פרקי קריאה ושיר
ליום העצמאות

בעריכת :הרב יואל בן נון

תוכן עניינים
הקדמה -אלחנן שטיגליץ5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

פתח דבר -הרב יואל בן נון 7 . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .
פרשת מקרא ביכורים 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תהילים קז' -מזמור ליום העצמאות 9 . . . . . . . . . . . . . . . .
העליה לארץ ישראל 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ר' יהודה הלוי * ר' משה מימון * ר' משה בן נחמן * ר' אשתורי הפרחי * ר' יוסף
קארו * ר' שלמה אלקבץ * ר' יהושע הלוי הורוויץ * ר' חיים בן עטר * ר' אליהו
(הגאון) מוילנא * ר' נחמן מברסלב * ר משה (חת"ם) סופר

הקץ המגולה-ראשית הציונות 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
משה מונטיפיורי * הרב יהודה אלקלעי * הרב צבי הירש קלישר * משה הס * ד"ר
יהודה ליב פינסקר * הרב מרדכי בן יוסף עלישברג (המבי"ע) * יהדות אתיופיה
* אליעזר בן יהודה * מרק טווין * יהודה ראב * אחד העם * מרדכי עמנואל נח
* בנימין זאב הרצל * ר' שמואל הזקן * הראי"ה קוק * א.ד .גורדון * קולונל
ריצ'ארד מיינרצהאגן * ד"ר ארתור רופין * ר' אברהם מרדכי אלתר מגור *
אורי צבי גרינברג * ר' יששכר משה טייכטאל * שלום קרניאל

מדינת ישראל 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
דוד בן-גוריון * שירים.

לאורך כל החוברת משולבים שירי ארץ ישראל..
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הקדמה
חברי בני עקיבא ד' עימכם!
"בשוב ד' את שיבת ציון היינו כחולמים" ,יש הרבה סוגים של חולמים ,יש חולמים שחלומם
נשאר עם הלילה ,יש שחלומם הולך איתם לאורך היום או הלילה שלמחרת ,יש שחלומם חוזר
להם והם ממשיכים איתו.
ויש שחולמים והחלום מפעם בם בכל רגע ,בכל נימי נפשם הם הולכים איתו ,חושבים עליו,
מנסים לראות איך הוא יצא אל הפועל.
זכינו ,זכינו ואנו חוזים בחלום הגדול של עם ישראל מתגשם ,איך גאולת ישראל והופעת
האושר האמיתי לכלל המציאות מתחיל להופיע בדורנו.
בקדושה ובטהרה נעמוד בליל יום העצמאות ,נברך ברכת שהחיינו ונאמר הלל שלם בברכה
כדי לבטא את שמחתנו על גאולתינו ופדות נפשנו.
כחלק מגאולת ישראל ומהרצון שלנו לרומם את יום העצמאות למקום אליו הוא שייך מצורפת
לפניכם המקראה הזו שמציעה סדר לליל יום העצמאות או ליומו.
במקראה נפגוש חולמים מסוגים שונים ,אך משותף אחד לכולם החלום הפנימי ביותר פיעם
בם ,רוח ד' פיעמה בם להופיע את גאולת ישראל על כל תחומיה.
ומתוך שמחה גדולה כי "זה היום עשה ד' נגילה ונשמחה בו" ,נמשיך ונשמח ביום העצמאות
שלנו ונחנך דור נאמן ומסור לעמו תורתו וארצו החי במדינת ישראל בקדושה ובטהרה עד "כי
מציון תצא תורה ודבר ד' מירושלים".
בברכת חברים לתורה ועבודה

אלחנן שטיגליץ
ראש מחלקת הדרכה.
ניסן התשע"ה
רבי חייא רבא ורבי שמעון בן חלפתא הוו מהלכין בהדא בקעת ארבל בקריצתה
וראו איילת השחר שבקע אורה .אמר רבי חייא רבה לר' שמעון בן חלפתא בי רבי
כך היא גאולתן של ישראל בתחילה קימאה קימאה כל מה שהיא הולכת היא
רבה והולכת .מאי טעמא (מיכה ז) כי אשב בחושך ה' אור לי .כך בתחילה (אסתר ב)
ומרדכי יושב בשער המלך ואחר כך (אסתר ו) ויקח המן את הלבוש ואת הסוס ואחר
כך (שם) וישב מרדכי אל שער המלך ואחר כך (אסתר ח) ומרדכי יצא מלפני המלך
בלבוש מלכות ואח"כ (שם) ליהודים היתה אורה ושמחה.
תלמוד ירושלמי ברכות א' א'
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פתח דבר
מתוך חוברת לבני עקיבא ,פסח תש"ע :נס קיבוץ גלויות
להפצה פנימית בלבד!
הנני ציוני מאמין בהשקפתי – יהודי-ישראלי בזהותי.
אני מאמין ,שהציונות ,לא מאפשרת שום הפרדה בין יהדותי וישראליותי ,והיא גם הפירוש
היותר נכון ושלם לתורת משה ,לדברי חז"ל ,ולכיסופי הדורות.
אני מאמין ,שה' א-לוהי ישראל הוא הגואל את עמו ,כי אין זולתו.
לגודל הפתעתי ,מצאתי שוב ושוב ,שיהודים 'חילוניים' מאמינים בכך בפשטות ,יותר מאשר
יהודים דתיים וחרדים ,להם יש תנאים מתנאים שונים ,שהם מעמידים לפני הקב"ה .אני
מאמין ,שהציונות היא בית משותף לכל התקוות ,לכל שאיפות הגאולה ,ותיקון העולם והחברה,
בתנאי שהם מכירים בגאולה כתהליך ,שראשיתו ועיקרו –
שיבת ציון וקיבוץ גלויות.
אני מאמין ,שקיבוץ גלויות הוא הנס הגדול ביותר בכל ההיסטוריה האנושית ,מפני ,שאין עוד
עם ששרד אלפי שנים בכל קצות הארץ – בגלויות ,ולכן אין ,לא היה ,ולא יהיה עוד קיבוץ
גלויות .גם יציאת מצרים ושיבת ציון מבבל התנהלו בכיוון אחד ובראש אחד – ולא כקיבוץ
גלויות .שום אדם לא ראה מעולם תופעה כזאת ,עד ימינו.
מכיוון שקיבוץ גלויות הוא הנבואה העיקרית הכתובה בתורה ,בנביאים ובכתובים (למשל:
דברים ל' ,ישעיהו י"א ,ירמיהו ל"א ,יחזקאל ל"ז ,תהילים ק"ז) לאחרית הימים ,וקיבוץ גלויות
מתנהל לנגד עינינו כ 170-שנה ,הרי זו ההוכחה החזקה ביותר לאמת התורה והנבואה ,לספר
התנ"ך ,ולה' א-לוהי ישראל ,נותן התורה ,השולח גם את הנביאים .אין צורך בראיות נסתרות .די
לנו במראה עיניים" :כי עין בעין יראו בשוב ה' את ציון" (ישעיהו נ"ב ח')
פרקי הקריאה והשיר לסעודת ליל העצמאות – הם בסיס לסדר עצמאות בביתנו מזה עשרות
שנים.
כל משתתף ואורח מתבקש לספר מאין באו הוריו ,או סבא וסבתא מכל צד ,או אף מכמה
דורות ,ואחר כך לבחור דמות מתוך המקראה ,ולקרוא קטע ממנה .בין הקריאות שרים את
שירי המקראה ,ואפשר כמובן להוסיף.
באופן כזה ,הסיפורים האישיים-המשפחתיים ,והסיפור הגדול של עם ישראל השב לציון,
מתחברים יחד לסדר מופלא של זיכרון והודיה .בכל שנה ,מקבל הסיפור צבע קצת שונה בזכות
המשתתפים שכל אחד בוחר מתוך המקראה מה שליבו חפץ ,ושילוב הדמויות ,קטעי הקריאה,
השירים והסיפורים האישיים ,יוצר חוויה ייחודית מתאימה לגודל היום ,ולגודל התקופה.
בזה אני שואף להושיט 'יד אחים' לכל מי שחפץ לשוב אל דרך 'האורות' – לשוב ולהאמין בה',
צור ישראל וגואלו ,שידו הגדולה היא המקבצת גלויות לציון ,הוא המכונן לנו את מדינת
ישראל ומוסדותיה הנבחרים ,מכוח רצונו ובחירתו של 'עם ישראל בארצו' ,כי רק עם ישראל
היושב בארצו מייצג בעולם שלנו את 'כנסת ישראל' כולה.
ערב פסח התשע"ה:
 3327שנה ליציאת מצרים
 177שנה לראשית 'הקץ המגולה'
 67שנה למדינת ישראל.

באמונה ובאהבה,
ובברכת חברים לתורה ועבודה
יואל בן-נון
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פרשת מקרא ביכורים

במקום קידוש ליום העצמאות
מנהג שנהג אבי מורי ז"ל ,ד"ר יחיאל בן נון (ממנו למדתי תורה ,תפילה ולשון עברית מתוקנת) בפתח סעודת ליל העצמאות –
לקרוא את פסוקי 'מקרא ביכורים' ,במקום קידוש .בליל הסדר ,כמעט בכל ההגדות קוראים חלק מפרשה זו ,אבל חסרים
בהגדות של פסח פסוקי הסיום" :ויבאנו אל המקום הזה ,ויתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש" (אף על פי
שבמשנה במסכת פסחים נאמר" ,עד שגומר כל הפרשה כולה"; ואפשר שבגלות בבל השמיטו את הסיום) .לכן ,ראוי לחזור
ולהשלים פרשה זו בליל העצמאות.

שר ה' אֱ לֹהֶ ָ
ָש ְב ָת ָבה.
יך ,נ ֵֹתן ְל ָך ַנחֲלָ ה ,וִּ ִּיר ְש ָתה ,וְ י ַ
וְ הָ יָהִּ ,כי ָתבוֹ א אֶ ל הָ ָא ֶרץ ,אֲ ֶ
שר ה' אֱ לֹהֶ ָ
יך נ ֵֹתן לָ ְך
שר ָת ִּביא ֵמ ַא ְר ְצ ָך אֲ ֶ
אשית ָכל ְפ ִּרי הָ אֲ ָד ָמה ,אֲ ֶ
וְ לָ ַק ְח ָת מֵ ֵר ִּ
שר י ְִּבחַ ר ה' אֱ לֹהֶ ָ
יךְ ,ל ַש ֵכן ְשמוֹ ָשם.
וְ ַש ְמ ָת בַ ֶטנֶא ,וְ הָ לַ ְכ ָת ,אֶ ל הַ ָמקוֹ ם ,אֲ ֶ
שר י ְִּהיֶהַ ,בי ִָּמים הָ הֵ ם ,וְ אָ ַמ ְר ָת אֵ לָ יוִּ ,הג ְַד ִּתי הַ יוֹ ם לַ ה'
את ,אֶ ל הַ כֹהֵ ן ,אֲ ֶ
ובָ ָ
ָ
שר נִּ ְש ַבע ה' לַ אֲ ב ֵֹתינו לָ ֶתת לָ נו .וְ לָ ַקח הַ כֹהֵ ן
אתי אֶ ל הָ ָא ֶרץ ,אֲ ֶ
אֱ לֹהֶ יךִּ ,כי בָ ִּ
ית וְ ָא ַמ ְר ָת ִּל ְפנֵי ה' אֱ לֹהֶ ָ
הַ ֶטנֶאִּ ,מי ֶָד ָך ,וְ ִּה ִּניחוֹ ִּל ְפנֵיִּ ,מז ְַבח ה' אֱ לֹהֶ ָ
יך,
יך .וְ ָענִּ ָ
אֲ ַר ִּמי אֹבֵ ד ָא ִּבי ,וַי ֵֶרד ִּמ ְצ ַרי ְָמה ,ו ַָיגָר ָשם ִּב ְמ ֵתי ְמ ָעטַ ,וי ְִּהי ָשםְ ,לגוֹ י גָדוֹ ל ָעצום
ו ָָרב .וַי ֵָרעו א ָֹתנו הַ ִּמ ְצ ִּריםַ ,וי ְַענונו ,ו ִַּי ְתנו ָעלֵ ינו ,עֲ ב ָֹדה ָק ָשה .ו ִַּנ ְצ ַעקֶ ,אל ה' אֱ לֹהֵ י
ִּש ַמע יה' אֶ ת קֹלֵ נו ,וַי ְַרא אֶ ת ָענְ יֵנו וְ אֶ ת עֲ ָמלֵ נו וְ אֶ ת לַ חֲצֵ נו .וַיוֹ ִּצ ֵאנו
אֲ ב ֵֹתינו ,וַי ְ
ה'ִּ ,מ ִּמ ְצ ַריִּםְ ,ביָד ֲחז ָָקה ו ִּב ְזר ַֹע נְ טויָה ,ו ְבמ ָֹרא ָגדֹל ו ְבאֹתוֹ ת ,ו ְבמ ְֹפ ִּתיםַ .וי ְִּבאֵ נו,
אֶ ל הַ ָמקוֹ ם הַ זֶה ,וַי ִֶּתן לָ נו אֶ ת הָ ָא ֶרץ הַ זֹאת ,אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ו ְדבָ ש .וְ ַע ָתהִּ ,הנֵה
שר נ ַָת ָתה ִּלי ,ה' ,וְ ִּהנ ְַחתוֹ ִּ ,ל ְפנֵי ה' אֱ לֹהֶ ָ
יך,
אשית ְפ ִּרי הָ אֲ ָד ָמה ,אֲ ֶ
אתי אֶ ת ֵר ִּ
הֵ בֵ ִּ
יתִּ ,ל ְפנֵי ה' אֱ לֹהֶ ָ
יך.
וְ ִּה ְש ַתחֲוִּ ָ
(דברים כ"ו ,פס' א-י)

ברוך אתה ה' ,א-לוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן.
ברוך אתה ה' ,א-לוהינו מלך העולם ,שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
בביתנו נוהגים לבצוע בסעודת העצמאות על מצה וחמץ יחד כזכר לקרבן תודה ,ולהבדיל מליל הסדר ,וזהו
טעמו של מנהג :בקרבן תודה היו מביאים  3סוגי מצות ,וכנגדם לחם חמץ (ויקרא ז' ,יב-יג) .סעודות העצמאות
הן סעודות הודיה לה' ,על נס קיבוץ גלויות ,ועל תקומת ישראל וחזרתנו לחיי קוממיות ממלכתית.
ועוד :פסח כולו מצה ,וחמץ אסור בכל חומרת האיסור .בשבועות ,יום הביכורים ,היו מקריבים במקדש שתי
הלחם דווקא חמץ (ויקרא כ"ג) .יום העצמאות שזכינו לו אחרי אלפי שנות גולה ,נקבע בין פסח ושבועות ,בימי
ספירת העומר ,בדרך הארוכה מיציאת מצרים עד בית המקדש ,וראויים לו – מצה וחמץ ,כמו בקרבן תודה.
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תהילים ק"ז -מזמור ליום העצמאות
שיר הגאולה של קיבוץ הגלויות

שר ְג ָאלָ םִּ ,מיַד
ֹאמרוְ ,גאולֵ י ה' אֲ ֶ
הֹדו לַ ה' ִּכי טוֹ ב ִּכי ְלעוֹ לָ ם חַ ְסדוֹ  :י ְ
צָ ר :ומֵ אֲ ָרצוֹ תִּ ,ק ְבצָ ם ִּמ ִּמז ְָרח ו ִּמ ַמעֲ ָרבִּ ,מ ָצפוֹ ן ו ִּמיָםָ :תעו בַ ִּמ ְד ָבר,
ישימוֹ ן ָד ֶר ְךִּ ,עיר מוֹ ָשב ,לֹא ָמצָ אוְ :ר ֵע ִּבים גַם ְצמֵ ִּאים נ ְַפ ָשםָ ,בהֶ ם
ִּב ִּ
ִּת ְת ַע ָטף :וַי ְִּצעֲ קו אֶ ל ה'ַ ,ב ַצר לָ הֶ םִּ ,מ ְמצוקוֹ ֵתיהֶ ם ,י ִַּצילֵ ם :וַי ְַד ִּריכֵ םְ ,ב ֶד ֶרךְ
ְש ָרה לָ לֶ כֶ ת ,אֶ ל ִּעיר מוֹ ָשב :יוֹ דו לַ ה' חַ ְסדוֹ  ,וְ נִּ ְפ ְלאוֹ ָתיוִּ ,ל ְבנֵי ָא ָדםִּ :כי
י ָ
ְ
ֹשך וְ צַ ְל ָמוֶת ,אֲ ִּס ֵירי
ִּה ְש ִּב ַ
יע ,נֶפֶ ש ש ֵֹק ָקה ,וְ נֶפֶ ש ְר ֵעבָ הִּ ,מ ֵלא טוֹ ב :י ְֹשבֵ י ,ח ֶ
עֳ נִּ י ובַ ְרזֶלִּ :כי ִּה ְמרו ִּא ְמ ֵרי אֵ ל ,וַעֲ צַ ת ֶע ְליוֹ ן נ ָָאצו :וַי ְַכנַע ֶב ָע ָמל ִּל ָבם,
יאם,
יעם :יוֹ ִּצ ֵ
ָכ ְשלו ,וְ אֵ ין עֹזֵר :ו ִַּיזְעֲ קו אֶ ל ה'ַ ,ב ַצר לָ הֶ םִּ ,מ ְמצֻ קוֹ ֵתיהֶ ם ,יוֹ ִּש ֵ
ֹש ְך וְ צַ ְל ָמוֶת ,ומוֹ ְסרוֹ ֵתיהֶ ם ְינ ֵַתק :יוֹ דו לַ ה' חַ ְסדוֹ  ,וְ נִּ ְפ ְלאוֹ ָתיוִּ ,ל ְבנֵי
מֵ ח ֶ
ְ
ֹשת ,ו ְב ִּריחֵ י בַ ְרזֶל ִּג ֵד ַע :אֱ וִּ ִּליםִּ ,מ ֶד ֶרך ִּפ ְש ָעם,
ָא ָדםִּ :כי ִּש ַברַ ,ד ְלתוֹ ת נְ ח ֶ
ומֵ עֲ וֹנ ֵֹתיהֶ םִּ ,י ְת ַענוָ :כל אֹכֶ לְ ,ת ַת ֵעב נ ְַפ ָשם ,וַי ִַּגיעוַ ,עד ַשעֲ ֵרי ָמוֶת :ו ִַּיזְעֲ קו
ימ ֵלט,
ִּשלַ ח ְדבָ רוֹ  ,וְ י ְִּר ָפאֵ ם ,וִּ ַ
יעם :י ְ
אֶ ל ה'ַ ,ב ַצר לָ הֶ םִּ ,מ ְמצֻ קוֹ ֵתיהֶ ם יוֹ ִּש ֵ
ִּמ ְש ִּחיתוֹ ָתם :יוֹ דו לַ ה' חַ ְסדוֹ  ,וְ נִּ ְפ ְלאוֹ ָתיוִּ ,ל ְבנֵי ָא ָדם :וְ ִּיז ְְבחו ,ז ְִּבחֵ י תוֹ ָדה,
ֹשי ְמלָ אכָ הְ ,ב ַמיִּם ַר ִּבים :הֵ ָמה
וִּ יסַ ְפרו ַמעֲ ָשיו ְב ִּרנָה :יוֹ ְר ֵדי הַ יָםָ ,באֳ נִּ יוֹ ת ,ע ֵ
שי ה' ,וְ נִּ ְפ ְלאוֹ ָתיוִּ ,ב ְמצולָ ה :וַיֹאמֶ ר וַיַעֲ ֵמד ,רוחַ ְס ָע ָרה ,ו ְַתרוֹ מֵ ם
ָראוַ ,מעֲ ֵ
ג ַָליו :יַעֲ לו ָש ַמיִּם ,י ְֵרדו ְתהוֹ מוֹ ת ,נ ְַפ ָשםְ ,ב ָר ָעה ִּת ְתמוֹ גָג :יָחוֹ גו וְ יָנועו,
ַכ ִּשכוֹ ר ,וְ כָ ל חָ ְכ ָמ ָתםִּ ,ת ְת ַב ָלע .וַי ְִּצעֲ קו אֶ ל ה'ַ ,ב ַצר לָ הֶ ם ,ו ִּמ ְמצוק ֵֹתיהֶ ם,
ִּשתֹקו ,וַיַנְ חֵ ם,
יוֹ ִּציאֵ ם :י ֵָקם ְס ָע ָרהִּ ,ל ְד ָמ ָמה ,ו ֶַיחֱשו ,ג ֵַליהֶ ם :ו ִַּי ְש ְמחו ִּכי י ְ
אֶ ל ְמחוֹ ז חֶ ְפצָ ם :יוֹ דו לַ ה'  ,וְ נִּ ְפ ְלאוֹ ָתיוִּ ,ל ְבנֵי ָא ָדם :וִּ ירוֹ ְממוהוִּ ,ב ְקהַ ל ָעם,
ָשם נְ הָ רוֹ ת ְל ִּמ ְד ָבר ,ומֹצָ אֵ י ַמיִּםְ ,ל ִּצ ָמאוֹ ןֶ :א ֶרץ
ו ְבמוֹ ַשב ז ְֵקנִּ ים יְהַ ְללוהו :י ֵ
ָשם ִּמ ְד ָבר ,לַ אֲ גַם ַמיִּם ,וְ אֶ ֶרץ ִּציָה,
ְפ ִּריִּ ,ל ְמלֵ חָ ה ,מֵ ָר ַעת ,יוֹ ְשבֵ י בָ ה :י ֵ
שב ָשם ְר ֵע ִּביםַ ,ו ְיכוֹ נְ נוִּ ,עיר מוֹ ָשב :ו ִַּיז ְְרעו ָשדוֹ ת ,ו ִַּי ְטעו
ְלמֹצָ אֵ י ָמיִּם :וַיוֹ ֶ
ְכ ָר ִּמים ,וַיַעֲ שוְ ,פ ִּרי ְתבו ָאהַ :ויְבָ ְרכֵ ם וַי ְִּרבו ְמאֹד ,ו ְבהֶ ְמ ָתם ,לֹא י ְַמ ִּעיט:
יבים ,וַי ְַת ֵעםְ ,בתֹהו לֹא
וַי ְִּמעֲ טו וַיָשֹחו מֵ עֹצֶ ר ָר ָעה וְ יָגוֹ ן :שֹפֵ ְך בוזַ ,על נְ ִּד ִּ
ִּש ָמחו ,וְ כָ ל
ְש ִּרים וְ י ְ
ָשם ַכצֹאןִּ ,מ ְש ָפחוֹ ת :י ְִּראו י ָ
ָד ֶר ְך :וַיְ ַשגֵב אֶ ְביוֹ ן מֵ עוֹ נִּ י ,וַי ֶ
ִּש ָמר אֵ ֶלה ,וְ י ְִּתבוֹ נְ נו ,חַ ְס ֵדי ה'.
ַעוְ לָ הָ ,ק ְפצָ ה ִּפיהָ ִּ :מי חָ כָ ם וְ י ְ
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העלייה
לארץ
ישראל
קריאות לעלייה והעולים
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ר' יהודה הלוי
ר' יהודה הלוי (ריה"ל) ,מגדולי ההוגים והמשוררים היהודיים בספרד לפני כ 900-שנה .מלבד שירתו הגדולה חיבר את
'ספר הכוזרי' על בסיס הידיעה ההיסטורית (מ 400-שנה לפני זמנו) על התגיירות מלך הכוזרים (שבהרי הקווקז) .בספר
זה השקיע את כל הגות נשמתו להגנת האומה הישראלית ותורתה ,המושפלים עד עפר .מלך כוזר בספר מייצג את שאלותיו
של ריה"ל ואת הספקות שבדור ,ותשובות ה'חבר' הן תשובותיו של ריה"ל.
הגר"א אמר על ספר הכוזרי שהוא "קדוש וטהור ,ועיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו".
אצל ריה"ל אין ,ולא תיתכן ,שום הפרדה בין האומה הישראלית ובין התורה וארץ ישראל .בסוף ימיו ,ניסה לממש את חזונו
ולעלות לארץ ישראל.
מתוך חתימת ספר 'הכוזרי' :
אחרי הדברים האלה גמר החבר בליבו לצאת את ארץ כוזר וללכת לירושלים תיבנה ותכונן,
והכוזרי קשתה עליו פרידת החבר ודיבר ִעמו על כך באומרו:
הקרבה לא-לוה הלא
מה יש לך לבקש בארץ ישראל היום ,שהשכינה נעדרת ממנה? ואילו ִ
אפשר להשיגה בכל מקום על ידי הלב הטהור ,ועל ידי התשוקה החזקה אליה – ולמה זה
תכניס עצמך בסכנת המדברות והימים ,ושנאת העמים השונים?
אמר החבר:
אכן השכינה הנראית עין בעין נעדרת כיום בארץ ישראל ,כי השכינה שורה רק על נביא ,או
על ציבור רצוי לא-לוה ,ורק במקום המיוחד – והוא אשר נצפה לשובו אלינו לפי הבטחת "כי
עין בעין יראו בשוב ה' את ציון" ,וכמו שאנו אומרים בתפילתנו" :ותחזינה עינינו בשובך לנָ וְ ָך,
לציון".
אבל השכינה הנסתרת ,הרוחנית ,היא עם כל בן ישראל זך המעשים וטהור הלב אשר כל משא
נפשו קודש לא-לוהי ישראל ,וארץ ישראל היא המיוחדת לא-לוהי ישראל ,ואין המעשים
שלמים כי אם בה ,והרבה מצוות שניתנו לישראל בטלות ממי שאינו דר בארץ ישראל...
...גם מי שמעורר בלב בני אדם אהבה למקום הקדוש הזה ראוי לשכר בלא ספק ,והוא מקרב
עת בוא תקוותנו ,כמו שנאמר" :אתה תקום תרחם ציון ,כי עת לחננה ,כי בא מועד ,כי רצו
עבדיך את אבניה ואת עפרה יחֹננו" .זאת אומרת :ירושלים לא תיּבנה כי אם כאשר ישתוקקו
אליה בני ישראל תכלית תשוקה ,עד אשר יחוננו את אבניה ואת עפרה.
אמר הכוזרי :אם כן הדבר ,אין זה כי אם חטא למנוע אותך ,ואין זה כי אם מצווה לסייע לך.
יעזרך הא-לוה ויהי לך מגן ומושיע ויחוננך חסדו.
שלום רב עליך!

י ֵַקל בעינַ י עזֹב כל טּוב ספרד  /ר' יהודה הלוי
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לבי במזרח ואני בסוף ַמ ֲע ָרב –
ֵאיְך ֶא ְט ֲע ָמה את אשר א ַֹכל ו ְֵאיְך י ֱֶע ָרב ?
ֵא ָיכה ֲא ַש ֵלם נְ ָד ַרי ו ֱָא ָס ַריְ ,בעֹוד
ציון ְב ֶח ֶבל ֱאדֹום ו ֲַאנִ י ְב ֶכ ֶבל ֲע ָרב ?
י ֵַקל בעינַ י ֲעזֹב כל טּוב ספרד ,כמו
ֵי ַקר בעינַ י ְראֹות ַע ְפרֹות ְד ִביר נֶ ֱח ָרב!

לא אשכחך  /מילים :מנחם מנדל דוליצקי
מ"מ דוליצקי ממשוררי חיבת ציון .את
השתוקקותו הגדולה לארץ ישראל הביע
בכמה וכמה שירים ,בלשון נלהבת מאוד.

ציון תמתי ,ציון חמדתי
ָלך נפשי ֵמ ָרחוק הומיה.
תשכח ימיני אם אשכחך ,יפתי,
עלי פיה.
אטר בֹור קברי ַ
עד ֶת ַ
לחכי לשוני,
תדבק עד מותי ִ
אם לא אזכרכי ,בת-ציון הנשמה:
יבש לבבי ֵמחוליֵ ,מעוני,
אם תיבש על עינֵ ך דמעתי החמה.
יהרס בית חומרי ,תהי נפשי לכלימה,
אם יסּור מעיני מראה הריס ֵּותך.
יהי גרוני כמק ,אכּול עש ורימה,
אם קולי לא אשא לבכות ֱענ ֵּותך.
לא אשכחך ציון ,לא אשכחך תמתי,
ַאת ,כל עוד ֶאחי ,תוחלתי ִושברי,
ועת כי אמותה ,בך תמיד ,יפתי,
תהיינה שפתי דובבות בקברי.
לא אשכחך ,ציון תמתי!
ַאת ,כל עוד ֱאחי ,תוחלתי ִושברי.
ועת הכל אשכחה  -את שארית נשמתי
עלי קברי!
וציוןַ ,את ציון ,תהי ַ

קום והתהלך בארץ
מילים :יורם טהרלב
לחן :יאיר קלינגר

קום והתהלך בארץ
בתרמיל ובמקל.
ּוודאי תפגוש בדרך
שוב את ארץ ישראל.
יחבקו אותך דרכיה
של הארץ הטובה,
היא תקרא אותך אליה
כמו אל ערש אהבה.
זאת אכן אותה הארץ,
זו אותה האדמה
ואותה פיסת הסלע
הנצרבת בחמה.
ומתחת לאספלט
לבנייני הראווה,
מסתתרת המולדת
ביישנית וענווה.

קום והתהלך בארץ...
וכרמי עצי הזית
ומסתור המעיין
עוד שומרים על חלומה
וחלומנו הישן.
וגגות אודמים על הר
וילדים על השבילים,
במקום שבו הלכנו
עם חגור ותרמילים.
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ר' משה בן מיימון
ר' משה בן מיימון (הרמב"ם) ,גדול הפוסקים וההוגים בתורה ,במדע ובפילוסופיה מאז חתימת התלמוד .גדל בקורדובה
שבדרום ספרד לפני כ 850-שנה .משפחתו ברחה מפני הקנאים המוסלמים שלחצו על היהודים להתאסלם .הרמב"ם הגיע
לארץ ישראל ,אך לא הצליח להישאר מפני צוק העתים (מסעי הצלב והמלחמות) .הוא התיישב בקהיר ,ומשם הנהיג את יהודי
מצרים ,ואת יהודי תימן הרחוקים ,יחד עם עבודתו כרופא בחצר החליף.
הרמב"ם שילב בחיבוריו את פירושי התורה על-פי מקורות חז"ל ,את ההגות הפילוסופית ואת עולם ההלכה ,בשילוב ייחודי
שאופייני רק לו .חיבורו ההלכתי הגדול –'משנה תורה' – יש בו  14ספרים (הי"ד החזקה) ,והוא כולל גם הלכות שנהגו רק
בזמן המקדש ,ובארץ ישראל ,וגם דברי הגות ,פילוסופיה ,מדע ומוסר.
מתוך הלכות מלכים ל'יד החזקה':
גדולי החכמים היו מנשקים על תחומי ארץ ישראל ומנשקים אבניה ומתגלגלין על עפרה .וכן
הוא אומר" :כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחננו" .אמרו חכמים כל השוכן בארץ ישראל
עוונותיו מחולין  ...אפילו הלך בה ארבע אמות – זוכה לחיי העולם הבא .וכן הקבור בה נתכפר
לו .וכאילו המקום שהוא בו – מזבח כפרה ,שנאמר" :וכפר אדמתו עמו"...
...לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים ומזלות ,ואל ידור בחוצה
לארץ ,ואפילו בעיר שרובה ישראל – שכל היוצא לחוצה לארץ ,כאילו עובד עבודה זרה.
(פרק ה' ,הלכות י'-יב')

ר' משה בן נחמן
ר' משה בן נחמן (הרמב"ן) ,גדול חכמי ספרד (קטלוניא) בתקופת השלטון הנוצרי ,לפני כ 800-שנה .פרשן התורה גם על
דרך הפשט ,וגם על דרכי המדרש והסוד (=חכמת האמת) ,הוגה ופילוסוף ,מדען ורופא ,מנהיג ופוסק .הרמב"ן איחד ושילב
את דרכי הלימוד מצרפת ואשכנז עם דרכי הלימוד והפסק מצפון אפריקה וספרד .עמד בוויכוח פומבי מול יהודי מומר,
לעיני המלך והכמרים ,וזכה בניצחון רוחני יוצא דופן ,אך נאלץ לצאת מספרד בגלל איבת הכנסיה – אז עלה לארץ ישראל,
וחידש את היישוב היהודי בירושלים ,אחרי חורבנה בידי המונגולים.
הרמב"ן הגיע לירושלים ב-ט' באלול הכ"ז ( ,)1267ומאז לא חרב עוד היישוב היהודי בירושלים כולה ,זה  740שנה .רק
בתש"ח חרב הרובע היהודי בעיר העתיקה בידי הלגיון הירדני ,למשך  19שנה ,עד שיקומו מחדש אחרי מלחמת ששת הימים,
שבה שוחררה ירושלים העתיקה 700 ,שנה אחרי עליית הרמב"ן לירושלים.
מאיגרתו של רמב"ן אל בניו ומשפחתו אחר שהגיע לירושלים:
 ...ומה אגיד לכם בעניין הארץ ,כי רבה העזובה וגדל השממון ,וכללו של דבר ,כל המקודש
מחבירו חרב יותר מחבירו .ירושלים יותר חרבה מן הכל ,וארץ יהודה יותר מן הגליל ,ועם כל
חורבנה היא טובה מאד ,ויושביה קרוב לאלפיים ,ונוצרים בתוכם כשלש מאות ,פליטים מחרב
הת ָתרים ברחו משם ,ומהם שנהרגו בחרבם ,רק שני
השולטן ,ואין ישראל בתוכה ,כי מעת באו ַ
אחים צבעים קונים הצביעה מן המושל ואליהם יאספו עד מניין מתפללים בביתם בשבתות.
והנה זרזנו אותם ומצאנו בית חרב בנוי בעמודי שיש וכיפה יפה ,ולקחנו אותו לבית הכנסת ,כי
העיר הפקר וכל הרוצה לזכות בחורבות זוכה .והתנדבנו לתיקון הבית ,וכבר התחילו ושלחו
הת ָתרים .והנה
לעיר שכם להביא משם ספרי תורה ,אשר היו מירושלים והבריחום שם בבוא ַ
יציבו בית הכנסת ושם יתפללו ,כי רבים באים לירושלים תדיר ,אנשים
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ונשים מדמשק וצובה וכל גלילות הארץ לראות בית המקדש ולבכות עליו .ומי שזיכנו לראות
ירושלים בחורבנה ,הוא יזכנו לראות בניינה ותיקונה ,בשוב אליה כבוד השכינה...
מתוך :א' יערי ,אגרות ארץ ישראל ,תל-אביב תש"י ,עמ' . 85

מתוך ספר המצוות:
שנצטווינו לרשת הארץ אשר נתן הא-ל יתעלה לאבותינו ,אברהם ,יצחק ויעקב ,ולא נעזבה ביד
זולתנו מן האומות ,או לשממה ,והוא אמרו להם" :והורשתם את הארץ וישבתם בה ,כי לכם
נתתי את הארץ לרשת אֹתה .והתנחלתם את הארץ( "...במדבר ל"ג נג-נד),
ִופרט אותה להם במצוה הזו כולה בגבוליה ומצריה ,כמו שאמר (דברים א' ז-ח):
"ּובֹאּו הר האמֹרי ,ואל כל שכניו – בערבה ,בהר ,ובשפלה ,ובנגב ,ובחוף הים...
[ראה נתתי לפניכם את הארץ ,בֹאּו ְּורשּו את הארץ ,אשר נשבע ה' לאבתיכם ,לאברהם ,ליצחק
וליעקב ,לתת להם ,ולזרעם אחריהם ]" – שלא יניחו ממנה מקום...
וירשתּה וישבת בה – בזכות שתירש ,תשב".
פרי (דברים פרשת ראה)ִ " :
ולשון ִס ֵ
ואל תשתבש ותאמר כי המצוה הזאת היא המצוה במלחמת ז' עממין שנצטוו לאבדם ,שנאמר
תחרימם" .אין הדבר כן ,שאנו נצטווינו להרוג האומות ההם [רק] בהילחמם עמנו ,ואם
ֵ
"החרם
רצו להשלים – נשלים ,ונעזבם בתנאים ידועים .אבל הארץ ,לא נניח אותה בידם ולא ביד
זולתם מן האומות ,בדור מן הדורות.
וכן אם ברחו האומות ההם מפנינו והלכו להם ,כמאמרם " -הגרגשי פנה והלך לו ,ונתן להם
הקב"ה ארץ טובה כארצם ,זו אפריקא" ,נצטווינו אנו לבוא בארץ ,ולכבוש הערים ,ולהושיב
בה שבטינו.
וכן אחרי הכריתנו העמים ,אם רצו שבטינו לכבוש להם ארץ שנער ,או ארץ אשור ,וזולתם מן
המקומות – אינם רשאים ,שנצטווינו בכיבושה ובישיבתה...
...ואומר אני כי המצוה שחכמים מפליגים בה והיא דירת ארץ ישראל ,עד שאמרו "כל היוצא
ממנה ודר בחוצה לארץ ,יהא בעיניך כעובד עבודה זרה ,שנאמר" :כי גרשוני היום מהסתפח
בנחלת ה' לאמור לך עבוד אלוהים אחרים" .וזולת זה הפלגות גדולות שאמרו בה  -הכל הוא
ממצות עשה [זאת] ,שנצטווינו לרשת הארץ ולשבת בה ,היא מצות עשה לדורות .מתחייב כל
אחד ממנו [=לעלות אליה] ,אפילו בזמן גלות ,כידוע בתלמוד...
ולשון ספרי" ,מעשה בר' יהודה בן בתירא ור' מתיא בן חרש ,ור' חנניא בן אחי ר' יהושע ,ור'
נתן ,שהיו יוצאים חוצה לארץ ,והגיעו לפלטיא [=לדרך המלך שמעבר לגבול] ,וזכרו את ארץ
וירשתם אֹתה
ישראל ,וזקפו את עיניהם ,זלגו דמעותיהן וקרעו בגדיהם ,וקראו המקרא הזהִ " :
וישבתם בה ,ושמרתם לעשות [את כל החקים ואת המשפטים אשר אנכי נֹתן לפניכם היום]".
ואמרו :ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות.
רמב"ן ,ספר המצוות ,הוספות למצוות עשה ,מצווה ד.
מדרש דברים רבא פרשת שופטים ,סוף פיסקה יג.
תלמוד בבלי כתובות ,ק ע"ב.
גישה אחרת ,נרתעת ומזהירה מפני ארץ ישראל ,מתוארת בהרחבה בספרו של א' רביצקי ,הקץ
המגולה ומדינת היהודים ,תל אביב תשנ"ג ,עמ' .277-305

15

ר' אישתורי הפרחי
ר' אישתורי הפרחי ,תלמיד הרא"ש ,ממגורשי צרפת ,שעלה לארץ ישראל לבדו ,לפני כ 700-שנה ,ותר אותה לאורכה ולרוחבה.
עלה לירושלים ,אך יצא ממנה והתיישב בבית שאן ,כדי להוכיח שגם שם יש קדושת ארץ ישראל ,אף על פי שבתקופת המשנה
והתלמוד היתה עיר נכרית (רומית) ,ולא חלו בה המצוות התלויות בארץ .כתב את הספר 'כפתור ופרח' ,שהוא גם ספר
הלכה על המצוות התלויות בארץ ,וגם ספר מחקר (ראשון!) על מידות ומשקלות ,צמחיית הארץ ועציה ,על ירושלים ובית
המקדש ,ובפרט על שמות המקומות ועל גבולות הארץ שנזכרו בתנ"ך ,וזיהויים עם שמות המקומות שבימיו.
מתוך ספרו – 'כפתור ופרח' פרק י':
מי שבא ונכנס לישב בארץ הקדושה שיכנס בקדושת דמים ובקדושת הגוף ,שיהיה טהור ידים,
נקי כפים ובעל נפש .וכתב רש"י [על יצחק אבינו] –"שכון בארץ שאתה עולה תמימה ,ואין
חוצה לארץ כדאי לך" ,ואם כן מי שהוא עולה תמימה ,כדאי לו ארץ ישראל.
נכתב בשנת ה' פ"ב ( )1322כפתור ופרח ,מהדורת צ"ה עדלמאן ,ברלין תרי"א ,סוף פרק מ"ב.

פה בארץ חמדת אבות
מילים :ישראל דושמן
לחן :חנינא קרצבסקי

פה בארץ חמדת אבות
תתגשמנה כל התקוות
ֵ
פה נחיה ופה ניצור,
חיי אושר חיי דרור.
פה תהא השכינה שורה
פה תפרח גם שפת התורה.
נירו ניר ניר ניר
שירו שיר שיר שיר
גילו גיל גיל גיל
כבר הנצו ניצנים.
נירו ניר ניר ניר
שירו שיר שיר שיר
גילו גיל גיל גיל
עוד יבואו זרעונים.
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ארץ

/שייקה פייקוב

ארץ ,ארץ ,ארץ,
ארץ תכֹול אין עב,
והשמש לה
כדבש וחלב,
ארץ בה נולדנו
ארץ בה נחיה
ונשב בה ,יהיה
מה שיהיה
ארץ שנֹאהב
היא לנו אם ואב
ארץ של העם
ארץ לעולם
ארץ בה נולדנו
ארץ בה נחיה
יהיה מה שיהיה.

ארץ ,ארץ ,ארץ,
ים אל מול החוף
ופרחים וילדים
בלי סוף.

בצפון כינרת
בדרום חולות
ומזרח למערב
נושק גבולות.
ארץ שנאהב...
ארץ ,ארץ ,ארץ,
ארץ התורה
ַאת מקור האור
ושפת האמונה.
ארץ ,ארץ ,ארץ,
ארץ יקרה,
הן הבטחת
שאין זו אגדה.
ארץ שנאהב...

ר' יוסף קארו
רר' יוסף קארו (=המחבר) .מחבר 'בית יוסף' על הטור ו'שולחן ערוך' ,הספרים החשובים ביותר בפסיקת ההלכה ,מאז
הרמב"ם .נולד בטולידו ,משפחתו גורשה בגרוש ספרד בהיותו בן  ,5ויצאה לליסבון ,וכעבור  5שנים יצאה לטורקיה ,שם כבר
היה לראש ישיבה ,והחל בחיבור 'בית יוסף' .דמותו של שלמה מולכו ומותו על קידוש ה' היתה לו למופת ,וכל ימיו שאף ללכת
בדרכו – אולם זכה לקדש את ה' בחייו ,ביצירתו ובמנהיגותו התורנית ,באיחוד תפוצות ישראל תחת כנפי ה'שולחן ערוך'.
באלול הרצ"ו ( )1536עלה לארץ ישראל והתיישב בצפת – שנים אחדות ישב בכפר ביריה ליד צפת ושם חיבר את ה'שולחן
ערוך' .בצפת פגש את ר' יעקב בי-רב ,רבו הראשון ,ושם נסמך על ידו ,בעת הניסיון לחדש את סמיכת החכמים העתיקה,
שנפסקה בסוף תקופת התלמוד .מלבד חיבוריו ההלכתיים עסק גם בקבלה ,ונתגלו לו נסתרות על ידי 'מגיד' .חבריו הקרוביו
בלימוד הנסתרות שבתורה ,היו ר' יוסף ַט ַיט ַצק ,ותלמידו ר' שלמה אלקבץ ,מחבר 'לכה דודי'.
בתיקון ליל שבועות בחברת ר' יוסף קארו שמע ר' שלמה אלקבץ ,ויחד עמו שמעו
החברים 'קול מדבר מפי החסיד ,קול גדול בחיתוך האותיות ,וכל השכנים היו
שומעים ולא מבינים':
"אשריכם בני ,שובו אל לימודיכם ואל תפסיקו רגע ,ועלו לארץ ישראל ,כי לא כל
העתים שוות ,ואין מעצור להושיע ברב או במעט ,ועיניכם אל תחוס על כליכם ,כי
טוב הארץ העליונה תאכלו ,ואם תאבו ושמעתם ,טוב הארץ ההיא תאכלו ,ולכן
מהרו ועלו"...
הקול חזר ונשמע גם למחרת:
"הנה יום בא ויסיר האדם את אלילי כספו ומאודיו בהנאת העולם ,ואת אלילי
זהבו חמדת הממון ,ועלו לארץ ישראל ,כי יש לאל ידכם ,רק שאתם מוטבעים בטיט
חמדת תבל והבליו"...

ר' שלמה אלקבץ
נולד בסלוניקי .למד תורה וקבלה מפי ר' יוסף ַט ַיט ַצק .חיבר פירושים לרבים מספרי התנ"ך ,לתפילות ולחגים ,על דרך
הקבלה .פגש בר' יוסף קארו ודבק בו .עלה לארץ ישראל ,והפך לאחד מגדולי המקובלים בצפת .בעקבות ר' יהודה הלוי
בספר הכוזרי ,ראה ב'ארץ ישראל' קדושה עצמית מוחלטת ,מקור השלמות בעולם ,בלתי תלויה בנסיבות וארועים
היסטוריים ,שעל-כן השתוקקו אליה האבות כל כך – כך כתב לר' יוסף קארו (בסוף פירושו הקבלי להגדה של פסח) .האר"י
העדיף את פיוטו של ר' שלמה אלקבץ 'לכה דודי' על אלה של משוררי ספרד מפני שהוא מכוון אל הקבלה .השיר 'לכה דודי'
נתקבל בכל תפוצות ישראל לקבלת שבת – יש בו גם המנון של גאולת ישראל ,המנון למדינה יהודית ,שלא קמה בדורו.
לכה דודי
לּוכה
ִמ ְק ַדׁש ֶמלֶ ְך ִעיר ְמ ָ
קּומי ְצ ִאי ִמתֹוְך ַה ֲה ֵפ ָכה
ִ
ַרב לָ ְך ֶש ֶבת ְב ֵע ֶמק ַה ָב ָכא
וְ הּוא יַ ֲחמֹול ָעלַ יִ ְך ֶח ְמלָ ה
קּומי
ִה ְתנַ ֲע ִרי ֵמ ָע ָפר ִ
לִ ְב ִשי ִב ְג ֵדי ִת ְפ ַא ְר ֵתְך ַע ִמי
ַעל יַ ד ֶבן יִ ַשי ֵבית ַהלַ ְח ִמי
ָק ְר ָבה ֶאל נַ ְפ ִשי ְגאלָ ּה
עֹור ִרי
עֹור ִרי ִה ְת ְ
ִה ְת ְ
אֹורי
קּומי ִ
אורְך ִ
ִכי ָבא ֵ
עּורי ִשיר ַד ֵב ִרי
עּורי ִ
ִ
ְכבֹוד ה' ָעלַ יִ ְך נִ ְגלָ ה

ֹלא ֵתב ִֹשי וְ ֹלא ִת ָכלְ ִמי
ּומה ֶת ֱה ִמי
תֹוח ִחי ַ
ַמה ִת ְש ֲ
ָבְך יֶ ֱחסּו ֲענִ יֵ י ַע ִמי
וְ נִ ְבנְ ָתה ִעיר ַעל ִתלָ ּה
ֹאסיִ ְך
וְ ָהיּו לִ ְמ ִש ָסה ש ָ
וְ ָר ֲחקּו ָכל ְמ ַבלְ ָעיִ ְך
יָ ִשיׂש ָעלַ יִ ְך א-לָ -היִ ְך
ִכ ְמׂשֹוׂש ָח ָתן ַעל ַכלָ ה
ּושמֹאל ִת ְפר ִֹצי
יָ ִמין ְ
יצי
וְ ֶאת ה' ַת ֲע ִר ִ
ַעל יַ ד ִאיׁש ֶבן ַפ ְר ִצי
וְ נִ ְש ְמ ָחה וְ נָ ִגילָ ה
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ר' ישעיה הלוי הורוויץ
ר' ישעיה הלוי הורוויץ (השל"ה) .נולד בפראג ,עבר לפולין ,כיהן ברבנות בקהילות פולין ,פרנקפורט דמיין ופראג .עלה לארץ
ישראל בשנת ה' שפ"א ( )1621והתיישב בירושלים כרבם של האשכנזים .כעבור ארבע שנים לערך ,נאסר עם קבוצת רבנים על
ידי השלטונות העות'מאניים ,ונפדה בממון רב .לאחר מכן עבר לצפת ולטבריה .איחד הלכה ואמונה ,טעמי המצוות על פי
הקבלה ,דרשות ומוסר ,חסידות ועבודת ה' ,קדושת ארץ -ישראל ומצוותיה ,בספרו הגדול 'שני לוחות הברית' (=של"ה),
שאפשר לראות בו גשר מחבר בין הקבלה לבין החסידות' .התורה' כהתגלות מתמדת ,בכל עת ובכל שעה על ידי נותן
התורה; גילוי סודות התורה בדורות אלה שהם סמוכים לגאולה; הרצון העליון (שכולל גם את פוטנציאל הרע) ,והבחירה
החופשית של האדם שמוציאה את ענפיו אל הפועל; הדבקות בה' יתברך בדרך השמחה ,והיפוך המידות הרעות לטובה
בעבודת ה' ,דווקא בבריאות הגוף ,בלי סגפנות והתנזרות ,ובפעילות אנושית כלכלית ,על פי דרך הרמב"ם ("בכל דרכך
דעהו") – כל אלו מאפיינים מובהקים בחסידות החדשה ,ובכתבי הראי"ה קוק ,ששורשיהם בקבלה ופיתוחם ב'שני לוחות
הברית'
קטעים מאיגרת שכתב מצפת:
סימן גאולה
כבר כתבתי לכולכם כמה מכתבים ,כי היה ה' איתנו בים וביבשה ,אין שטן ואין פגע רע ,תודות
לא-ל ,רק השגחה פרטית מאת ה' יתברך ,לא חסרנו דבר...
לבי היה תמיד על ירושלים ....תודות לא-ל נעשה המקום צר בירושלם ,כי קהל האשכנזים
שבירושלים הם בכפל מקהל אשכנזים שבצפת תיבנה ותיכונן במהרה בימינו ,ובכל יום ויום
מתרבים ,ויש בקהל אשכנזים כמה וכמה אנשים חשובים גדולים בתורה...
ירושלים אף שהיא בחורבנה עתה היא משוש כל הארץ ושלום ושלוה ומזונות טובים ,ויין
מובחר מהמובחר ,ויותר זול בירושלים מבצפת ...וכן הספרדים שבירושלים מתרבים מאד מאד,
ממש למאות ,ובונים בניינים גדולים ,ואנחנו חושבים כל זה לסימן גאולה במהרה בימינו אמן.
ובזמן קצר ,אם ירצה השם...כל קהל אשכנזים יהיה קהל גדול ונורא במאד מאד ,כי ידעתי
תודות לא-ל כי רבים ימלאו שמחה ויתרצו להתחבר לי ....ולמען ירושלים לא אחשה...
אתם בני ,ישמורכם צורכם וגואלכם ,תודיעו לכל אשר נפשו חשקה לארץ הקדושה ,שידור
דירה בירושלים עיר הקודש תיבנה ותיכונן במהרה בימינו .ואל יחשוב שום אדם בלבו,
שאייעצו כן בעבור שאני אדור שם ,אם ירצה ה' ,חלילה לי ולזרעא דאבא .רק אייעצו באמת
ובאמונה ,כי שם כל טוב ,לא חסר דבר ,והעיר מסודרת מוקפת חומה ,והוא מקום גדול כמו
לבוב ,ועיקר כולל שהיא מקודשת יותר ויותר ,וזה שער השמים.
וגם בטוח אני שיגלגל ה' יתברך על ידי הרבה תורה ויקויים" :כי מציון תצא תורה".
מתוך :א' יערי ,אגרות ארץ ישראל ,עמ' .219 ; 213

ר' חיים בן עטר

נולד במרוקו ,והיה לרב פוסק ,פרשן ומקובל ,במרוקו .פירושו על התורה 'אור החיים' התפשט בקהילות אשכנז ופולין ,ונדפס
פעמים רבות עם חמישה חומשי תורה .בצוק העתים של ימי רעב וגזרות במרוקו החליט ר"ח בן עטר לעלות לארץ ישראל ,ולייסד
שם ישיבה גדולה ,שיבואו אליה תלמידים מכל הגלויות ויעסקו בתורה ובפוסקים ,בהלכה וגם במוסר וחסידות – שזה יקרב את
הגאולה .בשנת ה' תק"א ( ,)1741עלה עם חבורה של  30נפש ממרוקו ומאיטליה ,שהה בעכו ,בפקיעין ובטבריה ,ועלה לירושלים,
שם הקים את הישיבה 'מדרש כנסת ישראל' ,אשר התקיימה בירושלים  124שנה .מחשובי התלמידים שלמדו בישיבה עוד בימיו
של ר"ח בן עטר ,היה ר' חיים יוסף דוד אזולאי (החיד"א) ,שגם תיאר את הישיבה ואת דרכי הלימוד בה .ר"ח בן עטר
התנגד בחריפות רבה לכל המסתייגים מעליה לארץ ישראל ,וטען בתוקף שהקב"ה יתבע מהם את 'עלבון הבית העלוב'

18

דברים ששלח מאיטליה לכמה קהילות בנושא העלייה לארץ הקודש:
קול יצא מאת ה' בלב כל בחירי עם א-לוהי אברהם ,נאספו ממזרח וממערב ,הללו דרך אניה
בלב ים ,והללו ממדבר הרים ,לעלות לעיר סביב לה הרים ,להתגולל בעפרה ,יחוננו

ויברכנו לומר :די לצער הפרידה .אולי יתעשת ה' לנו ונהיה באור החיים ,והדברים עתיקים... ,
וכבר זכה מי שזכה בו מהגולה ויחידי סגולה .והן עתה אזרתי עוז במתני ונתעוררתי ואמרתי:
עת לעשות לה' ,הן הנה הגיבורים ,גיבורי כוח בתורה ,אמיצי כוח נסעו יחדיו ,חד לפנים וחד
לאחור ,ושמו פניהם אל המקום אשר בחר ה' ,ירושלים הקדושה ,והעליונה ,עיר היונה .ואנכי
אחור לא נסוגותי וממקומי נסעתי ,וסוד מתקתי עם חברתי :עלה נעלה להראות את פני ה'...
נתעדן לפניו ...בזאת התורה אשר לה ה' קורא אורה ,ואותה שעשועיו יקרא...
מתוך :ב"צ דינור ,ספר הציונות – מבשרי הציונות ,א' ,תל-אביב תרצ"ט ,עמ' .51

מתוך 'אור-החיים' לפרשת בהר (ויקרא כ"ה כה-כט):
...והגאולה תהיה בהעיר ליבות בני אדם ,וייאמר להם:
הטוב לכם כי תשבו חוץ ,גולים מעל שולחן אביכם ,ומה יערב לכם החיים בעולם זולת החברה
העליונה אשר הייתם סמוכים סביב לשולחן אביכם ,הוא א-לוהי עולם ברוך הוא לעד .....ובזה
יגאל ה' ממכרו.
ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ ,גדולי ישראל ,ומהם יבקש ה' עלבון הבית
העלוב...כי אין איש שם על לב[ ,אין] מנהל ,ואין מחזיק ביד אומה ישראלית להשיבה אל
אביה[ .ואף-על-פי-כן] אל תאמר ,כי חס ושלום אבדה תקוה ,אלא "והשיגה ידו
ומצא כדי גאולתו" ,אמרו חז"ל ,כי הייסורין הם תיקון האומה להכשירה,
והוא מה שרמז [בפסוק] "והשיגה ידו".
"...ואם לא מצאה ידו די השיב לו" ,פירושו :ואם יראה האדון [ה'] כי אין כוח בעם לסבול
חבלים (=חבלי לידה ,חבלי משיח ,ייסורים) עוד ,ורבו חובותיהם למעלה ראש ,ואפס בהם כוח
הסבל[ ,אז] "והיה כסף ממכרו ...עד שנת היובל" ,שהוא זמן המוגבל לגאולה בעיתה ,ואז
"ויצא ביובל ושב לאחוזתו",
כי קץ ישנו [לגלות] ,אפילו יהיו ישראל רשעים גמורים חס ושלום...
...ואם אין ישראל ,אין בית המקדש ולא ירושלים ,לזה "והיתה גאולתו" של עם ,וגאולת הבית,
כי יש תקוה – "ושבו בנים לגבולם".

שאו ציונה נס ודגל
מילים :נח רוזנבלום
לחן :נח זלודקובסקי

שאו ציונה נס ודגל,
דגל מחנה יהודה
מי ברכב מי ברגל,
נֵ ָעש נא לאגודה
יחד נלכה נא נשובה,
ארצה אבותינו
שובו ,שובו ממרחקים,
אל ארצנו האהובה,
ארצה ארץ אבות!
ערש ילדותינו.
נוסו נוסו ממעמקים,
בעזרת שוכן ערבות.
אז עם נהיה כמו היינו,
ֶמּנּו י ֵָתד פינה,
אז אך שחוק יימלא פינו,
ולשוננו רנה!

חּושּו ,שאו נס ציונה
מילים :ר' יחיאל ,מיכל פינס

חּושּו ,אחים ,חּושּו,
נרימה פעמינו;
טּושּו ,אחים ,טּושּו,
לארץ הורתנו!

לא לנו המנוחה,
לא לנו המרגוע
בארץ הקרּוחה
משלטון האזרוע
ֵרעי בי יהתלו,
מה לך ארץ מורשה,
שם איים ייֵלילו –
תּור לך ארץ חדשה...

שאו נס ציונה
אל עירנו החמודה
כי על כנפי יונה
נעלה הרי יהודה.
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ר' אליהו (הגאון) מוילנא
גדול חכמי התורה בדורות האחרונים ,ושלט גם במתמטיקה ובמדעים .אחריו הוסכם שלא לכנות עוד שום איש בתואר
'גאון' .הגר"א ראה את שליחותו בעולם בהחזרת התורה לעם ישראל ,בכל ממדיה ,בנגלה ובנסתר ,ומכאן מאבקוו נגד
החסידות .פחות ידוע ב'עולם התורה' (=הישיבות) ,שהוקם על-ידי ר' חיים מוולוז'ין ,תלמידו המובהק של הגר"א ,ששאר עשרת
תלמידיו עלו ארצה במצוות רבם ,כפי שהם עצמם כתבו ,והובילו קו ברור של 'גאולה בדרך הטבע' ,בתור שלב ראשון
והכרחי בגאולה ,על-פי תפישת הגר"א (בביאורו לתיקוני זוהר ,ולספרא דצניעותא) ,וגם ר' חיים מוולוז'ין תמך בהם מן
הגולה ,באשר "כל עמלנו הוא..ליישוב ארצנו הקדושה" – הגר"א עצמו ניסה לעלות לארץ-ישראל (לפני שנת ה'תקמ"ג,)1783 ,
הגיע לקושטא ,וחזר .לבניו אמר ש"אין לו רשות מן השמים" ,וכי זה היה אחד משני דברים "שלא הסכימה דעתו עם דעת קונו"
(הקדמת בנו לביאור הגר"א על שולחן-ערוך) .לכן ,השוו תלמידיו את רבם למשה רבנו ,וראו את המשך העלייה והגאולה
במעשי בני-אדם ,כמצוות רבם .מן הדרך לארץ כתב הגר"א איגרת צוואה מוסרית למשפחתו ,ובה כתב (בין היתר):
מתוך' :צוואה מוסרית' שכתב למשפחתו בדרכו לארץ ישראל:
...באתי לבקש מאתכם ,שלא תצטערו כלל וכלל...וגם לא תדאגו ,הנה אנשים נוסעים על כמה
שנים בשביל ממון...
ואני תודה לא-ל נוסע לארץ הקדושה שהכל מצפים לראותה ,חמדת כל ישראל וחמדת השם
יתברך ,כל העליונים והתחתונים תשוקתם אליה...
איגרת הגר"א ,עלים לתרופה ,תקצ"ו.

מתוך איגרת של תלמידי הגר"א מצפת:
...הארץ מבשרת ,הארץ מתעוררת ,ארץ מה לשון אומרת?
זכרתי ימים הייתי ממלכת גברת,
ביד ה' עטרת תפארת ,גם עתה בי לא שום דבר נחסרת.
בי התורה מתבררת ,בי היראה מתגברת ,בי הנשמה משוחררת...
 ...אמת מה נהדר ישיבת הארץ הטובה! אמת מה נפלא חיבת ארצינו! אמת מה נאה קודש ,זיו
הדר ישיבתה והליכתה ,שבתה וקימתה ,שלוותה ושלמותה!
גם בחורבנה אין דמיונה ,בשממותה אין כמותה ,בשלוותה אין כמוה.
טוב עפרה ואבניה ,טוב תבואתה ופירותיה וירקותיה ,טוב זכות אויריה,
טוב השגת תורותיה ,טוב ריבוי מצותיה ,טוב טהרת קדושותיה ,טוב הליכת ד' אמותיה...
מתוך :א' יערי ,אגרות ארץ ישראל ,עמ' . 330-328

ר' נחמן מברסלב

ר' נחמן מברסלב ,בן נכדת הבעל שם טוב ,יסד דרך חדשה בחסידות ,דרך של דבקות בה' ,שלא באמצעות
השכל ,וזה גם היה מקור כיסופיו לארץ-ישראל ,שראה בה גילוי של קדושה עליונה ,מעבר ל'דעת' ,ולכן משה רבנו לא
יכול היה לזכות לה .ר' נחמן ראה בעלייתו לארץ (בשנת ה'תקנ"ח ,)1798 ,הישג רוחני כביר ,שבא על-ידי ביטול כל
השגותיו הקודמות ,אך לא הצליח להחזיק בארץ יותר מ 4-שנים .בסוף ימיו ישב באומאן ,אולם נפשו כלתה לארץ-
ישראל .להלן דברי תפילתו (בנוסח תלמידו ר' נתן) למען הזכות לעלות לארץ הקדושה.
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ה' ,ה' ,א-ל רחום וחנון ,ארך אפים ,ורב חסד ואמת.
זכני ברחמיך הרבים ,שיהיו לי ולכל ישראל כיסופין וגעגועים והשתוקקות וחשק אמתי לבוא
לארץ ישראל .עד שאזכה ברחמיך הרבים ובחסדיך העצומים להוציא מכוח אל הפועל חשקי
ורצוני ללכת ולנסוע ולבוא בשלום לארץ-ישראל חיש קל מהרה.
כי אתה יודע גודל ההכרח שלי ,כמה אני צריך ומוכרח להיות שם בארץ הקדושה ,לגודל

עוצם ריחוקי ממך ,ולעצם עביות גשמיות ועקמומיות שבלבי ובלבול דעתי .ולשם זה אני צריך
להיות בארץ ישראל ,אשר שם עיקר יסוד מקור האמונה הקדושה ,שם שורש כלליות קדושת
ישראל .היא הארץ אשר ה' בחר בה בשביל עמו ישראל הנבחר .היא הארץ אשר ה' דורש
אותה תמיד .ארץ החיים האמיתיים והנצחיים ,ארץ חמדה טובה ורחבה שרצית והנחלת
לאבותינו ,ארץ אשר בה עיר א-לוהינו הר קדשו ,יפה נוף משוש כל הארץ.
אנא ה' ,רחמן מלא רחמים ,חסדן מלא חסדים ,טוב מלא טובות ,צדיק מלא צדיקות ,מושיע
מלא ישועות ,היטיבה ברצונך עמי ,ותן לי ברחמים וחסד ובמתנת חנם ,שאזכה מהרה לבוא
לארץ ישראל ,לארץ הקדושה ,הארץ אשר ירשו אבותיך ,הארץ אשר כל הצדיקים האמיתיים
נכספה וגם כלתה נפשם להיות שם .רובם באו לשם ,ותיקנו שם מה שתיקנו ,ופעלו שם מה
שפעלו ,וזכו שם מה שזכו – הכל על ידי קדושת הארץ ,שהיא הנקודה הקדושה של כל העולם,
אשר טרח ויגע אברהם אבינו עליו השלום ימים ושנים הרבה מאד ,והביט ,וראה ,והבין ,וחקר,
וחקק ,וחצב ,ומדד ,ושקל ,ומנה ,עד שגילה לו ה' יתברך את הארץ הקדושה הזאת ,שהיא יסוד
נקודת הקדושה ויסוד האמונה ,והבטיחו להנחיל אותה לזרעו אחריו לדורותם .על כן רחם עלי
למען שמך וזכני בזכותו וכוחו ,ובזכות כל הצדיקים שזכו לבוא לשם ,שאזכה גם אני הנבזה
והפחות בתכלית ,שאין פחיתות אחריו ,לדלג ולקפוץ מהרה על כל המניעות והעיכובים
והסכסוכים המונעים מלנסוע לארץ ישראל ,לשבר הכל מהרה ,ולבוא בזריזות גדולה לארץ-
ישראל הקדושה.

שירת העשבים
עפ"י ר' נחמן
לחן:נעמי שמר

דע לך
שכל רועה ורועה
יש לו ניגון מיוחד משלו
דע לך
שכל עשב ועשב
יש לו שירה מיוחדת משלו,
ומשירת העשבים
נעשה ניגון
של רועה

כמה יפה
כמה יפה ונאה
כששומעים השירה שלהם.
טוב מאוד
להתפלל ביניהם,
ובשמחה לעבוד את השם,
ומשירת העשבים
מתמלא הלב
ומשתוקק.

וכשהלב
מן השירה מתמלא,
ומשתוקק אל ארץ ישראל.
אור גדול
אזי נמשך והולך
מקדושתה
של הארץ עליו,
ומשירת העשבים
נעשה ניגון
של הלב.
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ר' משה (חת"ם) סופר
המנהיג הגדול של הקהילות שומרות ההלכה והמנהג (=אורתודוכסיות) ביהדות אשכנז ובהונגריה,במאה ה .19-נאבק
נגד הרפורמה ,ההשכלה ,והחסידות .נהג לומר ,ש"חדש אסור מן התורה בכל מקום" .דווקא את העלייה לארץ-ישראל עודד,
וראה בה פיתרון לסכנת האמנציפציה ,שסופה התבוללות .בין תלמידיו המובהקים היה הרב צ"ה קלישר שהוביל את הקו
של רבני 'חיבת ציון'.
מתוך דרשות חת"ם סופר (ז' באב ה'תקנ"ט):
מתי תעשו לבתיכם
"ה' א-להינו דבר אלינו בחורב לאמר :רב לכם שבת בהר הזה ,פנו וסעו לכם ובאו הר
האמורי ....ראה נתתי לפניכם את הארץ ,באו ורשו את הארץ אשר נשבע ה' לאבתיכם...לתת
להם ,ולזרעם אחריהם".
וזהו שאמר הכתוב "ידבר עמים תחתינו ולאמים תחת רגלינו" .באופן שנוכל לשבת בארצם
כרצונינו ,ואחר כך "יבחר לנו את נחלתנו" ,ובזה יוכר שהיא בבחירה ,ולא בהכרח ...הברירה ביד
ישראל לברור לעצמם חלק יפה לקבוע מקום דירתם אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת שם
יקבלום...
 ...והנה מה לנו לזון עמים אחרים משלנו ,ואנחנו חסרים כל ,רעבים וגם צמאים ,כי העולם כולו
ניזון בשביל עם ה' אלו ,והם אין להם חלק בעולם הזה ולא נחלה בו ,ולא יצוייר קנות שלמות
מעלותם הראוי להם לתקן עולמות העליונות ,כי אם בארץ הקדושה.
על כן כשישראל מתעצלים לקנות שלמותם ...האמיתית סופם שתתהפך הקערה על פיה
וגורמים פורענויות לכל העולם...
"רב לכם שבת בהר הזה"– פירושו :די לכם זכות וכבוד רק ישיבת ההר הזה ,אפילו בלא קבלה
וקיום המטרה ,ולא קרבנו לפני הר סיני ,דיינו .אם כן מעתה " ְפנּו ּוסעּו לכם" בשביל עצמכם,
ומתי תעשו לבתיכםּ" ,ובֹאּו הר האמֹרי" ,כי שם הוא קניין השלמות האמיתית...
"...נתתי לפניכם את הארץ" – פירושו :העולם בכללו נתתי לכם ,על ידי שבת ההר הזה ,אמנם
איעצכם "בֹאּו ְּורשּו את הארץ אשר נשבע ה' לאבתיכם" .למה תיגעו לאחרים להאכיל יגיעכם
לאומות העולם .על כן ובחרתם בחיים" ,בֹאּו ְּורשּו""....

אל מזרח האור

מילים :ד"ר יצחק פ'לד
חיבר את השיר בלשון גרמנית .השיר זכה
לפרסום מרובה בקרב הנוער הציוני – במקור
ובתרגומים .השיר הושר מעל במת הקונגרס
הציוני הראשון .להלן קטעים ראשונים מהשיר,
בתרגומו של אהרן ליבושיצקי.

שם במקום ארזים מנשקים עברי רֹום,
שם במקום בירדן ישטפו גלי תהום,
במקום אפר אבותי דומם מונח שם
ארץ זו שהשקו המכבים נחלי דם –
ארץ צבי ַה ֵלזּו שעל תכלת החוף,
היא אדמת אבותי ֶש ִב ֵיפה זה הנוף.
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ואם בידי אכזרים גורשתי משם
מעם ֱא ֵלי ַעם –
ומאז אני נד פה ַ
אך בציון עוד נשאר לעולמי עד הלב,
למזרח שמש תכלה בת עיני בי בכאב;
בתפלה עוד אפנה ֱא ֵלי קדם החוף
כי ישיבני הא-ל אל יפה זה הנוף.

ואם ברצון גורלי זה המר והנמהר
פה עינַ י תסגרנה ,על אדמת נכר –
ְגוִיָ ִתי אז הורידו אל אופל הבור
והטו נא ָפנַ י ֱא ֵלי מזרח האור;
והניחו ראשי לעבר קדם החוף;
אל ציון מולדתי ,אל יפה זה הנוף.

הוי ארצי מולדתי
מילים :שאול טשרניחובסקי
לחן :נעמי שמר
מגדולי המשוררים העבריים ,הארצי ביותר,
והחילוני ביותר ביחס אל היהדות
הדתית-הגלותית .עלה לארץ רק ב,1931-
אחרי נדודים ותלאות ,וחיפושי פרנסה
כרופא .זעזועי הפוגרומים ורדיפת
היהודים החזירוהו להזדהות עם הגורל
היהודי.

הוי ארצי! מולדתי!
הר טרשים קרח.
עדר ֻע ְל ֶפה :שה וגדי.
זהב הדר שמח.
מנזרים ,גל ,מצבה,
כיפות טיט על בית.
מושבה לא נושבה,
זית אצל זית.
ארץ! ארץ מורשה!
דקל רב כפים.
גדר קו ַצ ָבר רשע.
נחל ְכ ַמּה המים.
ריח פרדסי אביב.
לצל ַג ֶמ ֶלת.
שיר ִצ ַ
חיל חולות לים סביב.
צל שקמה נופלת.

ארץ נחלת מדבר סין!
קסם כוכבי לכת.
הבל זעם החמסין.
מלונה בשלכת.
כרם גפן נים לא נים.
תל חורבה נחרשת.
תכול לילות וילל תנים.
משאבה נוקשת.
הוי ,הוי ,ארץ חמדת לב!
השמיר ,השית.
ַביִר סּוד יתום ֵ
בגב.
בשמים עיט.
מטליות מדבר וחול.
שחלת.
שביל ָזרּוע ֵ
בים של אור טובע כל,
ועל פני כל התכלת.
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הקץ
המגולה
ראשית הציונות
(יחזקאל לו ,ח)
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משה מונטיפיורי

אבי הישוב החקלאי העברי בא"י
משה מונטיפיורי ( ,)1784-1885המנהיג הראשון של כלל העם היהודי בעת החדשה ,היה בן למשפחה יהודית עשירה,
מאיטליה ,שעברה ללונדון .עד גיל  40התמסר בעיקר לעסקים ,וזכה להיכנס לחברה הבריטית המלכותית עקב ייסוד חברת
גז למאור .בגיל  40פרש מעסקים והתמסר לפעילות למען היהודים ,בכל מקום בעולם שבו התגלתה סכנה ,ובמקביל החל
לבקר בארץ-ישראל (  7מסעות ) .במסע הראשון ( ) 1827התלהבו משה ויהודית אשתו עד מאד ,ונפשם נקשרה בארץ ,ובפרט
בירושלים .בביקורו השני ( )1839כבר הניח יסודות למפעל כללי של התיישבות ומלאכה לשינוי מצבו של היישוב היהודי בארץ,
וראש לכל מימן מפקד כללי של היהודים בארץ .בשנת ה'ת"ר ( )1840הצליח לבטל את עלילת הדם בדמשק (וגם בביירות
וברודוס) ,ולקבל 'פירמאן' מהשולטן התורכי להגנת היהודים .בכך הרים לראשונה את דגל הערבות ההדדית בין כל
היהודים בעולם ,בניגוד חריף לעמדות של היהודים הרפורמיים אז .המלכה הבריטית אישרה לו להוסיף לתואר האבירות שלו,
תורן עם המילה 'ירושלים' בעברית .בבתי הכנסת ברחבי העולם התפללו לשלומו ,וראו בו 'שר ומושיע' .הרב יהודה אלקלעי אף
ראה בו מועמד לתפקיד 'משיח בן יוסף' ,בהסכמת 'אספה כללית של נציגי יהדות העולם' ,ששאף לכנס ,כדי להשיג אישור
בינלאומי לעלייה יהודית המונית .אולם על תוכנית כזאת לא חשב מונטיפיורי ,ורק הרצל ניסה להובילה בדור הבא .ב1863-
הצליח מונטיפיורי לבטל עלילת דם ,ולהשיג 'פירמאן' לשוויון זכויות ליהודים גם במרוקו .למרות התנגדויות של 'קנאי ירושלים'
הצליח לדחוף ולממן את 'היציאה מן החומות' ,ואת הקמת השכונות החדשות בירושלים (החל מימין-משה ,)1860 ,יחד עם
מפעלים אחדים ,החל בקניית אדמות ,וזכה עוד לראות בחייו את  6המושבות הראשונות בארץ-ישראל .יום הולדתו ה-
 100צויין בכל קהילות ישראל ,והאספה הראשונה של 'חובבי-ציון' בקטוביץ ( ,)1884נערכה אז לכבודו .ממשיך דרכו היה
הברון רוטשילד 'אבי היישוב' ,מקים המושבות ,והמממן העיקרי שלהן ,עד צמיחתה והתבססותה של התנועה הציונית.
מתוך :ספר מאה שנה [לציונות] שיצא בשנת ה'תפריח' ()1938
הוא היה אל נכון מחולל הרעיון של ישוב חקלאי עברי בא"י .בסוף ספר המסע של יהודית
אשתו אנו מוצאים 'העתקות קצרות ממכתבים רבים ,שמועות ובשורות ,אשר נדברו ונכתבו
ונחקרו על דבר חנוך עבודת האדמה ,אשר בו יחונכו היושבים בארץ הקדושה ,אשר קבץ השר
משה מונטיפיורי ,בעת אשר הלך למסעו שם' .בין שאר התעודות החשובות ,אנו מוצאים שם
את התזכיר הראשון ורב-הערך ,שנכתב על ידי חשובי הישוב ,בדבר עבודת האדמה ,ופרטים
על התקציב הראשון ,הנחוץ לשם יסוד מושבה עברית ראשונה בארץ-ישראל ,בחתימת מרדכי
סלומון ,אביו של סלומון [יואל משה] אשר להבא אנו רואים אותו כאחד משלושת מיסדיה של
המושבה העברית הראשונה – פתח תקוה ...בשנת תקצ"ט ,נוכח מונטיפיורי לדעת ,כי את הדרך
להבראת הישוב יש לחפש רק בחקלאות ובמלאכה .בבואו לצפת ,מיד לאחר הרעש ,בשנת
תקצ"ט ,שמע על כמה יהודים ,חוכרי אחוזות קטנות בקרבת העיר ,העובדים יחד עם
המוסלמים ,ואולם רכושם של היהודים היה דל עד כדי זה ,שלא יכלו לרכוש להם אפילו צמד
בקר לחרישה .יהודים אלו ,בשיחתם עם מונטיפיורי ,דברו גם כן בשבח החקלאות .מונטיפיורי
אומר בזכרונותיו:
"מכל הידיעות אשר אספתי ,נוכחתי ,כי סביבת צפת הנה מוכשרת ביותר ליסוד קולוניות
עבריות; כי יש שם יער עצי זית כבירים לימים מאד ,כרמים ,אדמת מרעה ,המון מעינות ומים
טובים; גם תאנים ,אגוזים ,שקדים ותותים ,ואף שדות-תבואות בקצרה זו אדמה אשר תתן יבול
למכביר ,בלי עמל רב ובלי חריצות יתרה .בטוח אני ,שאם יצלח בידי להפיק זממי ,תבוא ברכה
רבה לארץ הקודש .ראשית דבר ,אבקש מאת השולטן לתת לנו בחכירה ,על משך חמשים שנה,
חבל אדמה ,מאתים כפרים בערך ,ובשכר זה ניתן לו מעשרה עד עשרים אחוז מהיבול בכסף
מזומן ,אשר נשלם לו מדי שנה ,אבל בתנאי ,כי האיכרים יהיו חופשים בכל משך הזמן הנ"ל
מכל מסים וארנוניות ,והרשות תהא בידם למכור את יבולם בכל ארצות תבל .וכאשר אקבל את
הרשיון הזה ,בשובי לאנגליה  ,אייסד ,ברצות ה' ,אגודה להרחבת עבודת האדמה בארץ הקודש
ולעזור לאחינו באירופה לשוב לארץ אבותיהם.
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לעת כזאת נודדים רבים מאחינו לאמריקה ,לארצות הים ,ואולם בארץ הקודש יקל להם
למצוא אשרם".
כשנשאל פעם מאת מכרו" :על שום מה כבודו משקיע כל-כך הרבה מרץ בארץ ישראל? ענה
בתוקף :כי מאמין אני באמונה שלימה בהתגשמות החלום של שיבת ישראל לארצו .בוא
יבוא החלום ,אם בימי ולעיני ואם לאחר דור או דורות.
וכששאלוהו - :הן לא יתכן לקבץ לארץ ישראל את כל היהודים ,המפוזרים בארצות תבל!
פתח ואמר - :ואולם שאר ישוב לארץ!
ספר מאה שנה – אנשי מופת וחלוצים ראשונים בארץ ישראל ,במשך מאה שנה ומעלה ,סודר
ונערך בידי יצחק טריואקס ואליעזר שטינמן (בברכתו של ח"נ ביאליק) ,תל-אביב שנת
'תפריח'  .1938אז חשבו שכבר מלאו לתנועה הציונית  100שנה ,באשר ָספרו שנים מביקורו
של השר משה מונטיפיורי בתקצ"ט  ,1839בארץ ישראל ,ביקור שבו התחילו תוכניות
ההתיישבות הראשונות .לפי זה ,המנהיג הראשון של התנועה הציונית לא היה ב"ז הרצל ,אלא
השר משה מונטיפיורי ,והתנועה הציוניות היא כבר בת  170שנה.

"משה הייתי ומשה אהיה":
מונטיפיורי ,שהיה מקובל ואהוב על בני מרום החברה הבריטית ומפורסם בכל חצרות המלכים ,לא התבייש כלל בשמו והיה נוהג
אפילו להתפאר בשמו העברי ,התנ"כי.
פעם ,כשנתעלה למעלת סר ,וכמה ממכריו יעצוהו להמיר ,בקשר עם התעלותו בתואר ,את שמו הקודם בשם אחר ,נאה יותר בצלצולו,
ענה מונטיפיורי ואמר:
 משה הייתי ומשה אהיה; עם משה חייתי ועם משה אמות!ד"ר לוי ,מזכירו ,היה מספר כי דווקא בנוכחותם של אורחים יהודים מבני המעמד החדש המשתדלים להסתיר את יהדותם היה
נוהג לחמוד לו לצון ולאמר" :וכי למה אתם נוהגים בי כבוד? הרי איני אלא יהודי אורתודוקסי זקן!"
השר משה מונטיפיורי

משה מונטיפיורי
מילים :חיים חפר
לחן :דובי זלצר

וכשהיה השר מונטיפיורי בן שמונים
אז באו לביתו המלאכים הלבנים
עמדו על מיטתו וכך אמרו אליו
הקדוש ברוך הוא רוצה אותך אליו

וכך ענה השר מונטיפיורי בדיוק
סלחו לי רבותיי אך באמת אני עסוק
כי יש הרבה צרות לאחינו בעולם
הנה פוגרום ברוסיה
איך לא אבוא אצלם
כי מי אם לא אני אעזור פה לכולם

והוא עלה למרכבה
ודיו לסוסים אמר
ופה מתן בסתר ושמה נדבה
ופה צביטה בלחי או ליטוף של אהבה
ולכל היהודים שמחה וגאווה
וכל הכבוד לשר
וכשהיה השר מונטיפיורי בן תשעים
אמרו לו תעלה כי שם למעלה מבקשים
שאל אותם השר תגידו איך אוכל
איך עלילת הדם בדמשק תבוטל
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לפחה הנבזה
הלוא צריך ללכת ֶ
להגיד לו תתבייש ואיך מרשים דבר כזה
ואם צריך לשים לו ביד איזה בקשיש
מין מתנה גדולה אך שאיש בה לא ירגיש
אז מי אם לא אני לטורקי את זה יגיש
והוא עלה למרכבה...
וכשהיה השר מונטיפיורי בן מאה
אמר מספיק לי כבר הנשמה שלי שבעה
הלכו מיליונים לירות ופרנקים ובישליק
אבל ליהודים זה אף פעם לא הספיק
אמרו לו כבודו רק יבוא ויסתכל
צריך לבנות עוד חדר לקבר של רחל
ולהגביה את הכותל המערבי
לנווה שאננים יהודים יש להביא
ומי אם לא אתה יא מורי יא לבבי

וכשהיה השר בן מאה ועוד שנה
נשקוהו מלאכים בנשיקה האחרונה
וכך את העיניים עצם הוא בבקשו
רק אבן ירושלמית מתחת לראשו
עטוף טלית של משי ונח בתוך ארון
גמר השר משה את מסעו האחרון
אך עוד יש אנשים המוכנים להישבע
שלפעמים בלילה כשהחושך בסביבה
ראו את מונטיפיורי על יד המרכבה

והוא עלה למרכבה...

והוא עלה למרכבה...

שיר השיירה
מילים :עלי מוהר
לחן :עממי יווני

ִבלשונות רבות מספור דיברנו
וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו
ומקומות רבים מאוד עזבנו
מגטאות ומחנות ֵה ַגחנו
ורק מקום אחד רצינו ואהבנו
אל הביצות ואל הישימון הלכנו
ומקומות רבים מאוד עזבנו
מקצות ֲע ָרב ,מרוסיה ופולניה
ואל הארץ ,אל הארץ באנו.
הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה.
ונמשכת שיירה
מקצות ֲע ָרב ,מרוסיה ופולניה
מן המאה שעברה
הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה.
רחוקים כבר היוצאים
ומכל הגלויות ,ועם כל הבעיות
איכרים וחלוצים
עם נוצר וארץ קמה
שעמלו עבדו בפרך
ושפה אשר נרדמה
בלי לראות את סוף הדרך
שוב התחילה מתעוררת
ועכשיו עוברים אנחנו
ומדברת ומדברת
לא שקטנו ולא נחנו
מסביב יֵהום הסער
לא ימשיכו בלעדינו
רב הקושי והצער
זוהי הרפתקת חיינו.
אבל יש על מה לשמוח
יש עוד אומץ ,יש עוד כח.
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ונמשכת שיירה...

איך ישראל צומחת מסביבנו
היא חזקה יותר מכל חסרונותינו
וגם הנגב עוד יהיה פורח
ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח.
וגם הנגב עוד יהיה פורח
ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח.
ומכל הגלויות
ועם כל הבעיות
מסביב יֵהום הסער
רב הקושי והצער
אבל יש על מה לשמוח
יש עוד אומץ ,יש עוד כח.
ונמשכת שיירה...

הרב יהודה אלקלעי
הרב יהודה אלקלעי (ה'תקנ"ח  – 1798ה'תרל"ט  ,)1878רב בסאראייבו ,פוסק ומקובל
והוגה דעות ,ואיש הלשון העברית ,שחולל מהפכה במושג 'התשובה' ,בהראותו שהגאולה
תלויה ב'תשובה כללית' ,שישוב כל עם ישראל לארץ ישראל ,לחיות חיי עם בארץ ,כבימי
קדם .כמו כן לימד ש'משיח בן יוסף' אמור לפעול בדרך הטבע ,כלומר בדרך פוליטית ,ואף
ראה במשה מונטיפיורי מועמד מתאים ,אלא שחכמי ישראל מעכבים כי הם חושבים רק על
ה'תשובה הפרטית' שכל אחד צריך לעשות תמיד ,והיא אינה קשורה לגאולה .ראשון
העוסקים בתחיית הלשון העברית ,בכתיבת ספר ללימודה ,וגם בטיפוח הרעיון .הרב
אלקלעי היה היחיד ,שכבר בשנת ה'ת"ר ( ,)1840ראה בתאריך מפורסם זה ,לא שנה
אחת ,אלא מאה שנים של תהליך ,של שיבת ציון .למרות כל מאמציו וחיבוריו ,לא הצליח
למשוך אחריו את ציבור החכמים ,ואמר על כך" :ואני בתומי אלך ,כי ישרים דרכי ה'...
ומה שלא יעשה השכל יעשה הזמן" .רק בשנותיו האחרונות חדל מניסיונות ההשפעה ,עלה
לארץ ,וזכה לראות התחלות ראשונות.
שמע ישראל ה' א-להינו ה' אחד
ויש ַמע שאול את העם,
הפסוק הזה הוא סוד הגאולה העתידה .שמע הוא לשון קיבוץ ,כמוַ ,
רוצה לומר תחילת הגאולה היא שמע ישראל ,שייקבצו ישראל באגודה אחת ובעצה אחת ,כמו
שבתחילה דבר ה' בהושע "ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו ,ושמו להם ראש אחד ועלו מן
הארץ ,כי גדול יום יזרעאל" .וכן אמר יעקב אבינו" :האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם
באחרית הימים" .אמר לְ הֹוןֶ ,ת ֱהּון ֻּכלְ כֹון אסיפה אחת .נעשו בני ישראל אגודה אחת ,התקינו
עצמכם לגאולה .והאסיפה הזאת תהיה לפקח ולהשגיח על התשובה הכללית לארץ נחלת
לּותהֹון" ,כדי
אבותינו" .ושמו להם ראש אחד ועלו מן הארץ" .תרגם יונתןְ " :וי ְִסקּון מן ֲא ָרע ָג ְ
שנִ ָק ֵרא בשם ישראל ,כי בחוצה לארץ אנו מכונים בשם יעקב ,כמו שכתוב בזוהר הקדוש:
קרי אחד ,בשעתא
קרי אחד ,ואימתי ִא ֵ
"בגין דכנסת ישראל השתא (=עכשיו) בגלותא ...לא ִא ֵ
יִפקּון מן ָּגלּותא (=בשעה שישראל יצאו מהגלות)...
דישראל ְּ
וזוהי תחילת התשובה אשר דבר ה' בהושע ,הפותח בתשובה תחילה" :ונקבצו ...ושמו להם
ראש אחד ועלו מן הארץ" ,להחזיר שכינתו לציון .וכן כתיב" :שובי בתולת ישראל ,שובי אל
ָע ַריִך אלה" (ירמיהו ל"א כ).
רוצה לומר כיון שלא זכינו בתשובה ומעשים טובים עדיין ,יש לנו רפואה אחת ,דהיינו ,תשובה
וכפר אדמתו ַעמֹו".
כללית לארץ נחלת אבותינוִ " ,
(מתוך כתבי הרב אלקלעי כרך ב'),
נבואה על נס תחיית הלשון העברית
והנה באמת ובאמונה כי הדבר הזה הכרח גדול הוא אצלנו לקבץ פזורנו מארבע כנפות הארץ
להיות לאגודה אחת ,כי בעוונותינו הרבים מפוזרים אנו ומפורדים מאד איש מאחיו ,כי לכל
מדינה ומדינה יש להם (=ליהודים) כתב ולשון מיוחד ומנהג מיוחד ,מה שמפריד הקיבוץ
[והוא מזכיר כאן רק
ומעכב הגאולה ,כי בשביל ארבעה דברים נגאלו אבותינו ממצרים
שלושה] :שלא שינו שמם ,שלא שינו לשונם ,שלא שינו מלבושיהם .וכל המעלות האלה נאבדו
מאיתנו לאורך גלותנו בעוונותינו הרבים .מעיד אני עלי שכל ימי נצטערתי על דבר זה ,ולא טוב
עשו אבותינו ,שכל כך השכיחו את לשונינו הקדושה ,ונעשתה אומתנו לשבעים אומות ,ולשוננו
לשבעים לשונות ,אל כל המקומות אשר נפוצו בהם ,וצריך כמה ימים ושנים עד שהילד יודע
לתרגם את התורה .ואם יעשה ה' איתנו ככל נפלאותיו ,ויקבץ פזורינו מארבע כנפות הארץ
לארצנו[ ,גם אז] לא נוכל לדבר איש אל רעהו והקיבוץ הנפרד לא יצליח .ואם יאמר האומר,
שהקב"ה ישלח מלאכו וילמד אותנו שבעים לשון ..שקר ענה ,כי אין זה מדרך הנס ,כי אפילו
תחיית המתים שלא יוכל להיות
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בדרך טבע ,גם כן הוצרך אליהו להתמודד על הילד ,וכן אלישע – "ויגהר עליו" ,לחממו בחום
טבעי כמו שכתב רד"ק .וכן אמר אלישע" :מה יש לך בבית ...כי אם אסוך שמן" .ואם יוספים
אנחנו כולנו ,שהקב"ה יעשה נס גדול כזה חוץ מן הטבע ,ועל פי הטבע כמעט שהוא דבר נמנע
ובטל ,שלשוננו הקדושה תשוב למכונה .אבל כיון שיעד הנביא יואל" :והיה אחרי כן אשפוך
רוחי על כל בשר ונִ באו בניכם ובנותיכם" ,ונביא – הוא לשון דיבור ,כמו ניב שפתיים ,ויעד
הנביא כי הבנים והבנות ,יינבאו[ ,כלומר] יבינו לדבר לשון צחה ובשפה ברורה ובנעימה ,לכן
אין להתייאש ,כי אם להשתדל ברוב עוז ותעצומות להקים את לשוננו ולהעמידה ,ולעשות
אותה עיקר .והקב"ה ישפוך רוחו על המלמדים ועל התלמידים ,על הבנים ועל הבנות ,וילמדו
לדבר צחות.
ויגעת ומצאת תאמין.
מתוך :כתבי הרב יהודה אלקלעי שערך יצחק רפאל ,ירושלים תשל"ה ,כרך א' ,מנחת יהודה ,עמ' .246-7

הרב צבי הירש קלישר
הרב צבי הירש קלישר (ה'תקנ"ה  – 1795ה'תרל"ד  ,)1874תלמיד מובהק של ר' יעקב
מליסא ,ר' עקיבא איגר והחת"ם סופר ,גדול בהלכה ובהגות ,כיהן ברבנות בלא שכר.
נאבק כל ימיו על הרעיון ,שראשית הגאולה בפעילות אנושית רגילה בדרך הטבע ,וכי
הגאולה היא תהליך ממושך .תמך גם בחידוש עבודת הקרבנות בזמן הזה .ניהל
ויכוחים רבים עם גדולי הרבנים על רעיונותיו ,אך (כמו הרב אלקלעי) לא הצליח למשוך את
העולם הרבני אחריו .רק בסוף ימיו החל לראות התחלה קטנה בהקמת בית הספר
החקלאי 'מקוה-ישראל' ,ואף נתבקש לעלות לארץ ולפקח על הוראת המצוות התלויות בארץ,
בבית הספר היהודי-החקלאי הראשון ,אך נפטר בטרם זכה לעלות.
בדרך טבע ,גם כן הוצרך אליהו להתמודד על הילד ,וכן אלישע – "ויגהר עליו" ,לחממו בחום
טבעי כמו שכתב רד"ק .וכן אמר אלישע" :מה יש לך בבית ...כי אם אסוך שמן" .ואם יוספים
אנחנו כולנו ,שהקב"ה יעשה נס גדול כזה חוץ מן הטבע ,ועל פי הטבע כמעט שהוא דבר נמנע
ובטל ,שלשוננו הקדושה תשוב למכונה .אבל כיון שיעד הנביא יואל" :והיה אחרי כן אשפוך
רוחי על כל בשר ונִ באו בניכם ובנותיכם" ,ונביא – הוא לשון דיבור ,כמו ניב שפתיים ,ויעד
הנביא כי הבנים והבנות ,יינבאו[ ,כלומר] יבינו לדבר לשון צחה ובשפה ברורה ובנעימה ,לכן
אין להתייאש ,כי אם להשתדל ברוב עוז ותעצומות להקים את לשוננו ולהעמידה ,ולעשות
אותה עיקר .והקב"ה ישפוך רוחו על המלמדים ועל התלמידים ,על הבנים ועל הבנות ,וילמדו
לדבר צחות.
ויגעת ומצאת תאמין.
מתוך :כתבי הרב יהודה אלקלעי שערך יצחק רפאל ,ירושלים תשל"ה ,כרך א' ,מנחת יהודה ,עמ' .246-7
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שיר החרות

מילים :יצחק שנהר
לחן :דניאל סמבורסקי
יצחק שנהר מפעילי 'החלוץ' ,מורה .עלה
לארץ ישראל בשנת  .1921משורר ומספר,
עורך ומתרגם.

פנֵ ינו אל השמש העולה,
דרכנו שוב פונה מזרחה,
אנו צופים לקראת שעה גדולה,
ָזקוף הראש ,נפשנו עוד לא שחה,
אנו צופים לקראת שעה גדולה,
ָזקוף הראש ,נפשנו עוד לא שחה
חוצבים אנו גורל ביד רמה,
נושאים בלב תקוָה יוקדת.
אנו זוכרים כי יש לנו אומה,
אנו יודעים כי יש לנו מולדת.
אנו זוכרים כי יש לנו אומה.
אנו יודעים כי יש לנו מולדת.

הולכים אנו לקץ של הנֵ כר
חלום ֵחרות יחדיו נגשימה
אנו דוגלים בעֹז בשם מחר,
וטור אל טור נלך תמיד קדימה
אנו דוגלים בעֹז בשם מחר
וטור אל טור נלך תמיד קדימה

המעפילים
מילים :לוין קיפניס
לחן :חנינא קרצבסקי

אל ראש ההר! אל ראש ההר!
הדרך מי יחסום לפדויי שבי?
מעבר הר הן זה מכבר
רומזת לנו ארץ צבי.

העפילו ,העפילו,
אל ראש ההר העפילו!
העפילו ,העפילו,
אל ראש ההר העפילו!
אחים עלו ,אחים עלו -
לב מי יֵרך ,יֵחת מאבן נגף.
צעד עשּו ,ראֹה תראּו
פי שנים אנו אז נִ ָש ֵגב
העפילו...
נָ הין לרֹם! נָ הין לרֹם!
הטרם תראו דרך זו ַסלֹונּו
אחד פתאום נפל לתהום
קרבן ראשון ,אך לא אחרון הוא.
העפילו...
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משה הס
פילוסוף יהודי גרמני ,מראשוני ההוגים של הסוציאליזם הגרמני והאירופאי .בצעירותו חשב,
שהיהודים כבר מילאו את תפקידם ההיסטורי ועליהם להתבולל ,אף כי העריץ את
היהדות הקדומה ,ואת השילוב העתיק בין הדת והמדינה .עלילת הדם בדמשק בשנת ת"ר
( )1840זעזעה אותה מאד ,אולם רק  22שנה אחר כך (תרכ"ב )1862 ,הבין את תנועת
התחיה היהודית בספרות ובהיסטוריה ,וכתב את ספרו הגדול 'רומא וירושלים' ,בו
הכריז על שיבתו אל עמו ,ובו חזה את ההקמה המחודשת של המדינה היהודית ,ברוחה
של תורת משה ,שהיא – על פי הכרתו – שילוב מיוחד במינו של דתיות ,לאומיות ,וסוציאליזם
דמוקרטי (שבת ,שמיטה ,ויובל; צדק חברתי) .בה יקום מחדש 'הסנהדרין' ,שיעסוק
בהתאמת התורה לחיי המדינה ,אליה יעלו היהודים העניים (הפרולטריון) ממרכז
וממזרח אירופה ,כדי להיטיב את מצבם הכלכלי-חברתי ,והעשירים היהודים ממערב פוליטית וכלכלית' .רומא וירושלים'
השפיע השפעה דרמטית על המשכילים היהודים ,וכבר הוכח ,כי רבים מרעיונותיו נקלטו בהגותו של הרב (הראי"ה) קוק.
מתוך ספרו 'רומא וירושלים':
למען הקמת הלאום היהודי
שום אומה מאומות העולם של הזמן החדש ,הנלחמות על מולדתן ,לא תוכל למנוע מעם
ישראל את ארץ מולדתו שלו ,בלי שתגיע מתוך כך לידי סתירה פנימית מסוכנת....
כל יהודי נושא בקרבו את החומר למשיח הצדק ,כל יהודיה – את החומר לאם המשיח
בייסוריה ...הפטריוטיות היהודית ...היא רגש טבעי-אמיתי ,ושורשיותה ופשטותה עומדות לה
שלא יהיה כלל צורך בהוכחות לחיזוקה ,ושום הוכחות לא תצלחנה עליה לסתור אותה ...דת
ישראל היא בראש ובראשונה פטריוטיות יהודית.
רומי לא ביום אחד נבנתה ,אף ירושלים החדשה צריכה זמן לבניינה הכביר .הדבר שאנו
חייבים לעשות היום למען הקמת הלאום היהודי הוא ,ראשית כל ,לשמור לחיים בקרבנו את
התקווה לתחייתנו המדינית – ולעוררה בכל מקום שנרדמה .ובבוא היום ומאורעות העולם,
העתידים להתרחש במזרח ,יתנו מקום לראשית מעשה בבניין המדינה היהודית ,כי אז ודאי
תהיה ראשית זו – ייסוד מושבות ליהודים בארץ ישראל ,וצרפת תהיה בלי ספק נוטה לתת ידה
למפעל זה.
מתוך :כתבים ציוניים ויהודיים ,תרגם י' קשת ,ירושלים תשי"ד-תשט"ז ,עמ' .30 ,26

ארץ ישראל יפה
מילים :דודו ברק
לחן :שייקה פייקוב

נערה טובה יפת עיניִם
לנו יש בארץ ישראל,
וילד טוב ירושלים
הו מי ִפלל ומי ִמלל?
ותורה אורה כזו יש לנו
וגם הגדה ומגילה,
וא-לוהים אחד שלנו
וקול חתן וקול כלה.
ארץ ישראל יפה
ארץ ישראל פורחת,
את יושבה בה וצופה
את צופה בה וזורחת..
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אלפיִם
לנו יש ,אחי ,הרים ַ
ָבם נאוו רגלי המבשר,
וגם מלאך מן השמים
שאת נפשנו הוא שומר.
וחסיד בעיר הזו יש לנו
וגם חיָלות וגם פרחים,
והברכות כולן שלנו
והבשורות והשבחים.
ארץ ישראל יפה...
והעמק הוא כפתור ופרח
וההר הוא פרח וכפתור,
והצפון שלגים וקרח
והדרום זהב טהור

כל הפרדסים נותנים כאן ריח
והשקדיות כולן פורחות,
השמש כאן תמיד זורח
על מי תּוגה ומנוחות.
ארץ ישראל יפה...
גם לפרחחים אשר בינינו
יש מקום בארץ ישראל,
מן הצרות שלא עלינו
אתה ורק אתה גואל.
בכחול לבן מונף הדגל
שירי,
ולירושלים כל ַ
אנחנו שוב עולים לרגל
הו ,שירי :עם ישראל חי!
ארץ ישראל יפה...

ד"ר יהודה ליב פינסקר
יו"ר אגודת 'חובבי ציון' מהוועידה הראשונה בקטוביץ בתרמ"ד ( .)1884בצעירותו למד בבית הספר היהודי המודרני
הראשון ברוסיה ,שהקים אביו שמחה פינסקר ,אך דגל בהשתלבות תרבותית (אמנציפציה) של היהודים בתרבות הרוסית.
פרעות אודסה ( ,)1871 ,1882והאנטישמיות הגלויה של השלטונות ברוסיה ,שינו את השקפתו .אז נכתב חיבורו
'אוטואמנציפציה' שעורר ויכוח עז בין המשכילים היהודים .דחף ותמך ברכישות הקרקע ,ובניסיונות התיישבות בארץ ישראל,
גזרות השלטון התורכי שגרמו משבר חמור.
אך התייאש בגלל ֵ
ממשיך דרכו במערב ,שעבר תהליך דומה היה בנימין זאב הרצל.
סיכום מתוך 'האוטואמנציפציה'
מה שאנו שואפים לו ,איננו בעצם לא חדש ולא נושא סכנה למי שהוא .תחת המקלטים הרבים,
שאנו רגילים לבקש מאז ,רוצים אנו במקלט אחד ויחיד ,אלא שקיומו צריך להיות בטוח גם
מדינית' .אם לא עכשיו ,אימתי?" ,זאת תהי סיסמתנו .אוי לבנינו אחרינו ,אוי לזכרון היהודים
בני דורנו ,אם נחמיץ את השעה הזאת...
...היהודים אינם אומה חיה; זרים הם בכל מקום ,ולכן בזויים .שיווי מעמדם האזרחי והפוליטי
של היהודים אין בו כדי להרים קרנם בעיני העמים .התרופה הנכונה היחידה היא :יצירת
לאומיות יהודית ,עם יושב על אדמתו ,אוטואמנציפציה של היהודים ,שיווי מעמדם כאומה בין
האומות על ידי רכישת ארץ מולדת לעצמם .אל יפתה ליבנו להאמין ,כי ההומניות וההשכלה
תעלינה בזמן מן הזמנים מרפא רדיקלי לחולי עמנו.
חוסר רגש עצמי לאומי וביטחון עצמי[ ,חוסר] יוזמה פוליטית ואחדות ,הם אויבי תחייתנו
הלאומית .לבל ניאלץ לנוד מגלות אל גלות ,זקוקים אנו לארץ מקלט פריונית (=פורה) ,רחבת
ידיים; למקום כינוס שהוא שלנו .שעה זו שעת כושר היא מאין כמוה לתוכנית המוצעת.
שאלת היהודים הבינלאומית צריכה למצוא פתרון לאומי .אמנם רק לאט לאט יכולה תחייתנו
הלאומית להתקדם[ .אולם] עלינו לעשות מהר את הצעד הראשון .על הבאים אחרינו לצאת
בעקבותינו בקצב מתון ,לא נמהר.
קונגרס [של] אנשי שם יהודים יסול דרך לתחייה הלאומית של היהודים.
אין קרבן אשר ישגב ממנו לשם השגת המטרה :לאשש ביטחונו של עתיד עמנו ,הצפוי אל
סכנה בכל מקום .ביצועו הפיננסי של המפעל אינו עלול ,לפי מצב העניין ,להיתקל בקשיים
שאין להתגבר עליהם.
עזרו אתם לכם ,ויעזורכם אֹ-להים.
(אוטואמנציפציה ,ירושלים תשי"ב ,עמ' )64

הרב מרדכי בן יוסף עלישברג (המבי"ע)
מראשי הרבנים של 'חובבי ציון' ,והיותר 'לאומי' ביניהם .בספרו 'שביל הזהב' (ורשה תרנ"ז) הראה את חוסר התוחלת
בדרך ההשכלה ,והציג את 'יישוב ארץ ישראל' במובן החומרי והרוחני כמוצא היחיד לעם ישראל בתקופה זו .הותקף קשות
בעיתוני ירושלים ,וזכה לאהדה אצל 'אחד-העם' .כיהן ברבנות בעיירה בויסק ,לפני הרב קוק ,ונקט עמדות דומות לאלה שנקט
הרב קוק ביפו ,כמו התמיכה ב'היתר המכירה' בשביעית ,והכרה בתפקידם החשוב של החלוצים הלא-דתיים ,יחד עם
הדתיים.
על דתיים וחילוניים בתנועת חיבת ציון (מתוך מכתב לד"ר פינסקר שצוטט על-ידי אחד-
העם בספרו על פרשת דרכים( ,ברלין תר"ץ) ,א' ,עמ' סט-עא).
"...בכלל ראוי להיות נגד עינינו תמיד ולא יזוז מהן ,כי חברתנו[=חובבי ציון] מורכבת משני
מיני חברים ,אשר כל חלק מהם מרוחק בדעתו מהחלק השני מרחק גדול כממזרח
למערב .כי אף-על-פי ששניהם שווים בדעת אחת ,אשר זאת חובתם להושיב בארץ-
ישראל אנשים מישראל שיעבדו אותה עבודת שדה וכרם וגידול בהמות וכל השייך לזה,
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וזה יבוא על-ידי קניית אחוזות שם מעט מעט ולבנות בהן בתים ואסמים ורפתים וכו' ולהושיב
בם אנשי ישראל הראויים ומוכשרים לזה ואשר ליבם חפץ לקבל על עצמם העבודה הזאת,
נשמה אלפי שנה ,לארץ מיושבת הנותנת לחם ושמלה לעובדיה ,להם ולביתם
להפוך ארץ ַ
בריוח  -בכל זה משתווים כל החברים ובטלה חלוקת הדעות ביניהם; אבל הסיבה שעוררתם
לדעה הזאת ,והשלהבת הבוערת בבתי נפשם להוציא לאור את דעתם זו היא שונה בעיקרה.
האחת ,סיבתה העיקרית היא אש דתית ,אשר תוקד על מזבח לבבם תמיד לא תכבה ,ואין
דוגמתה בכל העמים ,אשר אש הלאומיות תוקד בלבבם לארצם בכל לב ונפש ,אבל אינה
יתרה עליהם שלהבת העולה מלב אנשי ישראל לארצם :היא,
דתית ,רק לאומית טבעית .אבל ֵ
מלבד הטבעית הנטועה בטבע כל העמים ,גם אש הדתית מתלקחת בתוככי הלאומיות
ומוסיפה עליה מדורה גדולה ,עד כי [האש] הדתית נעשתה עיקר והלאומיות טפלה לה.
[והקבוצה] השניה ,סיבתם העיקרית היא ,ככל העמים ,לאומיות גרידא ,והדתית או שחסרה
בם לגמרי ,או על-כל-פנים היא במידה מעוטה מאד ,והלאומית עיקרית ,והדתית טפלה לה.
אמרתי "שני מיני חברים" ולא יותר ,מפני שרציתי שלא להרבות בחלוקות ,כדי שלא לבלבל
הדברים ,אבל ודאי יש בזה כדי חלוקה לכמה מינים ,מפני רוב הממוצעים בין שתי הקצוות,
שזה בוחר לעצמו לקבל הדברים הללו כהדתיים והללו כהלאומיים ,וזה בוחר דרך אחרת
כטוב וכישר בעיניו ובעיני חבריו ,להרבות ולמעט וכו' ,ואלו ואלו אך טובת ישראל ידרשו ,אבל
לפי דעתם ולפי דרכם .וכהשתנות הסיבות אשר העלו שלהבת ליבם ,כן ראוי לפי דרכם שינויי
ההנהגות של (המתיישבים) בסדרי חייהם וחינוכם את בניהם ...איש לפי דרכו...
לאל ידנו לעמוד למניין ולברר על-פי דעת רוב החברים ,איזה דרך ישכון אור אשר נָּ בֹור
(=נבחר) לנו לעשותה מסילה לאחינו הנאחזים זה מקרוב [במושבות] בארצנו ,מחויבים אנו
להלוך בדרך הרצויה לכל [הדעות] החלוקות ,כי הלא בכל הדברים הכלל היותר גדול הוא
"שאין לך כלי מחזיק ברכה אלא השלום" ,ומכל שכן בדבר גדול וחדש כזה ,אשר כמוהו לא
היה מימי חורבן בית מקדשנו וארצנו [=המושבות הראשונות] ,שהשלום מוכרח בו ,וחלילה
דבר קל יכול להפוך הקערה על פיה ,ורבו מתנגדיו [של היישוב] מימין ומשמאל ...הדבר הזה
לרעב ...על-כן הזהירות
ֵ
של סילוק המחלוקת מוכרח לנו כאויר לחי ,וכמים לדגים ,וכלחם
מוכרחת בזה ,והבלתי נזהר ועושה בהעניין לפי דעה חלוקה אחת ,הוא מביא בסכנה עצומה
את כל העניין הקדוש והנורא הלזה ,אשר הרבה נתלבטנו בו עד אשר הביאנו ה' לעמוד במקום
הזה שאנו עומדים בו כעת .רבות עשינו ,אבל כלא נחשב ,נגד מה שאנו מחויבים עוד לעשות,
עד הגיענו אל מטרתנו הקדושה.
והנה דעת לנבון נקל ,כי דעת החלוקה (=הקבוצה) הראשונה (=הדתית-לאומית ,גם) לפי דעת
החלוקה (=הקבוצה) השנייה (=הלאומית) אין בה מגרעת ,אפילו לדעת היותר רחוקים מן
הראשונה ,כי לדעתם גם כן אינה אלא יתרון ...אבל אם נלך בדרך החלוקה השניה ,הרי כבר
נגענו לפי דעת החלוקה הראשונה (=הדתית–לאומית) במגרעות עצומות ,מעוותים שלא נוכל
לתקון ,וחסרונות שלא יוכלו להימנות ,והיא השחתה לכל העם עם הארץ יחד ,וגורמת להאריך
ולהרחיק מאתנו קץ תקותנו לרומם קרן ישראל בכבוד...
ולמען אחתום העניין בשלום לכל [הדעות] החלוקות ,אדברה נא שלום באזני אדוני (=ד"ר
פינסקר) למען כבוד ארצנו ,למען כבוד חברתנו והעומדים בראשה .ואשא משלי ואומר :מצינו
בקרבנות צבור ,שנקרב חלבם ודמם בעד כלל האומה הישראלית לתת עליהם ברכה ,היו בה
על-פי מצוות התורה שני מיני אש ,אשר השלהבת העולה מעליהם אש תמיד תוקד על מזבח
ה' לטובת האומה .הראשונה ירדה מן השמים בפומבי לעיני כל ,ככתוב בתורה ,והשנייה
מצוותה להביא יום יום מן ההדיוט .ככה אני אומר לעשות בכל ענייני הדעות הנוגעים לכל עם
ישראל כולו ,שצריכים ומוכרחים אנו (לשני מיני האש) יחד ,אחת לא נעדרה .האחת,
הקדושה ,הדתית ,היורדת מן השמים ,היוקדת על מזבח לב עם ישראל לא תכבה ,מים רבים
לא יוכלו לכבותה ,וכל האגואיזם [של הדואגים לעצמם בלבד] כליל יחלוף וכעשן יכלה;
והשנייה חכמה טבעית היא ,אש ההארה שאנו צריכים
לחדשה יום יום שלא תכבה ,מפני יצר האגואיזם [של הדואגים לעצמם בלבד]
המצפה בכל יום להמיתה ,לאהבת הלאומיות הזו ,ואומר לו לאדם:
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מה לך ולטובת הלאום? אדם קרוב אצל עצמו ,ורוב כספך ,או כבוד ומעלה ,עולה ומכריע כל
טובת הלאום כולו .כאשר אנו רואים יום יום אצל עשירי עמנו ,שלא ידאגו רק לטובת עצמם,
להרבות כבוד ביתם ולהשיג שמות הכבוד והמעלה להם ולמשפחתם ,וגם זאת יחשבו כי ַירבו
בזה כבוד ישראל הדל ומבוזה בגוים ,כי יימצאו בהם יוצאים מן הכלל שאף-על-פי שהם
יהודים ,הממשלה תרוממם בין שרים ונדיבי ארץ בגלל חשיבותם ומעלות נפשם ,ואחיהם
הרבים [נותרים] מבוזים ונקלים בעיני העמים ,גם הרבה רבבות כלים ומתים ברעב לעיני
בחלב ליבם .על זה צריך לחדש אש הלאומי
העשירים ,והמה לא ישימו לב ,כי שמן (=נאטם) ֵ
יום יום ,וזהו אש הבאה מן ההדיוט שאנו צריכים להתלבט (=להשתדל) ללבותה ולהעלות
שלהבתה.
והנה ,בעוד היו ישראל על אדמתם היו התורה והחכמה מצויות ביחד ,כי שאבו שניהם
מרבותיהם ,ממקור אחד אשר גם בו היו התורה והחכמה צמודות יחד .אבל מאז גלו [ישראל]
מעל אדמתם הוצרכנו לשאוב (שני מיני אש הללו) משני מקומות :תורה מאת גדולי ישראל,
העתים ,אשר קשה ללב אחד
וחכמה מאת גדולי העמים ,והלבבות נתמעטו גם כן מצֹוק ִ
להשיג (שני מיני האש) ביחד ,לכן נפלגו כעת בעמנו חכמי התורה לחוד ,וחכמים הטבעיים
לחוד ,וכשאנו צריכים לעשות דבר כללי לטובת הלאום צריכים אנו לחבר שתי החכמות יחד
על-ידי שני אנשים נפרדים ,האחד גדול בתורה [=הנצי"ב מוולוז'ין] ,והאחד – בחכמה [=ד"ר
פינסקר] ,וכשהם מחוברים כאחד ,כבר חזרה השלמות הראשונה שזרחה לישראל מימי
קדם"...
מתוך מכתב לד"ר פינסקר שצוטט על-ידי אחד-העם בספרו על פרשת דרכים( ,ברלין תר"ץ),
א' ,עמ' סט-עא.
משנה עוקצין פ"ג-יב ,משנה אחרונה בש"ס.
המבי"ע הציע לד"ר פינסקר ולחובבי-ציון סטטוס-קוו דתי-לאומי ,כל עוד אי אפשר להכריע,
וגם לא כדאי להכריע ,כי 'הדתיות הלאומית' יכולה להכיל את 'הלאומיות הטבעית' בלי קושי.
מסיבה זו גם תמך בכל תוקף בהיתר המכירה בשביעית ,כדי לגשר בין הדתיות והלאומיות
בתנועה הציונית.
בהר סיני ,ובמשכן ,ראה שמות י"ט יח ,כ"ד יז ,מ' לד ,ויקרא ט' כד.
גם זה מפורש בתורה— ויקרא ו' א-ו ,וראה רשב"ם לויקרא י' א-ב.
על פי תהילים קי"ט ע ,וגם תהילים י"ז י ,ע"ג ז ,ואיוב ט"ו כז.

יהדות אתיופיה
יהדות אתיופיה (=בייתא ישראל) נותרה שארית מיהדות כוש הקדומה ,שנזכרה עוד בספר ישעיהו (י"א יא) ,תוצאה של
חורבן ממלכת ישראל ,ופיזור שבטי ישראל בכל המרחב "ממאשור וממצרים ומפתרוס ומכוש ומעילם ומשנער ומחמת ומאיי
הים" .כל ימי בית שני נשמר הקשר בין אתיופיה לירושלים ,וספרים (כמו ספר 'חנוך' ,ו'היובלים') ,שנכתבו בירושלים הגיעו
לאתיופיה .אחרי חורבן בית שני ,ובעקבות חורבן יהדות אלכסנדריה (בשנת  116לספירה) ,נותק הקשר עם יהדות
אתיופיה ,וספרי המשנה והתלמוד לא הגיעו אליהם .יהדות אתיופיה השפיעה עמוקות גם על הכנסיה הנוצרית האתיופית,
וגם על השלטון בממלכה בתקופות שונות ,עד כדי מלכות משלהם .העולם היהודי שמע על עצם קיומם בסיפורי 'אלדד הדני'
(מסוף תקופת הגאונים) ,ויותר מאוחר בתשובות ר' דוד בן זמרה (רדב"ז) ,שהיה רבם של יהודי מצרים ,וקיבל את
יהדותם של ה'פלשים' באתיופיה .על-פי פסיקה זו הכירה בהם הרבנות הראשית לישראל ,כיהודים .בארבע מאות השנים
האחרונות אבד לפלשים מעמדם הצבאי והמדיני ,רבו סבלותיהם ,והתרבו בקרבם המרות דת ,וכך ירד כוחם ומספרם
באתיופיה.
חברת 'כל ישראל חברים' שלחה שליחים אליהם בתמיכתו של הרב קוק ,והחלה עלייה מצומצמת ,אולם רק בגבור מצוקתם,
החליטה מדינת ישראל על 'מבצע משה' (ה'תשמ"ה ,)1985 ,והחלה עלייתם ההמונית.
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מתוך איגרתו של אבא צגא אל 'יוסף הכהן שבירושלים ,הכהן הגדול של כל היהודים':
כלום הגיע הזמן שנחזור?!
ברוך א-לוהים א-לוהי ישראל א-לוהי כל בשר וכל רוח ...השלום עליכם אחים יהודים .כבר
שלחנו לכם מכבר בידי חנניה אבי משה .כלום הגיע הזמן שנחזור לעירנו עיר הקודש
ירושלים? הננו עם אומלל .אין לנו שר ואין לנו נביא .אם הגיע הזמן ,שלחו נא לנו מכתב ,כי
אתם יודעים יותר ממנו .הגידו נא לנו את המצב לאמיתו.
חרדה גדולה אחזה את לבנו ,כי קמו אנשים בארצנו האומרים שהגיע הזמן .הם מצווים עלינו
להתבדל מן הנוצרים ,ולהצטרף לאחינו ולהעלות קרבנות לא-לוהי ישראל בארץ הקודש.
שלום עליכם ,רוב שלום עליכם ,אחינו השומרים את התורה שנתן א-לוהים למשה עבדו...
(י"נ פייטלוביץ ,מסע אל הפלשים ,תל-אביב תשי"ט ,עמ' )154-5

שיר החסידה
מילים :חיים אידיסיס

שימ ָלה!
שימ ָלה ֶ
ֶ
רצ‘ין ֶיר ָּוס ֶלם ֶדהנָ ה?
ַא ַג ֶ
עפה חסידה לארץ ישראל
כנפיים מניפה מעל הנילוס
אל ארץ רחוקה
מעבר להרים שם בית ישראל
יושבים ומצפים
חסידה חסידה צחורת צוואר
מה ראו עיניך ,שירי לי סיפור
שותקת חסידה אינה פוצה מקור
נשענת על רגלה ועוד מעט תחזור
תניף כנף גדולה
בדרך אל הקור בדרך תעצור
בציון עיר האור
חסידה חסידה אדומת מקור
האם ירושלים ,אותנו עוד תזכור?
חסידה חסידה לבנת כנף
בשרי בשלום העיר ,בשלום ירושלים
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מסע לארץ ישראל
מילים :חיים אידיסיס
לחן :שלמה גרוניך

הירח משגיח מעל ,על גבי שק האוכל הדל
המדבר מתחתי ,אין סופו לפנים,
ואמי מבטיחה לאחי הקטנים.
עוד מעט ,עוד קצת ,להרים רגליים
מאמץ אחרון ,לפני ירושלים.
אור ירח החזק מעמד ,שק האוכל שלנו אבד
המדבר לא נגמר ,יללות של תנים,
ואימי מרגיעה את אחי הקטנים.
עוד מעט ,עוד קצת ,בקרוב נגאל
לא נפסיק ללכת ,לארץ ישראל.
ובלילה תקפו שודדים ,בסכין גם בחרב חדה
במדבר דם אימי ,הירח עדי,
ואני מבטיחה לאחי הקטנים.
עוד מעט ,עוד קצת ,יתגשם החלום
עוד מעט נגיע ,לארץ ישראל.

בירח דמותה של אימי,
מביטה בי ,אמא אל תיעלמי
לו היתה לצידי ,היא היתה יכולה,
לשכנע אותם שאני יהודי.
עוד מעט ,עוד קצת ,יתגשם החלום
עוד מעט נגיע ,לארץ ישראל.
עוד מעט ,עוד קצת ,להרים רגליים
מאמץ אחרון ,לפני ירושלים

אליעזר בן יהודה
אליעזר בן יהודה ( וינה – 1858 ,ירושלים .)1922 ,מחדש הלשון העברית .במאמרו
'שאלה נכבדה' (השחר ,)1879 ,קרא לשיבת ציון ולשיבה אל העברית .עלה לארץ
ישראל בשנת  ,1881ולזמן מה קיבל עליו עול תורה ומצוות מסיבות לאומיות ,כדי
לאחד חרדים וחפשיים תחת רעיון אחד ,של תחיית האומה .אולם בירושלים לא רצו
לשמוע לו ,ואף רדפו אותו .אז עבר לעמדה חילונית חריפה ,והתמסר כל כולו לתחיית
הלשון העברית כשפת דיבור יומיומית ,שפה לאומית .מילון בן-יהודה הוא מופת של
יצירה בלשנית-היסטורית ,יחד עם התחדשות הלשון העברית ותחייתה ,כנס
היסטורי יחיד במינו.
מרכז ללאומיות יישוב ארץ ישראל
...ומדוע אפוא נעשקת התקוה לשוב ולחיות חיי לאום בארצנו השוממה ,האבלה על בניה ,אשר
נדחו ממנה לארצות רחוקות זה אלפיים שנה? ומדוע לא נעשה גם אנו דבר להגן על לאומתנו
לבל תאבד ותיכחד מן הארץ? ....
מדוע לא נתרומם לא נשלח מבטנו אל העתיד? מדוע הננו חובקים ידנו בצלחת לבלתי עשות
דבר ,אשר יהיה כמקור נאמן לתשועת העם כולו?
לשוְ א יהיה כל עמלנו כל עוד לא ניתן מרכז ללאומיות ,מרכז אשר ימשוך ויקרב אליו כל אישי
ָ
לשוְא כל עמל סופרינו להחיות את השפה ,אם כל העם כולו ייוותר בארצות
הג ִויָה הזאתָ .
לשוְ א יהי כל עמלנו ,כי הוא לא יצלח להכחידנו
פזורות בין העמים המדברים שפות שונותָ .
לשוְ א! ...
מתחת השמיםָ :
ואם רק נחפוץ ,כי שם ישראל לא יימחה מעל האדמה ,כי אז עלינו לעשות דבר ,אשר יהיה
כמרכז לכל עמנו כולו ,כלֵ ב בגוִיָ ה ,אשר ממנו יזרום הדם בעורקי גוִיַ ת הלאום ויתן חיים לו.
והדבר הזה הוא – יישוב ארץ ישראל.
לא חדש הוא הרעיון הזה ולא לגלות חדשות ונצורות באתי במאמרי הפעם ,כבר ראו חכמי
התלמוד כי אך בזאת תשועת ישראל ,כי רק בהאחז העם מעט מעט בהארץ אשר גורש ממנה,
רק בעשותו זאת תרפא מכתו בימים יבאו ,ויגזרו אומר :הדר בחו"ל דומה כמי שאין לו א-לוה,
ישראל בחו"ל עובדי עכו"ם בטהרה הן (ועוד מאמרים רבים כאלה המפוזרים בכל התלמוד).
ויקוו כי במאמריהם אלה ישיבו לב בנים אל אם יולדתם ,כי ידעו חכמינו רוח העם אשר אליו
ידברו ויבינו כי רק במושחם את הרעיון הזה בצבע הדת ורוחה יפיחו בקרבו ,רק אז ימצא לו
הרעיון מהלכים בין בני עמנו.
ובאמת היה לאל ידי המאמרים האלה להשיב את עמנו לאט לאט לארצו' לולא חזקה יד
הקורות הנוראות אשר עברו על הארץ העזובה הזאת במשך אלפי שני גלותנו ,לולא הפכה את
משכלת ליושבי אירופה  ...אך כל
הארץ ,אשר ארץ זבת חלב ודבש היתה לפנים ,לארץ ַ
החלומות וההבלים האלה עפו הלכו למו לאור המדע ,אשר הפיצו כל התרים החדשים את
הארץ הקדושה בהראותם לדעת כי כאז כן גם עתה ,אחרי אשר היתה שוממה כאלפיים שנה,
ארץ ברוכה הארץ הזאת ,ארץ אשר לא במסכנות נאכל בה לחם ,ארץ פוריה אשר חוננה מאת
הטבע בכל הוד והדר מרהיבי עין ומרחיבי לב ,ארץ אשר אך ידים עמלות תחסרנה בה ,ולולא
זאת כי אז היתה המאושרה בארצות  ...כה יעידו ויגידו כל הנוסעים פה אחד .ועתה באה העת
גם לנו העברים לעשות ולפעול למען הדבר הגדול הזה...
נייסד חברה כזאת ,אשר תהיה כסניף להחברה הגדולה חברת כי"ח ,אשר מטרתה תהיה לקנות
קרקעות בארץ ישראל וכל הדברים הנחוצים לחיי עבודת האדמה; לחלק את הקרקעות האלה
לבני עמנו היושבים כבר שמה ,או לאלה מחו"ל אשר יחפצו ללכת שמה; לתת להם הכסף
הנחוץ ,אם אין ידם משגת לעשות דרכם בכספם בלבד ...אם עשה נעשה הדבר הזה ויכולנו
עמוד ,ותשועת ישראל מהרה תצמח.
ארץ ישראל תהיה המרכז לעם כולו ,וגם אלה אשר יהיו בחו"ל ידעו ,כי 'עמם' בארצו ישב ,כי
שפה וספרות לו שמה; גם השפה תעשה חיל ,סופרים רבים ייוולדו לספרות [העברית] ,יען
שמה תהיה ביד הספרות להעניק [=לפרנס] את עובדיה ולהיות לאומנות בידם כספרות כל עם
ועם ....וחכמת ישראל גם היא תשגה מאוד ,ותעשה פרי ופרח כאזרח רענן בארצה ,והיתה
לברכה לכל העם.
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בזאת תשועת כל העם ואושר לאומתנו.

אליעזר בן יהודה
מילים :ירון לונדון
לחן :מתי כספי
כמו הנביאים הקנאים לשם
הוא קינא לפועל ולתואר ולשם.
ובחצות ,העששית בחלונו,
היה רושם במילונו תילי תילים
מילים יפות ,מילים עפות,
מתגלגלות מן הלשון.
אליעזר ,מתי תשכב לישון
הן קומתך כמעט אפיים שחה
והעברית אשר חיכתה אלפיים
היא תמתין לך עד בוא השחר.
אליעזר בן יהודה
יהודי מבדח
מילים מילים ,מילים מילים
הוא בדה ממוחו הקודח.

אם נמה העברית אלפיים ,נו אז מה,
הבה נעירנה ונמציא את היוזמה,
את המגהץ ,את הפצצה,
את הריהוט
בקצה נוצה בכתב רהוט.
כתב כרובית ,כתב גלידה,
כתב את כל ,את כל מילון בן יהודה.
ועוד הוסיף מילים לברוא
ונוצתו המהירה לא נחה
והשפה גדלה
ולא הכירה את מראה דמותה
את מראה דמותה בבוא השחר.
אליעזר בן יהודה...

ובן נולד לו ,וכזאת האיש אמר:
זה הבכור אקרא לו בן יהודה איתמר
שמינקות ועד קמילה ,מיום בואו
בברית מילה ועד מותו -
כרותה לו ברית עם העברית
ומלחמה לו את הלעז להכרית.
איתמר  -אכן היה לגבר,
קומת תמר ויפי צורה וסבר,
והלשון בפיו היתה שפת עבר.
איתמר בן אבי,
שאביו היה נביא
גבר כלבבי.
אליעזר בן יהודה...

מרק טווין
הסופר האמריקאי מרק טויין יצא בשנת  1867עם עולי רגל נוצריים מאמריקה ,לארץ הקודש ,וכתב את רשמיו .תיאוריו קדמו
לייסוד המושבות הראשונות  11שנה ,ו 15-שנה ,והם משמשים לנו קנה מידה לגודל הנס של תחיית האומה ופריחת הארץ,
שחז"ל (סנהדרין צח ע"א) קראו לו 'הקץ המגולה' ,כלומר ,תחילת הגאולה.
מתוך :מסע תענוגות בארץ הקודש (עמ' :)162-3 ,79-83 ,63-7
...עשינו כמה מילין בארץ שוממה שאדמתה דשנה ,אולם כולה עשבים שוטים – מרחב שקט
וקודר שלא ראינו בו אלא שלוש נפשות – ערבים שלגופם רק כותונת ארוכה וגסה ,כחולצות
הפשתן ששימשו אצלנו בגד קיץ יחיד לילדי כושים במטעי הדרום .הללו היו רועים והילכו
קסם על עדריהם בחליל רועים מסורתי...
...לטאות אפורות ,יורשות החורבן ,הקברים והשממה ,הזדחלו אנה ואנה בין הסלעים או רבצו
דומם והתחממו בשמש .מקום שם שרר השגשוג ודעך; מקום שם פרחה התהילה ושקעה;
מקום שם שכן היופי ונגוז; מקום שם שררה השמחה והתחלפה בתוגה; מקום שם פיכו החיים
בהוד והדר ,והדממה והמוות כבשו את מעוזיהם – שם יסתופף לו השרץ הזה וישים לקלס את
גאוות האדם .עורו כעין האפר; והאפר הוא סמל התקוות שנגוזו ,של השאיפות שהיו לאפס
ולאין ,של אהבות שנקברו .לו היה מסוגל לדבר ,כי אז היה אומר :בנו מקדשים – אני אמלוך
בהריסותיהם; בנו ארמונות – אני אשכון בהם; הקימו ממלכות – אני אירש אותן; קברו את
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חמדת עיניכם – אנכי אראה את התולעים במלאכתן; ואתם העומדים כאן ביום הזה ,והוגים
עלי מוסר השכל :גם על גוויותיכם אזחל אני אחרון...
...מחזות מרעישים תנ"כיים שוב אינם מתרחשים עוד בזה העמק [=עמק הירדן] .אף כפר אחד
לא תמצא לכל אורכו – למרחק שלושים מיל מזה או מזה .אמנם מוצא אתה שתים שלוש
קבוצות של אוהלים בדואים .אך לא יישוב קבע אחד .יכול אתה לרכב עשרה מילין בסביבה זו
ולא ייקרו בדרכך גם עשרה אנשים .לגבי איזור זה אמורה אחת הנבואות:
והשמֹתי אני את הארץ ,ושממו עליה אֹיביכם היֹשבים בה.
" ִ
ואתכם אזרה בגוים והריקֹתי אחריכם חרב,
והיתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חרבה".
אין איש היכול לעמוד כאן ליד עין אל מלחה השוממה ולומר כי הנבואה לא התקיימה...
...הננו חונים עתה בטבריה ,בקרבת חומותיה  ...כאן נתכנס הסנהדרין באחרונה ,ובמשך שלוש
מאות שנה היתה טבריה עירם הראשית של היהודים .זוהי אחת מארבע הערים הקדושות לבני
כמכה למוסלמים וירושלים לנוצרים .היא היתה מעונם של
ישראל ,והיא חשובה בעיניהם ֶ
רבנים ידועי שם רבים .הללו טמונים עתה בקברותיהם כאן ,ולידם מונחים עשרים וחמישה
אלף מבני דתם [=יהודים] ,שהרחיקו נדוד כדי להיות במחיצתם בחייהם ולנוח לידם במותם ...
 ...בחוף הצפוני מערבי של האגם ניצב עץ ,עץ אחד ויחיד הנראה מעל פני המים ,זולת כמה
דקלים גלמודים בעיר טבריה ,ומעמדו הבודד מיסב הוא אליו תשומת לב רבה יותר משיסב
יער עצים שלם...
...תם מסע עליית הרגל .טוב שלא ערכנוהו כדי לזון את עינינו במראות טבע מלבבים ,שכן
נוחלים היינו אכזבה – למצער בעונת שנה זאת .ב'החיים בארץ הקודש' מעיר המחבר:
"אף על פי שמרבית ארץ הקודש תיראה חד גונית וסרת חן לאנשים הרגילים למעטה מתמיד
כמעט של פרחים ,לנהרות שופעים ולפני קרקע רב גוניים בארצנו שלנו ,עלינו לזכור שחזותה
בעיניהם של בני ישראל ,לאחר מסע מפרך בן ארבעים שנה במדבר ,היתה בוודאי שונה
לחלוטין"
לזאת נסכים כולנו בלב שלם .אולם הארץ היא באמת 'חדגונית וסרת חן' ,ואין סיבה לתארה
באופן שונה.
מכל הארצות הנודעות בנופן המכוער ,חושבני שזו ראויה לכתר האליפות  -הגבעות קרחות
ודהויות וחזותן עלובה .העמקים הם מדבריות מכוערות שבשוליהם צמחייה דלה ועטויית עצב
ויגון .ים המוות וים הגליל נמים בלב מרחב של גבע ומישור שבו אין מבטך נתקל בשום גוון
נעים ,בשום עצם מרתק ,בשום נוף רך וחזוי בערפל ארגמן ,או מנומר בצללי עננים .כל קו הוא
גס וכל תו הוא חד ,אין פרספקטיבה – המרחק איננו מחולל כאן את קסמיו .זוהי ארץ שיממון,
חוסר תוחלת ושברון לב.
כמה כברות ארץ בלי ספק יפות מאד בעיצומו של האביב ,ויופיין רב שבעתיים מול מרחב
השממה האופף אותן מכל עבר .שמח הייתי מאד לו יכולתי לראות את שולי הירדן באביב,
ואת שכם ,עמק יזרעאל ,איילון וגבולות הגליל – אולם גם אז ייראו מקומות אלה כגנים
פעוטים ,שנזרעו זעיר שם זעיר שם ,ברחבי ישימון שאין לו סוף.
ארץ ישראל יושבת עטויית שק ואפר .רובצת עליה קללה שהובישה את שדותיה והצמיתה את
אונה .במקום בו נישאו מגדלותיהן וכיפותיהן של סדום ועמורה ,מכסה הים הקודר את העמק,
ובמימיו המרירים אין יצור חי וקיים .על פניו חסרי הגל עומד האוויר יוקד כמת ללא ניע .על
סביבותיו אין דבר צומח זולת עשבים שוטים ,ואגודות סוף פזורות ,וכן אותו פרי בוגדני הנושא
הבטחת ריענון לחיך הניחר ,אך למגע יד הופך לאפר .נצרת עיר שכוחת אל; סביב מעברות
הירדן שבהן נכנסו שבטי ישראל לארץ היעודה בשיר ובשמחה ,אינך מוצא אלא מחנה עלוב
של בדואי מדבר מגוחכים; יריחו המקוללת היא תל חורבות מפורר ,ממש כפי שהותיר אותה
יהושע במופתיו לפני למעלה משלושת אלפים שנה...
...אף ירושלים הנודעת ,פאר השמות בהיסטוריה ,איבדה את כל גדולתה העתיקה והפכה
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לכפר חלכאים; אוצרות שלמה אין בם עוד לעורר הערצתן של מלכות מזרח קרואות; המקדש
הנפלא ,תפארת ישראל וגאוותה ,איננו עוד...
 ...ים הגליל המפורסם נוטש זה זמן רב על ידי שוחרי מלחמה ומסחר ,וגדותיו – שממה ודממה;
כפר נחום הוא תל חורבות חסר צורה; מגדלא היא מעון קבצנים ערביים; בית ציידה וכורזין
נעלמו מעל פני הארץ ,ו'חצריהן מסביב' נמים בדממת הישימון ,מעון ציפורי טרף ושועלי ערב.
שוממה ומכוערת .וכי למה לא תהא כן? הייתכן כי קללת שמים תנווה ארץ? ארץ ישראל
אינה שייכת עוד לעולם החולין הזה .מקודשת היא לשירה ולמסורת – היא ארץ החלומות.
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יהודה ראב
פתח תקווה הוקמה על ידי שתי קבוצות – הקבוצה הירושלמית ,בראשה יואל משה סלומון ותלמידי העי"ש (ר' עקיבא יוסף
שלזינגר) ,תלמידו של החת"ם סופר ; והקבוצה ההונגרית ,עם משפחת ראב ויהושע שטמפר ,תלמידי הרב צ"ה קלישר ,גם
הוא תלמידו של החת"ם סופר .לקבוצה ההונגרית היה רקע חקלאי ,עוד מהונגריה .יהודה ראב לא רק חרש את 'התלם
הראשון' באדמת הנביאים אחרי אלפי שנים ,אלא גם היה עמוד התווך במושבה ,בעבודה ובשמירה ,בשנים הראשונות.
(כותב שורות אלה נשוי לאסתר בת צדוק ראב ,ענף ממשפחה מפוארת זו של חלוצי 'תורה ועבודה').
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התלם העברי הראשון
ביום ד' דחנוכה שנת התרל"ט ( )1878ירד הגשם הראשון; היה זה גשם בכמות זעומה ,ואף על
פי כן החלטנו לצאת לחריש ולזריעה ,כי העונה התאחרה .יומיים לאחר רדת הגשם רתמנו את
השוורים ונצא לחרוש.
התאספנו :דוד גוטמן ,דוד רגנר ,נתן גרינגארט ,אבי אליעזר ראב ,יהושע שטמפר ואנכי –
הצעיר שבחבורה .יצאנו לשדה ,שמקומו נקבע צפונה מן הכביש לחיפה החוצה כיום את
המושבה ומזרחה מרחוב פינסקר של עכשיו .בתור חקלאי מנוסה מנעוריו ,נפל הגורל עלי
לנעוץ את המחרשה הראשונה ולמתוח את התלם הראשון .מתחתי כמה תלמים לשם הכנת
המענית ואחר כך התחילו הכיבודים .ר' דוד גוטמן נתכבד הראשון ,ובעזרתי הלך אחרי
המחרשה שכולם מלווים אותו .השני לכבוד היה ר' יהושע שטמפר ,אשר בתפסו במחרשה
נתרגש ופרץ בבכי ,ויאמר בערך כך" :אשרינו שזכינו לכך ,היותנו מהלכים אחרי התלם
הראשון שחורשת מחרשה יהודית באדמת הנביאים ,לאחר שנעדרנו מארץ אבותינו משך
שנות הגלות הארוכה .ברוך  ..ה' ..שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה" .כולנו נרעדנו לשמע
הדברים ,וכשעינינו דומעות מהתרגשות של יהודים לספר התורה בהקפות של שמחת תורה.
ככה חזרו ה'הקפות' כמה וכמה פעמים ללא כל דיבורים נוספים .לאחר זמן מה התפזרו
הנאספים ,ונשארנו רק אבי ואני בשדה להמשיך בעבודת החולין הרגילה.
את ליל הסדר האחרון בחייו בפסח תש"ח ( )1948חגג ר' יהודה ראב כמנהגו ,כשהוא מסב אל
השולחן בראש משפחתו – הבנים ,הכלות ,הנכדים והנינים – בביתו שברחוב ביל"ו בפתח
תקווה .אך הפעם הזאת שינה ממנהגו :הוא קם ממקומו ,כפוף מעט ,חבוש בירמולקה
השחורה ,נאחז בשולחן בשתי ידיו ,עיניו הכחולות-עדיין הבריקו ,וקולו רעד:
"אני בטוח" ,החל מדבר יידיש כשהוא נרגש מאוד" ,שזהו הסדר האחרון שאני אתכם .לא אשב
עוד אתכם ,ואתם – תשמרו על התכנסות המשפחה גם בשנים הבאות".
אחר כך אמר" :זכות גדולה היתה לי ,שאני ,שזכיתי לחרוש את התלם הראשון באדמת ֶמלַ ֶּבס,
ולראות בהיווסדה של המושבה העברית הראשונה ,זוכה לשמוע באחרית ימי על הקמתה של
המדינה".
וכאן צעק בקול רק ,ובעברית" :חלום חיי התגשם .ברוך ה'  ..שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן
הזה .תחי מדינת ישראל!"
גם לאחר כארבעים שנה עדיין זוכרים בני משפחתו את התרגשותו הבלתי רגילה במעמד
ההוא ואת הרגשתם הברורה ,כי זה אכן הסדר האחרון שעיניהם תחזנה בו ,ב'זיידה' ,וכי עדים
הם לפרידתו הקרובה מהם לעולם.
כעבור שבועות אחדים ,בל"ג בעומר של שנת תש"ח ( ,)1948בראשיתה של מלחמת
העצמאות ,כאשר עצם ר' יהודה ראב את עיניו בביתו – בית רעפים מרובע בן קומה אחת,
עטור ברושים ועצי זית – נשלם מעגל חיים של כתשעים שנה מיום היוולדו בהונגריה בשנת
תרי"ח ( ,)1858מעגל של שבעים ושלוש שנה בדיוק ,מן היום שבו יצא עם משפחתו מהונגריה
בדרך לארץ ישראל ,ומעגל של כשבעים שנה מיום עלייתו על אדמת פתח תקווה בראשית
שנת תרל"ט (שלהי שנת  ,)1878והוא היחיד מכל מייסדיה שהאריך ימים וזכה לראות
בהקמתה של מדינת ישראל ביום ה' באייר תש"ח (אף שכבר לא מיהר למקלט בשעת
האזעקות) ,ורק אז נחה דעתו ושקע בתרדמת נצח.
בטרם יאבד את הכרתו למשך שעות עדיין הקפיד לצעוק " --שמע ישראל ה' א-להינו ה'
אחד” ,כששתיים מבקשת נפשו :למות על מיטתו בישיבה ,זקוף ,כגבר ,ולהוציא את נשמתו
ב'אחד'.
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ציוניות

אסתר ראב

אנו נהיה הראשונים

אסתר ראב ,המשוררת הארץ
ישראלית הראשונה ,בתו של יהודה
ראב ,חורש 'התלם הראשון'
באדמת פתח תקווה

מילים :יוסף הפטמן
לחן :עממי

אני ציונית –
ותשכח ימיני אם אשכח זאת!
אני ציונית
מיום שאבותי
שפכו דמעות
לתוך נהרות בבל –
ונפשם יצאה ְכ ֵאד
למולדתם
אני ציונית
מפני שאבותי
השאירו מר ָּובע
ָת ֵפל ושחור
על קירותיהם הלבנים
ושפכו לקרבו
את אבלם
על המקדש
ֶש ָח ַרב
אני ציונית
ֵמ ַא ְל ֵפי נרות דולקים
בלילות –
שוקעים ַ
בג ֶח ֶלת התורה
והכסּופים למולדת
ִ
אני ציונית שצמחה
מתוך ְפ ֵס ָיפ ִסים
רצפות בתי כנסת
יהודיים ֶשנִ ְת ַגלּו –
שם כתוב
בכל צבעי הקשת
ומאיר באור עולם
כאלּו –
באותיות עבריות – ִ
רק ְתמֹול נחקקו:
"שלום על ישראל"
אני ציונית
ממרומי ' ַמ ָס ָדה'
המשקיפה על
ְשי ֵָרי
המחנה הרומאי
אם ישכח זאת העולם
תשכח ימינו ַמצפּונֹו ִולבו.
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יוסף הפטמן (גרודנה1888 ,
– תל אביב .)1955 ,ממייסדי
'החלוץ' בפולין .עורך עיתונים
בארץ ישראל; משורר,
בעברית וביידיש;

"אנו נהיה הראשונים",
כה אמרנו אח אל אח.
אנו נהיה בין הבונים,
נֵ ט המיתר ,נֵ ט ֲאנָ ך.

אנו הולכים ,אנו באים,
יש עבודה עד בלי די.
ניטע עצים בין הסלעים
גם בהר וגם בגיא.

אנו נָ סֹל את הכבישים
נחצוב צור לאבני גיר.
"הידד" ,יענו הפטישים,
בשירנו את השיר.
עוד לא יצאו העדרים,
כל העולם ישן עוד.
שחר מלבין על ההרים –
קום החלוץ ,קום עבוד!
אם עגמת למזכרת
יד אהובה ,ברכת אם.
הומים גלים בכנרת,
אך אל לבך הומים הם.
עד כי ַתעטֹף תבל ִצ ָלּה
ויֵט רקיע אש ודם.
המסילה,
סֹלו ,סֹלו ִ
פנו דרך ,שביל העם!

שּורּו הביטּו ּוראּו
מילים ולחן :זלמן חן

שּורּו ,הביטּו וראּו
מה גדול היום הזה.
אש יוקדת בחזה
והמחרשה שוב פולחת בשדה.
ֵאת ,מכוש ,טוריה וקלשון,
התלכדו בסערה,
ונדליקה שוב את האדמה,
בשלהבת ירוקה.
עּורּו ,העפילּו ,עלּו
מה מורא ומה רעב?
לא נֵ חת ולא ניעף
עד שיזובו שוב ,דבש מן הסלע וחלב.
עד ששוב יזובו ,עד שיזובו שוב
דבש מן הסלע וחלב.

אחד העם
'אחד העם' (=אשר צבי גינצברג) ,בן לחסיד ולמדן וסוחר ,שנחשב עילוי בילדותו ,והפך למשכיל ,סופר ומנהיג רוחני בבגרותו,
כשעבר לאודסה ,עם כינוס אגודת 'חובבי-ציון' (' .)1884אחד העם' הוביל את הרעיון של 'ציונות רוחנית' ,שתבריא את
היהדות ,על-ידי ייסוד 'מרכז רוחני' עם רוב יהודי מוצק על אדמה יהודית בארץ-ישראל .לדעתו' ,האומה' היא הגוף החי
המקיים ומחייה את התורה ,ואת היהדות' .אחד העם' התפלמס בחריפות עם הציונות המדינית של הרצל מחד ,ועם
פריצת גדרי 'האומה' והיהדות ההיסטורית על-ידי ברדיצ'בסקי וברנר ,מאידך .השפיע עמוקות על ח"נ ביאליק ,יסד את
הירחון היהודי-תרבותי החשוב ביותר' ,השילוח' ,ודרש 'מדינה יהודית' ,ולא רק 'מדינת יהודים' .הביקורת החדה שלו על
המעשה הציוני – 'אמת מארץ ישראל' ,תוצאות ביקוריו בארץ-ישראל ,זיעזעה את העולם היהודי .רק בסוף ימיו עלה לארץ,
בתרפ"ב ,וחי עוד  5שנים בתל-אביב.
מתוך' :אמת מארץ ישראל':
אחר שנים רבות שעברו עלי בהגיונות ודמיונות על דבר ארץ אבותינו ותחיית עמנו בה ,זכיתי
עתה סוף סוף לראות בעיני את נושא חלומותי ,את ארץ הפלאות ההיא ,המושכת אליה רבבות
לבבות מכל העמים ומכל המדינות .כשלושה חודשים עשיתי בארץ .ראיתי את חורבותיה –
שארית חייה לשעבר ,התבוננתי אל מצבה האומלל בהווה ,אך בייחוד שמתי לב אל העתיד ,
ובכל אשר התהלכתי היתה שאלה אחת נגד עיני תמיד :מה תקוותנו פה לאחרית הימים? האם
מוכשרת עוד הארץ לשוב ולחיות ,ואם מוכשרים בני ישראל לשוב ולהחיותה? – על שאלת
הארץ לא כבד היה לי למצוא תשובה :די ללכת הלוך ונסוע בה ימים אחדים ,לראות את הרריה
ועמקיה ,שדותיה וכרמיה ,הנותנים פריים למרות כל עצלות הערבים ,למען דעת ,כי עוד לא נס
לחה ,וככוחה אז – כוחה עתה ,לתת חיים ואושר לרבבות בניה ,אשר ישובו אליה בלב שלם
ובידיים חרוצות יעבדוה .אבל לעומת זה ,לא נקל היה למצוא תשובה על שאלת [עם] ישראל,
להביא במשפט את הכוחות הפועלים ,ללמוד מן המעשים על עושיהם ,עד כמה מסוגלים הם
להביאנו עד המטרה הדרושה....
...ואם כן ,אם יישוב ארץ-ישראל אינו תשובה על שאלת "מה נאכל" של כל יחיד ויחיד ,כי אם
על שאלת החיים של הכלל כולו ,הלוא הדין נותן ,כי בעוד אשר לאמריקה ילך לו כל החפץ ,על
דעתו ואחריותו בלבד ,יהיה יישוב ארץ-ישראל מסור בידי כלל העם ,וכל צעד וצעד יהיה
מדוד ונעשה בדעה צלולה ומיושבת ,בהשגחת ראשי העם ומנהיגיו ,למען יהיו כל המעשים
מכוונים למטרה אחת ,ולא יבואו אנשים פרטיים במעשיהם הבודדים ויהפכו את הקערה על
פיה...
(ממסעו הראשון של אחד-העם ,בשנת תרנ"א ,על פרשת דרכים ,א' ,עמ' כו-כז)

מרדכי עמנואל נוח
מרדכי עמנואל נוח (פילדלפיה – 1785 ,ניו יורק .)1851 ,עיתונאי ,סופר ,שופט קונסול ארצות הברית בטוניס ( ,)1813שפוטר
בשל יהדותו .ממבשריה של הציונות המדינית .תוכניותו למקלט לילה במדינת יהודים 'אררט' – בגראנד איילנד ,מדינת ניו יורק
( )1820-1825נשארה ללא הדים וללא יהודים .אז החל לטפח את רעיון שיבת ציון במטרה להקים מדינה יהודית בארץ-
ישראל.
מתוך נאומו בפני נוצרים מהם תבע עזרה למפעל ההתחדשות הלאומית העברית:
מה יסכנו לנו ברכות שמים
מאמין אני באמת ובתמים בשיבת ישראל לארצו ובביאת המשיח ,ובהאמיני כי המאורעות
המדיניים בימינו מקבלים בכל יום צורה ,שמרמזת על בוא הדבר הגדול הזה ,חשבתי לי לחובה
לקרוא לעם החופשי של הארץ הזאת (=ארצות הברית של אמריקה) ולבקשו ,שיעזור לנו בכל
האמצעים ,אשר נמצא לנכון לאחוז בהם במצבנו הנוכחי ....להשיג את החופש המבוקש....
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הרעיון הוא רעיון של שלום מהחל ועד כלה .הוא אומר להושיב את היהודים בארץ הקדושה
אך כבעלי אחוזות בטוחים מעושק ושוד ,ככל שאר האזרחים והנתינים ...וזהו יסוד השיבה.
שאר הדברים יבואו בשעתם הנכונה...
 ...אהובי! מה יסכנו לנו ברכות שמים ,גאולתנו המדינית ,ישועתנו הנפשית ,מחוץ לארץ
אבותינו? הקללה שורה על ארצנו זה הרבה דורות ,האמנם עוד לא באה העת לשית לה ברכה?
שעת אבלה היתה גדולה וארוכה ,האמנם לא הגיע לה עוד זמן השמחה והפדות?
...אנגליה מוכרחת לרכוש לה את מצרים ,המושלת על הדרך היותר בטוחה לאחוזותיה בהודו,
היא דרך הים האדום .ופלשתינה ,שאז תימצא בתוך שני איתני ארץ אלה ,בין אחוזות רוסיה
ואנגליה ,תשוב אז לידי בעליה הראשונים ,האמיתיים ,שיהיו היותר ראויים והגונים לגונן על
ענייני העמים ,אשר אחוזותיהם קרובות אל הארץ .אז יתיישב בה עם גיבור ועשיר וחופשי,
ומלומד בנסיונות .ברישיון הממשלות הנוצריות ואף בעזרתן ובהשתדלותן ,תשוב ארץ ישראל
עוד פעם לידי צאצאי אברהם .חופי הים התיכון ייפתחו עוד פעם למסחר ומרכולת; השדות
ילבשו עוד פעם דשא ויוציאו יבול דשן ורענן ,וכיהודים כנוצרים ישאו אז את קולם על הר ציון
וישירו שירי שבח והלל לא-ל ...זה עתידנו וזה גורלנו .כל ניסיון להושיב את היהודים בארצות
אחרות ,ולהעמידם שם על הקרקע לא הצליח .עין היהודים היתה תמיד נשואה אל ירושלים,
קרית משושנו ,ותמיד התנחמו ואמרו :היום הנועד בוא יבוא וההבטחה תקויים...
היהודים הם עתה במצב הטוב ביותר לרכוש להם עוד הפעם את ארצם ולייסד בה ממשלה
חופשית .הם עסוקים עתה בכל ליבם ונפשם בהפצת ההשכלה ביניהם .בפולין ,מולדביה,
וואלאכיה ,בפלכי הרינוס והדנובה ,ובכל מקום שהממשלה לא תצר את צעדיהם ,הם עסוקים
בחרישה וזריעה .עבודת האדמה היתה בימים מקדם העסק היחיד והטבעי של העברי .ארץ
ישראל היא עתה עזובה ,כמו שכבר ניבאו על זה הנביאים ,אבל היא מלאה תקווה וביטחון.
האדמה היא עשירה ,ובכל מקום תראה את דשנה ורעננותה .ארזי הלבנון מוכיחים את טובה
ודושנה של האדמה אפילו במקומות היותר גבוהים .מזג האוויר הוא חמים ומבריא ,ויש לקוות
לקציר ִמשנֶ ה בכל שנה ...עלינו אך לנטוע את העץ .ידיים רחמניות ונאמנות להשקותו לא
תחסרנה; ובקרב הימים יציץ ויפרח ,ויעשה פרי תקווה וברכה...
אני מאמין באמונה שלמה ,שהמעשים והמאורעות הגדולים ,הקשורים ואחוזים בימות המשיח
( ,)millenniumשעליהם דיברו הנביאים ,שאליהם תצפינה ותכלינה עיני החסידים והנכבדים
שבנוצרים ,ושאותם יעדה ההשגחה לאחד את כל עמי תבל ,יהודים ואינם יהודים ,אחדות
שלמה – בוא יבואו אך אחרי שיבת היהודים להארץ ,אשר נתן להם ה' לאחוזת עולם...
אבל אלה ,אשר נפשם שחה עד עפר על ידי הרדיפות ,הם אך ישמחו להחליף את מצב
העבדות שלהם בתקוות הגאולה .תקווה זו אין היהודים יכולים לאבד לעולם; לעולם לא יוכלו
לשכוח את דברי הנביאים והבטחות א-לוהים .אם יאבדו את התקווה הזאת אז יחדלו מהיות
גוי ולאום – .משיח היהודים או כבר בא או עוד יבוא .ואם עוד יבוא ,אז עלינו לבקש אותו לא
פה ,אבל בארץ אשר לנו היא ,אשר ניתנה לנו לאחוזת עולם ואשר לא נוכל לאבדה ,מבלי
שנאבד עמה גם את אמונתנו .לא עלינו לשאול ,אם רוצים היהודים לשוב ולהאחז בארץ
ישראל כאנשים חופשיים .השיבה לציון אינה אך בעדנו בלבד ,אלא גם בעד מאה דורות ,אשר
ייוולדו אחרינו .אין ברעיון זה שום אדיקות נבערה .הדבר טבעי ונקל ,ויבוא לאט לאט .תנו לעם
ללכת ,הראו לו דרך בטוחה ,אשר ילך בה ,והוא ילך ,לא כולו ,אבל מספר גדול ממנו ,שיהיה בו
כדי להניח את היסוד לממשלה כבירה ואמיצה....
(דצמבר )1844
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בנימין זאב הרצל

ד"ר תאודור (בנימין זאב) הרצל נולד בבודפשט ( )1860למשפחה מסורתית-נאורה ,אביו
יעקב הרצל היה שומר מצוות ,והקהילה היתה ספוגה ברעיונות 'חיבת ציון' ,בהשפעתו של
הרב יוסף נטונק ,תלמידו של הרב אלקלעי .כשגדל ,הלך והתרחק מן היהדות ,למד משפטים
אך עסק ביצירה ספרותית ועיתונאית ,וחיפש פיתרון לבעיית היהודים דרך התבוללות.
משפט דרייפוס ( ,) 1895שאותו סיקר כעיתונאי ,הביא למהפך בנפשו ,והוא סיכם זאת
בנאומו בקונגרס הראשון " :היהדות החדישה...קיבלה דקירה בנקודה מרכזית שבלב...אנו
שבנו הביתה .הציונות היא שובנו אל היהדות עוד לפני שובנו אל ארץ היהודים" .הרצל
התמסר כל כולו לשליחות שחש להושיע את עמו על-ידי הכרה בינלאומית בבית לאומי ,בארץ-
ישראל (אם רק אפשר) .יצא בשליחות הקונגרס הציוני לנסות לשכנע את מנהיגי אירופה,
שיפעילו את השפעתם על השולטן התורכי ,אשר סירב לשמוע על ארץ-ישראל ליהודים .כשנכשל,
בחן תוכניות שונות להתיישבות זמנית .אחרי שראה שהצעת 'אוגנדה' מפלגת את התנועה הציונית ,התייאש ,ביקש להתפטר,
ונפטר בווינה ( ,)1904בגיל  44בלבד .חזונו הוגשם רק אחרי שתי מלחמות עולם והשמדת שליש העם היהודי ,אסון אותו צפה
והבין ,וביקש למונעו על-ידי עלייה המונית לגלית.
מתוך המבוא ל'מדינת היהודים':
הננו עם ,עם אחד!
בכל מקומות מושבותינו ניסינו בתום לבב להתערב בגויי הארצות ,רק את אמונת אבותינו
אמרנו לשמור בידינו .אין רוצים בנו .לחינם הננו פטריוטים נאמנים ולפעמים גם נלהבים יתר
על המדה ,לחינם נביא קרבנות דמים ,תרתי משמע ,שכם אחד עם יתר האזרחים ,לחינם
נעמול להגדיל את שם ארצות מולדתנו במעשי אמנות ומדע ,להרבות את עשרן במסחר וקנין.
בארצות מולדתנו ,אשר נשב בהן מאות בשנים ,נחשבנו לזרים ,אפילו בפי אלה אשר מולידיהם
לא היו עוד בארץ ,בעת אשר אבותינו כבר נאנחו בה מעוני .רק הרוב יכריע ,מי הזר בארץ; כל
דאלים גבר – כמו בכל היחסים בין עם לעם .כאדם פרטי ,שאין לו כל שליחות ,אין אני מוותר
כלל על זכויותינו השמורות בידינו בתורת חזקה[ ,בפרט] במצב העולם בשעה זו ,ועוד עידן
ועידנים יגבר הכוח על המשפט .אם כן לשוא נהיה בכל מקום פטריוטים ישרים ,כאשר היו
ההוגינוטים ,ויאלצום לנוד מן הארץ .לו רק נתנו לנו מנוח...
אך דמֹה ֲא ָד ֶמה ,כי לא יתנו לנו מנוח .בלחץ וברדיפות לא יוכלו לכלותנו .אין עוד עם מימות
עולם אשר עמד ברוב מלחמות ויסורים כעמנו .רק את הנחשלים הביאו הגזרות הרעות לידי
בגידה .היהודים החזקים יקשו ערפם ,וישובו אל מקורם ,בפרוע פרעות בישראל .הדבר הזה
נראה ברור זמן קצר לאחר מתן שיווי הזכויות ליהודים.

הרצל  -מתוך ההקדמה ל'מדינת היהודים':
על כן אני מודיע ברורות ותקיפות :אני מאמין באפשרות ההתגשמות ,אף על פי שאיני משלה
את נפשי ,כי מצאתי את צורת הרעיון שאין אחריה כלום .מדינת היהודים היא צורך העולם,
ועל כן קום תקום.
דברי נכונים עוד כיום הזה? האם מיהרתי לקדם פני זמני? האין עוד ייסורי היהודים
האין ַ
גדולים למדי? ראֹה נראה.
ביהודים תלוי אפוא הדבר ,אם חיבור מדיני זה יהיה לפי שעה רק רומן מדיני .אם דור זה לא
הוכשר עוד ,יבוא דור אחר ,נעלה וטוב ממנו .היהודים הרוצים בכך ישיגו את מדינתם ,והם יהיו
ראויים לה.
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אל הרב ד"ר אהרון קמינקא ,פראג:

כבוד הרב!
מכתבך הסב לי קורת רוח ונטע בי מעט אמון ,כי הרעיון הגדול והקדום שלנו הוא בר מימוש .אמנם כורח הוא ,כי יימצאו רבים-רבים
כמותך .אל נא נצפה ,כי ליגיון-נפלא זה יקדים ביותר .אפשר להניח שנמות לפני שיקומו ראשוני גייסותיו.
ודאי חשת שאני מוכן להקריב כל אשר בי ואשר לי ,את כל חיי ,לרעיון – מתוך מאמרי הראשון ,בג'ואיש כרוניקל .אולם אם עלי להיות
אידאת העם שלנו ,חובה עלי לנהוג שיקול דעת גדול ביותר .שאם לא כן אהיה
ולהישאר אחד מכלי השרת המוצלחים ,הרבים וההכרחיים ,של ֵ
בחזקת הוזה משוגע .דווקא היהודים האמידים יחשבוני תחילה לאויבם ,וינסו להעמיד הכול על דרך הגיחוך .לפיכך ,אסור שאשגה כל שגיאה.
היתה זו שגיאה ,אילו פתחתי עתה בתעמולה אישית .ככלל אני חושב לפעול ככל האפשר על הצד הלא אישי .איני רוצה להיות שבתי צבי.
לכן ,לאחר שנכשלו הניסיונות לרכוש לעניין אי אלו יהודים 'גדולים' ,הלכתי ללונדון והרציתי שם ב'מועדון המכבים' .סבורני כי לאחר פירסום
חיבורי 'מדינת היהודים' תיווצר מתוך 'המקבים'' ,אגודת יהודים' ( Society of Jews),שהיא בעיני הגֶ סטֹור [=אפוטרופוס מתוך
התנדבות] של עניין היהודים.
בכך ובדברים נוספים אני רומז לך על חיבורי המדיני הנזכר ,שיושלם בתוך עשרה ימים .עכשיו אני מגיה את גיליונות הדפוס הראשונים.
טעות אחת במכתבך ,ידידי הנכבד ,אני חייב כבר עכשיו להעמיד על תיקונה .אין אני חושב על לאומיות (=שפה) עברית .מבחינה לשונית אני
גרמני ,וכך אשאר .מדינתנו עתידה להיות קונפדרציה לשונית כמו שווייץ .עברית היא לשון עבודת הא-לוהים שלנו .אנו עם ,עם אחד ,מכוח
תולדותנו ,מכוח הלחץ הישן והרדיפות החדשות החוזרות ונשנות .אף ניסיון בלבד ,לשים ולדחוס יהודים מודרנית לתוך העברית ,או סכנה,
אפילו רחוקה ,של אי סובלנות פנימית דתית ,יש בהם כדי לקפח שיתוף פעולתם של העוזרים הנחוצים ביותר דווקא – בני עמנו המשכילים,
להם אנו זקוקים ,ומן ההכרח שיהיו אנשי חיל .על אילי הממון נוכל לוותר ,ואם יבקשו להילחם בנו ,אפילו נוכל לצעוד נגדם .אולם אנשים
אנו צריכים ,אנשים אנשים ,אנשי חיל.
היפעל חיבורי? לא אדע.
עם פירסום החוברת תם לפי שעה ,ייעודי .לכשאידרש אמצא .איני רשאי להידחק בראש ,שאם לא כן אני מונע את אפשרות המימוש ועושה
עצמי מגוחך .תכננתי לעם היהודים תכנית ,שהשימוש בה יעזור לו להשתחרר .אם אינו רוצה ,יישאר נא גם להבא במעמד של אי כבוד ,עד
בוא דור אחר ,טוב ממנו.
למותר לציין ,כי תפעל כמיטב יכולתך להפצת הרעיון .לטובים – אין בקריאה צורך; למוגי הלב ,המוגבלים ,הרעים – אין בו תועלת.
וינה 23 ,בינואר 1896
אני לוחץ את ידך ,קבל ברכתי ,ברכת יהודי נלבבת ,ותודתי.
המסור לך,
הרצל.

מתוך אלטנוילד -אחרית דבר מאת המחבר:
...ואילו אם לא תרצו ,הרי כל אשר סיפרתי לכם אגדה הוא ,ואגדה יוסיף להיות .רציתי לחבר
סיפור שיש עמו מוסר השכל .יותר סיפור ממוסר השכל ,יאמרו אלה – יותר מוסר השכל
מסיפור ,יאמרו אחרים.
עתה ,לאחר שלוש שנות עמל ,עלינו להיפרד .ועתה ,ספרי היקר ,באה שעת ייסוריך .דרכך
תהיה סוגה בשנאה ובסירוסים ,משל כמו תהלך ביער אפל .אך אם תבוא במחיצת אנשים
מסבירי פנים ,מסור נא להם פריסת שלום מאת אביך .סבור הוא ,שגם החלום דרך נאה היא
למלא את הימים שעלינו לעשות עלי אדמות .חלום ומעשה – אינם שונים כל כך כפי שנוטים
לחשוב .כי כל מעשי בני האדם בחלום יסודם ,וגם אחריתם – חלום היא.
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אנו רואים כאן צורה חדשה של חיי בני אדם בחברה ,צורה המבטיחה אושר יותר מן הקודמת –
מי יצר אותה?
ליטוואק הזקן אמר" :המצוקה!"
האדריכל שטיינֶ ק אמר" :העם שחזר והתלכד!"
קינגסקורט אמר " :אמצעי התחבורה החדשים!"
ד"ר מרקוס אמר" :הדעת!"
ג'ו לוי אמר" :הרצון!"
פרופסור שטיינק אמר" :כוחות הטבע!"
הכומר האנגלי הופקינס אמר" :הסובלנות ההדדית!"
רשיד ביי אמר" :הביטחון העצמי!"
דוד ליטוואק אמר" :האהבה והייסורים!"
ואילו רבי שמואל הזקן קם על רגליו בחגיגיות ואמר:
"א-לוהים!".

ר' שמואל הזקן
ר' שמואל מוהליבר  -ייסד את האגודה הראשונה של חובבי ציון (התרמ"ב ,)1882 ,שכנע את הברון רוטשילד לתמוך .קיבל
בהתלהבות את הופעתו של הרצל .רק משום זקנתו וחולשתו לא השתתף בעצמו בקונגרס הציוני הראשון ,ונפטר שנה אחת
אחריו.

לּו יהי
מילים ולחן :נעמי שמר
עוד יש מפרש לבן באופק
מול ענן שחור כבד
כל שנבקש לּו יהי.
ואם בחלונות הערב
אור נרות החג רועד
כל שנבקש לּו יהי.
לּו יהי ,לּו יהי
אנא  -לּו יהי
כל שנבקש לּו יהי.

מה קול ֲענֹות אני שומע
קול שופר וקול תופים
כל שנבקש לּו יהי
לו תישמע בתוך כל אלה
גם תפילה אחת מפי
כל שנבקש לּו יהי
לּו יהי ,לּו יהי...

בתוך שכונה קטנה מוצלת
בית קט עם גג אדום
כל שנבקש לּו יהי.
זה סוף הקיץ סוף הדרך
תן להם לשוב הלום
כל שנבקש לּו יהי.
לּו יהי ,לּו יהי...
ואם פתאום יזרח מאופל
על ראשנו אור כוכב
כל שנבקש לּו יהי.
אז תן שלווה ותן גם כוח
לכל אלה שנאהב
כל שנבקש לּו יהי.
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בית חלומותי
מילים ולחן :נעמי שמר

בבית חלומותי אשר בראש גבעה
תנור גדול אבנה ואש תמיד תבער
וחלונות שבעה וארובה גבוהה
בבית חלומותי אשר בראש גבעה
אני תנור גדול אבנה ואש תמיד תבער
בבית חלומותי שלי אשר אבנה בראש גבעה
אל בית חלומותי המסויד לבן
הגפן תטפס ישר מן הבוסתן
חרוב גם תאנה יהיו לי כמובן
בבית חלומותי המסויד לבן
הגפן תטפס אלי ישר מן הבוסתן
אל בית חלומותי שלי המסויד כולו לבן

על בית חלומותי איני יודעת כלום
ככל חלומותי ָא ֵפל הוא ָוחתּום
ולי הוא מחכה בסבלנות אי שם
אולי בראש הרים ,אולי על חוף הים
אולי הוא בית חומה נטוש ונעזב
אולי הוא צריף קטן ,אולי מגדל שנהב
דבר אחד עליו ידוע לי עכשיו -
יגור בו איש אחד אשר אותי יאהב
אולי הוא צריף קטן של עץ ,אולי מגדל שנהב
אבל יגור בו איש אחד,
אשר אותי מאד יאהב.

על כפיו יביא
מילים :יורם טהרלב
לחן :יאיר רוזנבלום

ברחובנו הצר
גר נגר אחד מוזר
הוא יושב בצריפו
ולא עושה דבר.
איש אינו בא לקנות,
ואין איש מבקר,
ושנתיים שהוא
כבר אינו ֵ
מנגר.
והוא חלום אחד נושא עוד בלבבו
לבנות כסא לאליהו שיבוא,
על כפיו אותו יביא,
לאליהו הנביא.
והוא יושב ומחכה לו
כבר שנים חולם הוא שיזכה לו,
על סודו שומר ומחכה לו
מתי כבר יגיע היום.
ברחובנו הצר
גר סנדלר אחד מוזר
הוא יושב בצריפו
ולא עושה דבר.
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מדפיו הריקים
מכוסים באבק
כבר שנתיים מונח
המרצע בשק.
והוא חולם כי נעליים הוא תופר,
ָבן על הרים ִינוּו רגלי המבשר.
על כפיו אותן יביא,
לאליהו הנביא.
והוא יושב ומחכה לו...
בירושלים ישנו
איש לגמרי לא צעיר,
שבנה הרבה בתים
בכל פינות העיר.

הוא מכיר כל סמטה,
כל רחוב ושכונה,
הוא בונה את העיר
כבר שבעים שנה.
והוא חולם כי ,כמו שאת העיר בנה,
יניח למקדש את אבן הפינה.
על כפיו אותה יביא
לאליהו הנביא.
והוא יושב ומחכה לו...

הרצל-המשך
מתוך נאומו של תאודור הרצל ,הקונגרס היהודי הראשון:
...בשיתוף הגורל שלנו חלה הפסקה ארוכה ,אף על פי שסבלם
של פזורי ישראל היה דומה בכל מקום .רק בימינו אלה ,ועל
ידי פלאיה החדשים של התחבורה ,ניתנה האפשרות לחלקי
עמנו הנפרדים לבוא בדברים ולהתאגד זה עם זה.
ולעת כזאת ,שנתעלתה כל כך ,רואים וחשים אנו בכל מקום,
כי השנאה הישנה שתה עלינו מסביב .שמה החדיש של
התנועה ידוע לכם למדי :אנטישמיות .יהודי הדור הזה
בראותם את התנועה הזאת השתוממו מתוך הפתעה ,ואחר כך
הצטערו ורגזו .אולי אין מתנגדינו יודעים כלל ,כמה פצעו
בתוכנו ,אשר ייתכן שלא בהם רצו
ֵ
עמוק את ליבות אלה
לפגוע בשורה ראשונה .היהדות החדישה ,דבקת ההשכלה,
גמולת הגטו ,נטולת המרכולת ,קיבלה דקירה בנקודה מרכזית
שבלב .כיום יכולים אנו להגיד זאת בגילוי לב ,בלי למתוח
עלינו קו חשד שבכוונתנו לגלגל עלינו רחמי מתנגדינו .אנו הגענו אל חוף הבהירות.
לאומות העולם היו מאז ומעולם מושגים מוטעים עלינו .רגש האחדות (=הכלל-ישראלית) ,שבו
מונים [=מאשימים] אותנו מנדינו בלי הרף ,נמס והלך לו לפני שהגיחה עלינו האנטישמיות ,והיא
שחזקה אותו מחדש.
ִ
אנו ,יש לומר ,שבנו הביתה .הציונות היא שובנו אל היהדות עוד לפני שובנו אל ארץ היהודים.
אנו ,הבנים שיצאו וחזרו ,מוצאים בבית-אבא כמה עניינים המשוועים לתיקון; בייחוד יש לנו
אחים הנמצאים בדיוטות התחתונות של העוני .אך בקן-הורתנו מקבלים את פנינו בסבר פנים
יפות ,באשר גלוי וידוע כי רחוקה מליבנו מחשבת בליעל לשלוח יד בקודש .דבר זה ייראה אגב
פיתוח התכנית הציונית.
תנועת ציון הביאה כבר לעולם דבר מה נפלא שמקודם נחשב לאי אפשר :קשר אמיץ בין
היסודות החדישים ביותר שביהדות [=החילוניים] ובין יסודותיה השמרניים ביותר [=הדתיים].
ומכיון שהיה כדבר הזה ,בלי שנעשו ויתורים בלתי הגונים מצד זה או אחר ,ובלי קרבנות
האינטלקט ,הרי כאן ראיה נוספת ,אם בכלל היה עוד צורך בראיה יתירה ,כי היהודים הם גוי
אחד בארץ .איחוד שכזה אינו אפשרי אלא בין בני לאום אחד.
...עבודת ההתישבות שנעשתה עד עתה השיגה מה שעל פי תכונתה עלולה היתה להשיג .היא
הוכיחה כי היהודים מוכשרים הם לעבודת האדמה ,מה שהוכחש פעמים רבות .היא הביאה
ראיה זו ,כאשר ייאמר בלשון המשפט ,לזכר עולם .אבל היא אינה פיתרון לשאלת היהודים ,וגם
אינה יכולה להיות כן בצורתה זו .ונודה בגלוי :היא גם לא מצאה הד רב .יען מה? יען היהודים
הם יודעי חשבון .ויש אומרים ,שהם בקיאים בחשבון אפילו יותר מידי .נניח כי יש תשעה
מליוני יהודים בעולם ,וכי עבודת ההתיישבות הזאת מצליחה להושיב בארץ ישראל עשרת
אלפים נפש לשנה ,הרי שפיתרון שאלת היהודים ידרוש תשע מאות שנה.
וזה נראה כבלתי מעשי...
(התרנ"ז ( ,)1897מבחר כתבי הרצל ,תל-אביב תרצ"ט ,עמ' )102-99
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החלומות הגדולים

החלומות הגדולים יסוד העולם הם .המדרגות שונות הן .חולמים הם הנביאים ,בחלום אדבר בו .חולמים הם המשוררים בהקיץ,
חולמים בעלי המחשבה הגדולים לתיקון העולם .חולמים אנו כולנו בשוב ה' את שיבת ציון.
הגסות של החיים החברתיים ,בהיותם שקועים רק בצידם החומרי ,נוטלת את אור החלום מן העולם ,את זוהר ההרחבה שלו ,את
עלייתו העליונה מהמציאות הקודרת ,עד שהעולם מפרפר במכאובים מתוך עקיצותיה הארסיות של המציאות ,חסרת זוהר החלום.
רק המכאובים הם ייסורי אהבה ,הם ימרקו את העולם ,יבררו לו ,כמה גדולה היא הטעות של המתפארים במציאות הלקויה,
בעת אשר רק החלום החופשי ,המורד במציאות ובגבוליה ,הוא הוא באמת ,האמת היותר הווייתית של המציאות.
ואז שב חזון החלום והיה למחזה ברור .פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות ,ותמונת ה' יביט.
(הראי"ה קוק .מתוך אורות הקודש א',עמ' רכ"ו)

ברכת עם
(המנון לתנועות הנוער הציוני)
מילים :חיים נחמן ביאליק
חיים נחמן ביאליק ( ז'יטומיר ,תרל"ג  -1873תל אביב,
תרצ"ד  .)1934בחור ישיבה בנעוריו ,ומוביל המסורת
היהודית ביצירה העברית ובחיים הציבוריים ,גם
ב"חילוניותו" .מאז פרסם ביאליק את 'אל הציפור' כבש
לבבות ,ובגיל צעיר כבר נחשב המשורר הלאומי הגדול
בספרות העברית החדשה ,עד כדי תחושת שליחות
נבואית ,שממנה התייאש ,כי העם אינו רוצה באמת
להיגאל .שירת המרי שלו ,בייחוד בעקבות הפוגרום
בקישינוב ,סימנה שינוי של מאיסת הגלות .היה מבוני
הספרות העברית החדשה ,ומכנס פזורי היצירה
היהודית מימי חז"ל עד דור הזהב בספרד .עלה לארץ
ישראל להשתקע בשנת ה'תרפ"א .1921

תחזקנה ידי כל-אחינו המחוננים
עפרות ארצנו באשר הם שם;
אל יפֹל רוחכם – עליזים ,מתרוננים
בֹאו שכם אחד לעזרת העם!
הן סופרים אנחנו את-נודכם ,וחובבים
נטפי הדמעות ֵוזעת האף,
היורדים כטל לישראל ומשובבים
הנִלאה ,השֹּומה בכף.
נפשו ָ
ולעולמי עד תקדש כל-דמעה שצללה
כחלב ודם.
דרך א-ד-ני – ֵ

רב-לכם ,אחי ,עמלכם ֹלא ָשוְא!
הבאים – ובניתם וטחתם ושדתם,
עתה רב-לנו אם נטוי הקו.
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לקו קֹוממּו
גוי ָקוָ -קו אנחנו! ִמ ָקו ָ
שממות עולם ּובנּו בניין-עד!
יש-יום – ומים עד-ים יֵצאו ישתוממו
לראות מה-פעל קטן גוים ,עם נָד.
ולמה ,המפגרים ,פעמיכם כה בֹוששּו?
העבד ישראל ,האם בני ֵמרֹוז?
הוי ,כוחות נפרדים ,התלקטו ,התקֹוששּו!
עבדו שכם אחד בחיל ועֹז!
אל-תאמרו :קטֹּנּו – הטרם תתבוננו
פני אביר יעקב ההולכים בקרב;
מימי ֻזרבבל ידינו לא-כֹוננּו
מפעל אדירים כמֹהו וָרב.

קטנֹות? הבוז למתלוצצים!
מי בז ליום ַ
מלטו את-עמכם ֵואתים ֲעשּו –
עד-נשמע מראשי ההרים מתפוצצים
קולות א-ד-ני הקוראיםֲ :עלּו!
אם-לא את-הטפחות – רק מסד יסדתם

מיומנו של הרצל לאחר הקונגרס הראשון

הימים האחרונים ,החשובים ביותר מימי הריון האידאה אז בפריז ,חלפו ונגוזו .בבזל וכן במסעי חזרה הייתי עייף יותר מדי,
ולא יכולתי לרשום את רשימותי ,שהן נחוצות עתה יותר מקודם ,באשר גם אחרים מתחילים כבר לראות ,כי תנועתנו נכנסה לתוך
הבזלאי באמרה אחת – שמתוך זהירות לא אגיד אותה בפומבי – הרי היא זאת :בבזל
ההיסטוריה .אם אכייל את הקונגרס ֶ
יסדתי את מדינת היהודים.
לו אמרתי זאת היום בפומבי ,היתה התשובה צחוק מכל העברים .אולי בעוד חמש שנים ,לכל היותר חמישים שנה ,יכירו בה הכל.
המדינה מיוסדת בעיקר ברצון המדינה של העם ,אם תמצא לומר :אפילו ברצון יחיד שהנהו חזק למדי ("המדינה זו אני" –
לואי ה .)14הטריטוריום הוא רק המצע הגשמי ,המדינה היא דבר שבהפשטה גם במקום שיש לה טריטוריום .מדינת הכנסיה
קיימת גם בלי טריטוריום ,לולא זאת לא היה האפיפיור מושל.
בבזל יצרתי אפוא את הדבר המופשט הזה ,שמפני כך הוא בלתי נראה למרובים ביותר .כמעט באמצעים הזעירים ביותר ,לאט
האספה הלאומית.
לאט ,אחזתי בנימי ליבותיהם והכנסתי אותם לתוך מצב הרוח של המדינה ,ועוררתי בהם את הרגש ,שהם ֵ
 3בספטמבר ,1897 ,וינה
פרק זה ביומנו יש בו תחזית כמו–נבואית.
בדיוק חמישים שנה ו 3-חודשים עברו מסוף
הקונגרס הראשון ,עד להכרת האו"ם בהקמת
מדינת היהודים ,בכ"ט בנובמבר .1947

ואולי
מילים :רחל
לחן :יהודה שרת
רחל (בלובשטיין) המשוררת ,עלתה לארץ בתרס"ט
( ,)1909כעבור זמן מה הצטרפה לחוות כנרת.
חלתה בשחפת ונאלצה לעזוב את דגניה .היא
נפטרה בתל אביב ,בת  .41הפשטות והעצב
שבשיריה ,כבשו את לב החברה הישראלית

ואולי לא היו הדברים מעולם
ואולי -
מעולם לא השכמתי עם שח ר לגן,
בזעת אפי?
לעבדו ֵ
מעולם ,בימים ארוכים ויוקדים של קציר
במרומי עגלה עמוסת אלּומֹות,
לא נתתי קולי בשיר.
מעולם לא טהרתי בתכלת שוקטה ובתום,
של ִכנרת שלי ...הוי ִכנרת שלי
ההיית ,או חלמתי חלום?
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מכתב זה נכתב שבועות
אחדים לפני מותו ,ונגנז
לבקשתם של חברי ההנהלה
הציונית .מכתב ההתפטרות
שהגיש נגנז גם הוא מחשש של
ייאוש עמוק בתנועה .במקום
התפטרותו מן התנועה באה
התפטרותו מן העולם.
המשפט" :הפילוג עובר בלבבו
של המנהיג" ,מראה שהמשבר
בתנועה קרב את מותו.

מתוך מכתבו האחרון של הרצל

איגרת אל העם היהודי
הדרך מתפלגת [בגלל ויכוח 'אוגנדה] והפילוג עובר בלבבו של המנהיג .מכאן יש להסיק את המסקנות.
כשהתחלתי חשבתי רק על מדינת היהודים ,והנה נעשיתי לחובב ציון.
בעינַ י אין פיתרון אחר לשאלת העם הגדולה ,המכונה בשם שאלת היהודים ,זולת ארץ ישראל .אולם יחד
עם זה אין להעלים עין ,שיש בשאלת היהודים גם מיסודי המצוקה האיומה [בגלל הפרעות ברוסיה],
שאגודות הצדקה לא היו מוכשרות לצמצמה .לאחר שנראתה ,כמסקנת ביניים בתנועתנו ,האפשרות
להושיע כאן'[ ,אוגנדה' כפתרון זמני] אינני רואה את עצמי רשאי כלל לדחותה .ובייחוד משום שבתקופה
שעברה למן כינוס הקונגרס הששי לא הצלחתי ,למרות מאמצי הנאמנים ,שעליהם אמסור דין וחשבון לקונגרס השביעי ,להתקרב למטרתנו
[טורקיה התנגדה .בריטניה לא לחצה על טורקיה].
היו רגעים שבהם הייתי יכול לעשות משהו ,אילו לא נשאר קול קריאותי מרחף באויר כקולו של מי שנטרפה ספינתו עליו (לונדון ,יוני .)1901
לא האמינו לי ולא עזרו לי .לבדי לא יכולתי לעשות את הדבר .יבוא יום ובו אברר את הפרטים ואת האחריות.
כיום אני מוכרח לומר :שבזמן הקרוב [כל עוד הטורקים שולטים בארץ] אי אפשר יהיה לעשות דבר בארץ ישראל.
מאחר שלא רציתם ,נשאר הדבר אגדה בזמן הזה.
אולם מאחר שאנו נמצאים יחד ,אנו רוצים לעשות משהו נגד המצוקה ,להמשיך ולעורר את העם ,ולחזק את המתעוררים .את זה נוכל לעשות
רק אם יהיה קרקע מוצק מתחת לרגלינו [כלומר ,באוגנדה] .אולם שמה לא אוכל ללכת ,לפי שאני חובב ציון  --רק אילו רצו כל חובבי
ציון ללכת אתנו ,הייתי יכול להמשיך ולשאת את העול הכבד של שליט יחיד ,לנהל את אפריקה המזרחית .אם נגיע לידי פילוג ,יהא ליבי עם
הציונים ושכלי עם האפריקאים .זהו משבר שאוכל לפתרו רק על ידי התפטרות.
הערת רקע ל"המצוקה האיומה" :אחרי פוגרום קישינב ,התגברה מאד היציאה מרוסיה ,ויהודי רוסיה היגרו לאמריקה בהמוניהם .בשלוש
השנים של ויכוח 'אוגנדה' ,עברו את האוקיינוס כ 750-אלף יהודים ,ובסך הכל כ 3-מיליון יהודים ב 40-שנה .שערי הארץ היו נעולים
לעלייה המונית ,למרות כל מאמציו של הרצל .רק מלחמת העולם הראשונה הובילה לכיבוש הבריטי של ארץ ישראל ,ופתחה את שערי הארץ
באופן חלקי.
אני עוזב אפוא את התנועה במצב חומרי טוב ,וזה מותר .בכוחותי הצנועים יצרתי מוסדות אחדים של העם היהודי המתעורר .גם איני עוזב
שונאי בנפש לא יכלו להעליל עלי שביקשתי או מצאתי בתנועה
כאיש מר נפש ובלתי מרוצה .אמנם רבות נלחמו בי ולעגו לי ,אולם מאחר שגם ַ
זו יתרונות חומריים לעצמי ,יכולתי לשאת את ההתנפלויות בדומיה.
לעומת זה קיבלתי את שכרי ,למעלה מן הראוי והמגיע ,באהבת עמי שלעתים רחוקות חינן בה בשפע כזה אנשים שהיו ראויים לכך יותר ממני.
לא נשארו חייבים לי כלום .עם טוב הוא העם הזה .אולם לצערנו גם עם אומלל עד מאד.
הושיעה לו א-להים בימים הבאים.
הרצל מסיים מכתבו זה באמונתו בא-להים ,והוא מחזיר אליו את השליחות שנטל על עצמו.
מורי ורבי הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל ,הציב את תמונתו של הרצל בין תמונותיהם של
גדולי הרבנים ,מהגר"א ועד אביו ,הרב קוק .כששאלתי אותו על כך ,חייך ,האריך בהסבריו,
ולבסוף ענה" :אולי זה לא מוצא חן בעיני מישהו ,אבל אותו שלח ה' להתחיל להוציא אותנו מן
הגלות שלנו".

למרות הכל ארץ ישראל
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(נכתב לאחר מאורעות תרפ"ט)
מילים :דוד שמעוני
דוד שמעוני (בוברויסק ,רוסיה – 1886 ,תל
ואף על פי כן ,ולמרות הכל – ארץ ישראל.
אביב .)1956 ,משורר מילדותו ,עלה לארץ
ישראל בשנת  ,1909היה מורה ,עורך
וכל עוד דופק בעולם לב ישראל,
ומתרגם ,ונודע כבעל האידיליות הארץ
וכל עוד נשמע בעולם 'שמע ישראל' –
ישראליות ,שבהן תיאר את הווי
ההתיישבות החדשה.
ַאת ארץ ישראל.

אין לי ארץ אחרת
מילים :אהוד מנור
לחן :קורין אלאל

אין לי ארץ אחרת
גם אם אדמתי בוערת
רק מילה בעברית חודרת
עורקי אל נשמתי
אל ַ
רעב
בגוף כואב ,בלב ֵ
כאן הוא ביתי.
לא אשתוק כי ארצי
שינתה את פניה
לא אוותר לה אזכיר לה
ואשיר כאן באוזניה
עד שתפקח את עיניה.

אין לי ארץ אחרת
עד שתחדש ימיה
עד שתפקח את עיניה

מנגד
מילים :רחל

ָקשּוב הלב ,האוזן קשבת:
ֲה ָבא? ֲהיָ בֹוא?
בכל ִצ ִפיָה
יש עצב ְנבֹו.
זה מול זה -החופים השניים
של נחל אחד.
הגזרה:
צּור ֵ
רחוקים לעד.

ָפרֹוש כפייםָ .ראֹה מנגד.
שמה  -אין בא.
איש ּונְ בֹו לֹו
על ארץ ַר ָבה.

הראי"ה קוק
הרב קוק (=הראי"ה) ,מגדולי ההוגים בדורות האחרונים ,נוסף על מנהיגותו הציבורית ,וגדלותו
התורנית .למד (בין השאר) אצל הנצי" ב מוולוז'ין ,ועוד בצעירותו החל לערוך בטאונים ולכתוב
ספרים ,במטרה לאחד את כל פלגי 'עולם התורה' ,וכך להשפיע על עם ישראל כולו .בשנות רבנותו
בעיירה בויסק ,ניהל מאבק ציבורי תקיף בעד ציונות-דתית-לאומית ,ונגד ציונות מנותקת מדת.
בשנת ה'תרס"ד ( )1904עלה לכהן כרב של יפו והמושבות ,עם ראשית העלייה השנייה .בארץ-ישראל
המשיך לכתוב ולפרסם ספרי הלכה והגות ,אך בשנים הבאות נחה עליו 'רוח הקודש' ,ושטף
כביר של 'אורות' פרץ והופיע ממעמקי נשמתו .הוא חדל לכתוב בעצמו ספרי הגות ,ומילא את
יומניו ,פנקסיו וקבציו ,בפסקאות קצרות ,גבישיות ,של רעיונות שוטפים .מאלה נערכו ספרי
ה'אורות' ,ו'אורות-הקודש' ,וגם מאמרים רבים ,על-ידי עורכים אחרים ,ובעיקר על-ידי בנו
הרצי"ה ,על-ידי הרב הנזיר ,ועל-ידי הרב נריה .הרב קוק עצמו לא ניסה עוד לערוך את עצמו,
וכתב רק ספרי הלכה .הגותו הארץ-ישראלית חותרת לגלות את הטוב שבכל תופעה ובכל קבוצה
וגם בכל אידאולוגיה פוליטית .הוא הראה את הטוב הצפון גם בחלוצים פורקי העול ,וניסה בכל דרך לקרבם בעבותות
אהבה ,ובמאור פנים ,גם כאשר הכאיבו לו מאד .עמדה זו  ,יחדעם פסקי הלכה ,שלקחו בחשבון ההלכתי את צורכי הדור,
הביאו למאבק חריף נגדו מצד 'קנאי ירושלים' .את הרבנות ביפו ובמושבות הפך ללרבנות מנהיגה ליישוב החדש כולו .הרב
קוק ניסה בכל דרך למשוך ארצה את הציבור החרדי ,ולשם כך יצא לחו"ל ,ונתקע שם כל ימי מלחמת העולם הראשונה ,בהם
שהה בשוויץ ובלונדון – שם התייצב בכל כוחו ,ברגע ההיסטורי ,נגד כל ניסיון של יהודים לטרפד את הצהרת בלפור ,בטענה
שיהודים הם 'דת ולא לאום' .תרומתו להשגת ההצהרה היתה גדולה מאד .אחרי המלחמה חזר ארצה ,עלה לירושלים,
והקים את הרבנות הראשית לארץ-ישראל ,כמוסד ראשון של 'כנסת-ישראל' ,תחת המנדט הבריטי .ההתנגדות החרדית כלפיו
התעצמה מאד ,ומאידך ,משנתו ודרכו יצרו ועיצבו דרך ציונית-תורנית-אמונית לציבור גדול ,שנאחז בו ,וראה בו את מורה
הדרך הגדול .בשנת ה'תרצ"ה ( )1935השיב את נשמתו לבוראו ,אחרי כמה קריאות זועקות לעלייה גדולה בעוד מועד ,נוכח
האסון הקרב .חלק ניכר מכתביו לא הגיע לפרסום עד היום.
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ארץ ישראל
ארץ ישראל איננה דבר חיצוני ,קניין חיצוני לאומה ,רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות
הכללית והחזקת קיומה החמרי או אפילו הרוחני .ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה
בקשר חיים עם האומה ,חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה .ומתוך כך אי אפשר לעמוד
על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל ,ולהוציא לפועל את עומק חיבתה ,בשום השכלה
רציונלית אנושית כי אם ברוח ה' אשר על האומה בכללה ,בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר
בנשמת ישראל ,שהיא ששולחת את קויה בצבעים טבעיים בכל האורחות של ההרגשה
הבריאה ,ומזרחת היא את זריחתה העליונה על פי אותה המידה של רוח הקדושה העליונה,
הממלאת חיים ונועם עליון את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית.
המחשבה על דבר ארץ ישראל ,שהיא רק ערך חיצוני כדי העמדת אגודת האומה ,אפילו
כשהיא באה כדי לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה ,כדי לשמור את צביונו ולאמץ את
האמונה והיראה והחיזוק של המצות המעשיות בצורה הגונה ,אין לה הפרי הראוי לקיום ,כי
היסוד הזה הוא רעוע בערך איתן הקודש של ארץ ישראל .האימוץ האמיתי של רעיון היהדות
בגולה בוא יבוא רק מצד עומק שיקועו בארץ ישראל ,ומתקוות ארץ ישראל יקבל תמיד את
כל תכונותיו העצמיות .צפיית ישועה היא כוח המעמיד של היהדות הגלותית .והיהדות של
ארץ ישראל היא הישועה עצמה.
...אי אפשר לאדם מישראל שיהיה מסור ונאמן למחשבותיו ,הגיונותיו ,רעיונותיו ודמיונותיו,
בחוץ לארץ ,כתכונת הנאמנות הנאמנות הזאת בארץ ישראל .הופעות [רוח] הקודש ,באיזו
מדרגה שהן ,נקיות בארץ ישראל לפי הערך ,ובחוץ לארץ מעורבות הן בסיגים וקליפות
מרובים .אמנם לפי גודל התשוקה והקישור של האדם לארץ ישראל ,הרי רעיונותיו מזדככים
מיסוד אוירא דארץ ישראל החופף [גם] על כל מי שמצפה לראותה" .שמחו את ירושלים וגילו
בה כל אוהביה".
(מתוך אורות ,עמ' ט-י)
' והיהדות של ארץ ישראל היא הישועה עצמה – משפט זה איננו מופיע במקור שנכתב בלונדון ,בקובץ ז'-יג משמונה
קבצים (ירושלים תשנ"ט) .הרב צבי יהודה הכהן קוק ,בנו של הראי"ה שערך והוציא את ספר 'אורות' בשנת תר"ף,
הוסיף משפט חשוב זה ,כנראה בהסכמת הראי"ה ובעצתו.
מתוך הספד הרב קוק על ב.ז הרצל  -דברים שנאמרו בכנס ,בשבעה למותו ,ביפו:
...וצריך להבין בכלל למה אנו צריכים לשני משיחין ,משיח בן יוסף ומשיח בן דוד ,והרי
התכלית המכוון הוא שנשיא אחד יהיה לכולם – "ודוד עבדי נשיא להם לעולם" .אמנם כשם
שיצר השם יתברך באדם הגוף והנשמה ,ולעומתם הכוחות הנוטים להחזיק קיום הגוף על
מכונו ,לשכללו ולפתחו ,וכן הכוחות המחזקים כוח הנשמה הרוחנית ,ומעדנים ומשכללים
אותה .ותכלית השלמות הוא שיהיה הגוף חזק ואמיץ ומפותח כראוי ,והנשמה בריאה וחזקה
ומשוכללת ,מושכת אחריה בכוחה האדיר את כל כוחות הגוף האמיצים והחזקים לתכלית
השכל הטוב והטהור ,חפץ העליון ברוך הוא בעולמו --
כן הכין בישראל בייחוד שני אלה הכוחות ,הכוח המקביל לערך הגוף האנושי ,השוקק לטובת
האומה במעמדה ושכלולה החומרי ,שהוא הבסיס הנכון לכל התכניות הגדולות והקדושות
שישראל מצויינים בהם ,להיות עם קדוש לה' א-לוהי ישראל ,ולהיות גוי אחד בארץ לאור
גויים .והצד השני עצם הכוח לשכלול הרוחניות בעצמה .וההבדל שביניהם ,שלצד הראשון יש
דוגמא בין כל עמי הארץ לישראל ,כמו שאנו שווים להם בגופניות .הצד השני הוא העניין
המתייחד לישראל עצמן ,שעל זה נאמר" :ה' בדד ינחנו ובגויים לא יתחשב" ,מצד תורת ה'
והקדושה העליונה המיוחדת לישראל עם קודש .והנה מתחילה הוכנו שני הכוחות הכלליים
בשני השבטים שהוכנו למלוך בישראל ,אפרים ויהודה...
 ...והנה התכונה של החיבה הלאומית בתור כללות וחומריות נתגלתה באחאב שחיבב מאד את
ישראל ,ואחז מעשה אבותיו ,עמרי ,שהוסיף עיר אחת בארץ ישראל .ודורשי רשומות אמרו
כולם באים לחיי העולם הבא – "לי גלעד" ,זה אחאב שנפל בגלעד .וכדברי תנא דבי
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אליהו :שהיה מעמיד פנים במלחמה [כאילו לא נפגע] גם אחרי שנחתו בו החיצים ,שלא
להבעית את ישראל .אומץ רוח כזה בא מאהבה יתרה ונפלאה .גם כיבד את התורה לפני בן
הדד (=שלא נתן להם לקחת "כל מחמד עיניך") ,מפני שעל כל פנים כבוד האומה תלוי בה ,על
כל פנים כלפי חוץ .ועם כל זה לא הכיר ערכה של תורה ,וקדושת השם יתברך המיוחדת ,שבה
כל יתרונם של ישראל ,על כן הלך בדרכי איזבל ובחוקות התועבות של גויי הארץ ,לפי המידה
שהיתה שולטת אז ברוח הזמן .לעומת זה ,יאשיהו הגביר את הצד הרוחני עד אין דומה בכל
המלכים ,כעדות הכתוב" :וכמֹהו לא היה לפניו מלך ,אשר שב אל ה' בכל לבבו ובכל נפשו ובכל
מאֹדו ,ככל תורת משה" (מלכים-ב כ"ג ,כה) ,עד שלא רצה כלל להיות יחס (=לאפשר קשר
של) ישראל עם אומות העולם ,ובזה ויתר על דברי ירמיה הנביא ,שציוה מפי ה' להניח לעבור
בארץ ישראל את חיל מצרים .על כן באחאב ויאשיהו [ששניהם נפלו במלחמה] ,התכנסו שתי
הנקודות של יוסף ושל יהודה ,כוח משיח בן יוסף ,ומשיח בן דוד...
...והנה בתור עקבא דמשיח בן יוסף ,נתגלה חזיון הציונות בדורנו ,הנוטה לצד [הלאומי] הכללי
ביותר .ומצד חסרון הכשרתנו אין הכוחות מתאחדים להשכיל ,מעבר מזה ,איך שההכשר
הכללי (=הלאומי והאוניברסלי) לישראל אינו כי אם בסיס ליסודו המיוחד ,ועל כן צריך שתהיה
ההנהגה מכוונת לתכלית ההתעלות המיוחדת ,ולהיות מושפעת הרבה מהסגולה של יחידי
הדור ,צדיקים וחכמי תורה – ולעומת זה ההכרה שהחפץ לחוזקם של ישראל והתנערותם בתור
אומה חיה ,עם כל צרכיה החומריים ,שהוא דבר נכון כשמצטרף לכל התכונה הראויה.
[וההפרדה בתנועה הציונית] גרמה עד כה שלא הצליחה במעשיה ,עד שחסרון ההצלחה גרם
לסכסוכי דעות וריב אחים שהלכו בדרף מסוכנה כזאת (=פילוג אוגנדה) ,עד שהמנהיג הראשי
נפל חלל מעוצר רעה ויגון .על כן ראוי לנו לשום אל לב ,להשתדל לנטיית ההתאחדות של עץ
יוסף ועץ יהודה ,לשמוח בהתנערות חפץ החיים הבריאים האנושיים המפעם בכלל באומה,
[ועם זה] לדעת שהתכונה הזאת אינה תכליתם [המיוחדת] של ישראל ,כי אם הכשר הגון,
כשיגודל על פי דרכו.
נדפס במאמרי הראי"ה ,א' ,עמ'  ;99-94מקורו בקובץ הראשון ליפו ,ירושלים תשס"ו ,ק"ט-קט"ז.

חבלי משיח
מילים ולחן :נעמי שמר

כאשר אני הולך
בלי ַאיִן ובלי ָאן
על ִל ִבי כמו קמע
יש לי כל הזמן
שיר קטן ,שיר קטן.
חבלי משיח ,הנה זה בא
חבלי משיח ,הנה זה בא
חבלי משיח הנה זה בא היום
הנה זה בא היום
יש כאלה ששרים
מעבר ל דממה
שפתיהם אולי אינן נעות
אבל קולם
יִ ָש ַמע ,יִ ָש ַמע.

חבלי משיח ,הנה זה בא...
לפעמים אני סופג
מכה אחר מכה
וכשרע לי וכשמר לי
אז אני דווקא
שר לי כך ,שר לי כך.
חבלי משיח ,הנה זה בא...
אם אגיע אל הבית
אצל הברושים
מישהו יגיש לי מים
וככלות כוחי
עוד אשיר ,עוד אשיר.
חבלי משיח ,הנה זה בא...

55

א.ד .גורדון

אהרון דוד גורדון והראי"ה קוק עלו לארץ באותה שנה – התרס"ד – ראשית העלייה השניה .הרב קוק צפה וזכה לשטף של
'אורות' בארץ ישראל' ,ותיאר את ההמראה הרוחנית שלו ביומניו ובקבציו .א"ד גורדון תיאר בשפה יבשה ורציונלית ,את
האור הדוקר את העין שאיננה רגילה ,אשר בולט כל כך בנוף של ארץ ישראל ,שקשה לו להתרגל אליו .בסיום מכתבו זה –
מכתב מארץ ישראל – שנכתב זמן קצר לאחר עלייתו ,הוא מציב את החזון האוטופי ,ואת הנכונות ומסירות הנפש להגשימו,
כיסוד הכל.
מכתב מארץ ישראל
ידידי! מכתבי הראשון מארץ ישראל היה צריך כרגיל להתחיל מציור הרשמים ,שעשתה עלי
הארץ .אולם לעת עתה אינני יכול לתת לעצמי חשבון ברור :יש בזה איזה דבר מסובך ומוזר.
איני יודע מהי סיבתו של מצב רוח שכזה :אם הסיבה היא מפני שעזבתי את רוסיה ברגש עצב,
שאינו סר ממני עד היום; או מפני שאיני יכול לשכוח את הטבע של ארץ רוסיה ,שנתחבב עלי ,
וקשה עלי להתרגל מהר לטבע ארץ אחרת .אפשר שהסיבה היא בשני הדברים גם יחד .ועוד
גורם אחד :הים הגלוי פעל עלי פעולה פתאומית כבירה ועמוקה .הים הגלוי עורר בי חדווה,
שכמוה לא הרגשתי מעודי ,במרחבו האין סופי – ואי אפשר שלא לומר – בטהרתו השמימית.
הוא כרגע הכריח אותי לשכוח כל מה שיש מן היחסיות שמחניקה אותנו ,הרבה יותר ממה
שאנו יכולים לשער; הוא בא עמי בשיחה כל כך בפשטות ,כל כך בטבעיות ,על אודות עניינים,
שבחברת בני אדם אי אפשר לדבר על אודותם באופן חופשי .הוא דיבר עמי על דברים
המובנים מעצמם ,על דבר האין סוף ,על דבר האהבה האין סופית לכל היצורים ,על דבר
האדם ,על דבר הא-לוהים...
כשאנו עולים לארץ ישראל הננו באים בדרישה לקבל רשמים מסוג ידוע ,ואנוכי כשעליתי אל
הארץ הקדושה ,תהי הסיבה מה שתהיה ,רחוק הייתי ממה שהרגיש ר' יהודה הלוי .וגם אחר
כך ,כשביקרתי את המושבות ,לא הרגשתי מה שחייב כל ציוני טוב להרגיש ,או מה שליבו
מעצמו מרגיש .אכן הטבע כאן יפה להפליא ,אך ביופי זה אני מרגיש איזה חיסרון .אולי מפני
שהיופי רב יותר מדי ,אינני רגיל לפרספקטיבה שכזו .מפני השקיפות שבאויר הכול נראה גם
מרחוק בבהירות עזה ,הדוקרת את העין שאינה רגילה ,ולפיכך היופי הזה נראה כאילו איננו
טבעי אלא מלאכותי .אינני רגיל אל חד-גונות זו ,אל היציבות של היופי הזה ,שאיננו מועם
לעולם ,ואל השקט הזה שאינו מזדעזע לנצח .אינני רגיל לדומיה המיוחדה והרצינית ,שהיא
הבעה למחשבה העולמית הגדולה והצער העולמי הגדול...
וכך אני לאט לאט מתחיל להרגיל מבט עיני ,להתרגל אל הטבע הארץ ישראלי ,ואם אפשר
לומר כך – להבין את לשונו ,ואותו בעצמו...
...מה הם כוחותינו ואמצעינו? לעת עתה צריך להגיד ישר :אפס .יש בין התושבים שבארץ
ישראל אי אלו יחידים בודדים ,ויש יחידים אחדים מהצעירים שעלו הנה – וזהו הכל! ואילו
היה הקומץ הזה מתאחד וניגש לעבודה! וגם האמצעים מועטים מאוד ,וגם אלה לא נתבררו
עדיין .צריך לחשוב הרבה ,ולבחון את הדבר מכל צד ,עד שיתברר לנו מה שהוא[ ,כדי] שנוכל
להכין תוכנית כל שהיא בקווים כוללים .ולפיכך מצידי היה הדבר נחשב לעניין מבוהל אם
הייתי בא לדבר עכשיו על אודות זה .לעת עתה דיה לנו ההכרה שאנו צריכים לגשת לעשות
מה שהוא בכיוון שהרציתי כאן ,כי רק בזה תלויה הצלחתנו .רגש שמירת הקיים במובן הרוחני,
הזמן והסבלנות ,המה יאלפונו מה עלינו לעשות .אנחנו צריכים עוד לזכור ,שהעבודה שלנו
תספיק לכל הפחות לדור שלם ,ולא אנחנו נגמור אותה ,אך עצם העבודה בכיוון שכזה תנחילנו
חיים וכוחות.
כמו שהנך רואה ,ידידי ,אינני מכיון אילוזיות .עשיתי חשבון נאמן ויצא מן החשבון פאסיב
נורא ,בעוד שהאקטיב קטן מאוד .ובמה 'נכסה' את הגרעון? צחוק הוא לקרוא לזה בשם גרעון!
אבל במה נמלא את החיסרון ,נקרא לו באיזה שם שהוא?
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רק ברצוננו ,במסירות נפשנו לעבודה הזאת ,בזה שנהיה מוכנים לכול! יש אגדה ,כי אילו היו
היהודים מאחרים לצאת ממצרים רגע אחד ,לא היו יוצאים משם לעולם .אני מסביר זאת
לעצמי ,שהרגע ההוא היה רגע של התרוממות הכוחות ,כמו שיקרה לאדם בבוא עליו צרה
פתאומית ,שברצותו להציל מה שאפשר ,הוא מרים משא כבד ,מבלי להרגיש כבדותו .אחר
כך כשהסכנה עוברת ,הוא מתפלא בעצמו איך היה אפשר לו להרים משא שכזה .רגעים
שכאלה אינם חוזרים ושבים .ואנו צריכים להכין לנו רגע שכזה.
יאמרו שזוהי אוטופיה ,שזהו דבר שאי אפשר .כן ,ידידי ,זהו באמת דבר אי אפשרי .אך אל נא
תשכח ,כי הציונות כולה היא דבר בלתי אפשרי .ולא רק הציונות ,אלא כל תנועה של חופש
היא בראשיתה אוטופיה ,דבר בלתי אפשרי! אם אבותינו ,בימי החשמונאים ,היו עושים להם
הראלית ובהיגיון ישר,
תוכניות על פי החשבון המדויק ,אם היו הולכים רק בדרך הפוליטיקה ֵ
אז בוודאי שהיו ידיהם רפות ,והעם העברי היה נידון לאבדון .בכלל ,אמנם מוכשרים אנו
שהאידאליסטים שלנו הם יותר
ֵ
להאשים את עצמנו בשאיפות קיצוניות ,אבל באמת הצרה היא
האידאל כולה חדורה רוח
ֵ
מדי ֵראליסטים ,פיקחים הם יותר מדי .וכל התנועה שלנו לשם
הראליזם הפיקח .אין אצלנו אמונה נלהבת ,אין בנו השאיפה הכבירה שמביאה לידי מסירות
ֵ
נפש ,שפורצת כל הגדרים ויכולה למשוך ולשאת בזרמה את הכל ולנצח את הכל .אנו יותר מדי
טבועים בשיקול הדעת ,אוהבים אנו לגשת למשחק רק כשהזיכיון ברור לפנינו ,פוחדים אנו
לצאת נגד כל האפשרויות ,יראים אנו יותר מדי מפני המספרים (וזהו במקום שאין מקום
למספרים ,ולהפך ,במקום שבאמת צריך לדעת את המספרים ,שם אנו אוהבים לרחף מעל
העננים ולהסתפק 'ברמיה המרוממת אותנו'!) .אך אנו צריכים לדעת תמיד ,כי בעניין תנועתנו
הלאומית ,כל האפשרויות וכל המספרים הם נגדנו ,וכל 'שכל בריא' ,כל 'הבנה נכונה'  -נגדנו
הם! ואם לא יספיקו לנו הכוחות ללכת הלאה בדרכנו ,למרות כל המספרים וכל האפשרויות,
בניגוד לכל 'שכל בריא' – אז אין מה לרמות את עצמנו ,אין לשחק באידאלים ,בציונות,
בתנועה לאומית! המנהיג הגדול שלנו המנוח (=הרצל) היה לנו למופת ,איך צריך לעשות בניגוד
לכל .הוא עבד נגד כל המספרים ,נגד כל האפשרויות .הוא הלך קוממיות כל זמן שחייו לא כלו,
והוא גם הצליח לעשות פרצה הגונה בחומת הגטו שלנו.
אם אפשר היה שקולי היה נשמע ,הייתי קורא לכל מי שרוח לו ,כי יבוא הנה לעבוד על אדמת
ארץ ישראל .לציון השבה לתחייה אין צורך ביהודים התקועים בחוץ לארץ .רק את אלה היא
נכונה לקבל בזרועות פתוחות – עובדים בעלי כשרון ומסורים ,הנכונים לשאת ולסבול הכל,
שהם יעלו ויעבדו פה .זוהי העבודה הלאומית האמיתית ,הראויה לשם ציונות .ורק לה הזכות
להיקרא בשם זה.
תרס"ד ( ,)1904ידידך...
מתוך :כתבי א "ד גורדון ,א' ,האומה והעבודה ,ירושלים תשי"ב ,עמ' .85-77

יֹום ְבש ָֹורה
מילים :רחל
וְ ַא ְר ָב ָעה אֲ נ ִָּשים הָ יו ְמצ ָֹר ִּעים
ֶפ ַתח הַ ָש ַער
ֹאמרו ִּאיש ֶאלֵ -ר ֵעהו :הַ י ֹום
ַוי ְ
הַ זֶה ֹיוםְ -בש ָֹרה הוא
(מלכים-ב ,ז' ,ג-ט)

בשכבר הימים האויב הנורא
את שומרון הביא במצור;
ארבעה מצורעים לה בשרו בשורה.
לה בשרו בשורת הדרור.

כשומרון במצור – כל הארץ כולה,
וכבד הרעב מנשֹוא.
אך אני לא א ֶֹובה בשורת גאולה,
אם מפי מצורע היא תבוא.
הטהור יבשר וגאל הטהור,
ואם ידו לא תמצא לגאול –
אז נבחר לי לנפול ממצוקת המצור
אור ליום בשורה הגדול.
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אלעד ירד אל הירדן
מילים ולחן :אברהם זיגמן

אלעד ירד אל הירדן ,הוא ראה הכל פורח
להרדּוף אותו הריח ,ממש כמו בראשונה.
אלעד ירד אל הירדן ,הערבה ירוקה כפליים
והנה שקטים המים ,ממש כמו בראשונה.
אלעד אלעד יקים הגשר ,כמעשה אבות
אלעד אלעד ירקום הקשר ,בין הלבבות.
אלעד ירד אל הירדן ,הוא נטש אבני הקלע
אבני גזית חצב מסלע ,ממש כמו בראשונה.
אלעד ירד אל הירדן ,לחדש אורחות כקדם,
זקן ונער בם ירדו ,ממש כמו בראשונה.
אלעד אלעד יקים הגשר...
אלעד ירד אל הירדן ,שני מחנות חיבר בגשר
ברית תהי לנו וקשר ,ממש כמו בראשונה.

אלעד ירד אל הירדן ,הוא הביט בתכול רקיע
יונים צחורות אל על הפריח,
ממש כמו בראשונה.

חורשת האקליפטוס
מילים ולחן :נעמי שמר

כשאמא באה הנה יפה וצעירה,
אז אבא על גבעה בנה לה בית.
חלפו האביבים ,חצי מאה עברה
ותלתלים הפכו שיבה בינתיים.
אבל על חוף ירדן כמו מאומה לא קרה,
אותה הדומיה וגם אותה התפאורה:
חורשת האקליפטוס ,הגשר ,הסירה
וריח ַה ַמל ַּוח על המים.
בשביל הנה יורדת עדת התינוקות,
הם בירדן ישכשכו רגליים
גדלו הילדים וכבר למדו לשחות
ובני הנעורים חותרים בשניים.
אבל על חוף ירדן ...
מעבר לירדן רעמו התותחים
והשלום חזר בסוף הקיץ
וכל התינוקות היו לאנשים
ושוב על הגבעה הקימו בית
אבל על חוף ירדן ...

ִכּנֶ ֶרת
מילים :רחל
לחן :נעמי שמר

שם הרי גולן ,הושט היד וגע בם!
בדממה בוטחת ְמ ַצּוִים :עצור.
בבדידות קורנת נם חרמון הסבא
וצינה נושבת מפסגת הצחור.
שם על חוף הים יש דקל שפל צמרת
סתּור שיער הדקל כתינוק שובב,
שגלש למטה ובמי כנרת
משכשך רגליו.
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הכ ֶרך,
מה ירבו פרחים בחורף על ֶ
דם הכלנית וכתם הכרכום.
יש ימים פי שבע אז ירוק הירק,
תכ ָלה התכלת במרום.
פי שבעים ֻ
גם אם ִאּו ֵָרש ואהלך ָשחֹוח,
למשֹּואֹות זרים -
והיה הלב ַ
ַהא ַּוכל לבגוד בךַ ,הא ַּוכל לשכוח
חסד נעורים?

קולונל ריצ'ארד מיינרצהאגן

ר' מיינרצהאגן היה קצין מודיעין בריטי במפקדה של אלנבי ,כשנכבשה הארץ מידי התורכים .הוא היא ציוני מנעוריו – ומתוך
הכרה .מלבד וינגייט ,לא היה בריטי יותר מסור לציונות ממנו.

מתוך 'פרקי יומן מזרח תיכוני' ( עמ'  ,11קניה:)28/10/1903 ,
מתבשלת תוכנית להציע ליהודים בית ברמה של אואסין-גישו [תוכנית אוגנדה] .אני מקווה
שהם יסרבו ,כי בזה הם מביאים צרות על ראשיהם .קודם כל ,ביתם של היהודים הוא בארץ
ישראל ,לא באפריקה .התוכנית רק תוסיף על האנדרלמוסיה המדינית ,והא-לוהים יודע כי
תהיינה פה צרות די והותר בעוד חמישים שנה ,כאשר יקנו להם הילידים השכלה .היהודים גם
אינם מטיבים להתערב בזולתם – מעולם לא הצטיינו בכך; יש להם דת ,מנהגים והליכות
משלהם ,והם יהיו גורם בלתי נוח ביותר לעיכול במזרח אפריקה אם יבואו במספר ניכר .מדוע
לא לשדל את התורכים שיתנו להם את ארץ ישראל? הערבים אינם עושים בה מאומה,
והיהודים ,על מוחם וכוחם הדינמי ,יהיו נכס כביר לתורכיה.
 ,2.12.1917ארץ ישראל (עמ' :)18
היהודי ,או בעצם הציוני ,רואה בנו בפרוש את המכשיר ששלח הא-לוהים להגשים את
ההבטחה ולהחזיר את ארץ הקודש לעם ישראל .אשר על כן מקבלים אותנו בברכה בכל
מקום ,ובכל המושבות היהודיות מורגשת הקלה כנה מאוד לנוכח סילוקו של העול התורכי,
שבשבילם היה פירושו דיכוי ,טבח ,עתיד חסר תקווה ומכשול חרוץ להתפתחות שוחרת שלום,
בין בתעשיה ובין בחקלאות .ליבם סמוך ובטוח שתחת שלטוננו ישאו פרי כל מאמציהם
להתנחלות תעשייתית ...הדבר נותן לציונות תנופה כבירה.
 ,7.2.1918משרד המלחמה (עמ' :)20
סעדתי ארוחת צהריים עם הליידי קרּו; גם אסקווית ובלפור היו שם ,וגם וולטר רוטשילד
שהראה לי העתק של הכרזת בלפור ,מסמך ששלט שלטון יחיד בשיחה כולה .זה מסמך דו-
משמעי ,ואפשר לפרשו בהרבה פנים; הוא אינו מונע ריבונות מן היהודים ,אבל אינני יכול
לתפוס איך אי פעם תוכל לקום מדינה יהודית ,שלא תפגע בזכויות האזרחיות והדתיות של
הערבים .המסמך נותן ביד אחת ונוטל בשניה ,ואותי הוא מאכזב .אני הצגתי לבלפור שאלה
ישרה" :האם זה פרס ,או שוחד ליהודים בעד ֵשרותים בעבר ,והאם זה ניתן מתוך תקווה
לתמיכה מלאה במשך המלחמה?" .גם הוא ,גם וולטר רוטשילד ,וגם הליידי קרּו התמרמרו.
בלפור אמר מיד" :ודאי שלא; גם ראש הממשלה וגם אני עצמי הושפענו מן הרצון לתת
ליהודים את המקום היאה להם בעולם; אומה גדולה שאין לה בית ,היא דבר שאיננו כשורה".
אמרתי ,שאני שמח לשמוע זאת .אחר כך שאלתי" :האם בתוך תוכך ,אתה רואה בהכרזה הזאת
צ'ארטר לריבונות יהודית בארץ ישראל ,בסופו של דבר ,או שמא אתה מנסה להרכיב
אוכלוסיה יהודית על ארץ ישראל ערבית?" בלפור שהה מעט עד שהשיב ,והוא בחר במילים
בשום לב" :תקוותי האישית היא שהיהודים יצליחו בארץ ישראל ,ולבסוף ייסדו מדינה יהודית.
עכשיו הדבר תלוי בהם; אנחנו נתנו להם את ההזדמנות הגדולה שלהם".
פרקי יומן מזרח תיכוני  ,1956-1917התפרסמו בעברית על-ידי ד"ר ראובן הכט ,ירושלים .1973
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האמונה
הראי"ה קוק

לעד חיה בלבבנו ,האמונה ,הנאמנה,
לשוב לארץ קדשנו ,עיר בה דוד חנה.
שמה נעבוד לגורלנו ,בחדוה בגילה וברננה,
שמה נעלה לרגלינו ,שלוש פעמים בשנה.

שמה נעמוד לגורלנו ,אב המון קנה.
שמה נחיה חיינו ,חיי עדת מי ָמנָה.
תורת חיים חמדתנו ,מפי עליון נִ ָתנָה.
נצח היא נחלתנו ,ממדבר מתנה.

ִת ְקו ֵָתנּו
נפתלי הרץ אימבר
אימבר
הרץ
נפתלי
(גליציה – 1856 ,ניו יורק,
 .)1909משורר עברי
מנעוריו .שימש מזכירו של
אוליפאנט ,מן
לורנס
הנוצרים 'הציונים' .עלה
לארץ בשנת  .1882אך
התייאש ,וחי באמריקה
משנת  .1892פרסום גדול
נתפרסמו שיריו הציוניים,
ובייחוד 'התקווה' ו'משמר
הירדן'.

כל עוד לא אבדה תקוָתנו,
הנושנה:
ָ
התקוָה
לשוב לארץ אבותינו,
לעיר ָבה דוד חנה.

כל עוד בלבבו שם פנימה
נפש יהודי הומיה,
ולפאתי מזרח קדימה
ֵעינו לציון צופיה
כל עוד דמעות מעינינו
יזלו כגשם נדבות,
ורבבות מבני עמנו
עוד הולכים לקברי אבות
כל עוד חומת מחמדנו
לעינינו מ ָֹופ ַעת,
ועל חורבן מקדשנו
עין אחת עוד דומעת

כל עוד מי הירדן בגאון
ְמֹלא גדותיו יִ זֹלּו,
ולים כנרת בשאון
בקול המולה יִ פֹלּו
כל עוד שמה עלי דרכים
שער ַיֻכת ְש ִאיָה,
ובין חורבות ירושלים
עוד בת ציון בוכיה.
כל עוד דמעות טהורות
מעין בת עמי נוזלות,
ולבכות לציון בראש
אשמורות
עוד תקום בחצי הלילות

כל עוד נטפי דם בעורקינו
ברצֹוא ָושֹוב יִ זֹלּו,
ָ
ועלי קברות אבותינו
עוד אגלי טל יִ פֹלּו
כל עוד רגש אהבת הלאום
בלב היהודי פועם,
עוד נוכל ַקּוֹת גם היום
כי עוד ירחמנו א-ל זועם.
שמעו ,אחי ,בארצות נּודי
את קול אחד ח ֵֹוזינּו:
כי רק עם אחרון היהודי
גם אחרית תקוותנו!

שלמה לביא

שלמה לביא ,אבי רעיון עין חרוד (הקיבוץ הגדול) ,וממנהיגי תנועת העבודה .בגיל  60התנדב לבריגדה במלחמת העולם
השניה ,כנהג משאית .שכל בעין חרוד את אשתו רחל זיסלה ,ובמלחמת העצמאות את שני בניו .כיהן כחבר בכנסת הראשונה,
אחרי קום המדינה.
ממכתבו של שלמה לביא ,חלוץ העליה השניה ,לאביו:

אבא ואמא יקרים וכל בני המשפחה.
בעוד שעתיים אעלה בספינה אשר תנהגני לארץ ישראל .אתה ,אבי מורי ,אתה האיש אשר נתת בנשמתי אהבה לארץ ישראל .ומה עצוב היה לי,
כאשר דווקא בעלותי לארץ הנכספת לחונן עפרה ,לא נפרדנו כהיפרד בן מאביו .אך לבי היה מלא אהבה וברכה לך ולאמא ולכל המשפחה.
הנני מאמין באמונה שלימה ,כי הוטל עלי להשתתף בסלילת מסילה למעני ,למענך ,ולמען עם ישראל כולו .האם אצליח? איני יודע .אחת ידעתי
נאמנה :אהיה נאמן לשאיפה זו ,את כל נפשי וגופי אמסור לה ,בכל כוחי אעבוד לה ,כל חיי אקדיש לה.
התרס"ה ()1905
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על גבעות ֵשיך ַא ְב ֵריק

מילים :אלכסנדר פן
לחן :מרדכי זעירא
אלכסנדר פן היה משורר עברי-רוסי,
נאמן לעמו ,ונאמן להשקפתו
הקומוניסטית .הרבה לכתוב בנושאי
חברה.

אדמה ,אדמתי
ַרח ָּומה עד מותי
רוח ַרב ַחרבֹונַ יִ ך הרתיח
(רוח רב הרתיח)
ֵארשתיך לי בדםֶ ,ש ָא ַדם ו ְַנָדם
רתיָה
בריק ו ְַח ִ
על ִגבעות ֵשיך ַא ֵ
המחול בגלים
יעגל עיגולים
אֹורי ,שמש  -לעד בחרתיה
ביומי ולילי ,לי יֵ הֹוד עמלי
על גבעות שיך אבריק וחרתיה
כאן צמרות הזיתים
מזמרות :זה ביתי
אבן אבן תלחש :הכרתיהו
ֶהרה ,הורה שלי
יבולי מבשילים
על גבעות שיך אבריק וחרתיה
בשבועה ל ֲֹוהטה
את שבויה לי עתה
זה הלב את נדרו לא ירתיע
כי ִצּוַּני ֵחרות
האדם הפשוט
על גבעות שיך אבריק וחרתיה

שיר העבודה

מילים :נתן אלתרמן
לחן :נחום נרדי

כחול ים המים,
נאוה ירושלים
אורים השמיים
על נגב וגליל.
השמש אֹורי לנו ,אֹורי,
המחרשה ִעבריֲ ,עבֹורי,
ִחרשי בתלם ו ֲַחזֹורי
עד לילהַ ,ליִל יאפיל.
שיר ,שירֲ ,ע ֵלה נא,
בפטישים ֵנַגןֵ ,נַגנָה,
במחרשות ַרּנֵ נָה,
השיר לא תם ,הוא רק מתחיל.

זמר

מילים :אברהם שלונסקי
לחן :מרק לברי
אברהם שלונסקי – סופר ,עורך
ומתרגם .מסמל מפנה בשירה
הישראלית ,מהשירה המחנכת של
דור ביאליק ,אל השירה האישית-
לירית.

לא אורחת גמלים ירדה לכרוע,
לא דבשת היא אל מול כוכב.
זה הרים ,הרים שבגלבוע,
הררים צופים אלי מרחב.
הם זוכרים את לובן אוהלינו,
שפשטו ָבעמק ַכיֹונים.
הם זוכרים את מזבחות לילינו,
שעלו באש הניגונים.
שירו לי ,כי טוב לי ,טוב לשמוע
שוב ְכ ָאז מּול סהר זה ּותכֹול.
שירו עד יָ מּוש גם הגלבוע
ו ְֵיֵצא עמנו במחול.
כי ָשרּוי ,מותר הוא לי הזמר,
כי ִציֹות זרעתי בדמעה.
ִכלרֹועים בחג של ֵגז הצמר
לנו התגמול והתרומה.
שוב ְכ ָאז ָל ָבן הולך הסהר
ומושך בקרן היובל.
שוב ְכ ָאז הלב פותח שער,
ְנִדמה :לעד לא יִ ּנָ ֵעל.
ו ֶ
איך היום קסומים ולא מיין
שבנו הנה ַבמשעול הלז
לחדש לכתנו אל העין,
שירנו ִמּנִ י אז.
לפ ֵעם ֵ
ַ
שירו לי ,כי טוב לי ,טוב לשמוע...

שיר העמק

מילים :נתן אלתרמן
לחן :דניאל סמבורסקי
נתן אלתרמן ,משורר דור המדינה ,עלה
לארץ בתרפ"ה ( )1925וחי בתל אביב,
למד אגרונומיה בצרפת ,אך התפרסם
בטורי השירה שפרסם בקביעות
ב'הארץ' וב'דבר' .בנוסף לשירי ההגות
והליריקה ('כוכבים בחוץ'' ,שמחת עניים'
ועוד) ,הרבה לכתוב שירי 'העת והעט' על
בעיות השעה

באה מנוחה ַל ֵיָג ַע
ומרגוע ֶל ָע ֵמל.
לילה חיוור משתרע
על שדות עמק יזרעאל.
טל מלמטה ולבנה מעל,
מבית אלפא עד נהלל.
מליל?
מה ,מה לילה ֵ
דממה ביזרעאל.
נומה עמק ,ארץ תפארת
אנו לך משמרת.
ים הדגן מתנועע,
שיר העדר מצלצל,
זוהי ארצי ושדותיה,
זהו עמק יזרעאל.
תבורך ארצי ותתהלל
מבית אלפא עד נהלל.
מה ,מה...
א ֶֹופל בהר הגלבוע,
סוס דוהר מצל אל צל.
קול זעקה עף גבוה,
משדות עמק יזרעאל.
מי ירה ומי זה שם נפל
בין בית אלפא ונהלל?
מה ,מה...
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ד"ר ארתור רופין

ארתור רופין ,סוציולוג ,כלכלן ומנהיג ציוני .גדל בגרמניה במשפחה מסורתית .בתרס"ה ( )1905הצטרף להסתדרות הציונית
וכעבור שנתיים נשלח על ידי דוד וולפסון ,נשיא ההסתדרות הציונית אחרי מותו של הרצל ,כדי לחקור את מצב היישוב בארץ,
ולבחון את אפשרויות ההתיישבות והפיתוח .מתרס"ח ( )1908עמד בראש 'המשרד הארצישראלי' ביפו (לימים ,מחלקת
ההתיישבות של הסוכנות היהודית) ,והפך אותו למוסד ההתישבות העיקרי בארץ ישראל לדור שלם .באותה שנה יסד את
'חברת הכשרת היישוב' ,ובאמצעותה גייס את המימון הדרוש לגאולת הקרקע להתיישבות חקלאית (בפרט בעמק יזרעאל
ובשרון) ,ולהתיישבות עירונית (אחוזת בית = תל אביב ,הדר-הכרמל בחיפה ,שכונת רחביה בירושלים) .ניסה להשיג הסכמה
של המנהיגות הערבית ליישוב יהודי אוטונומי עם זכות בלתי מופרעת לעלייה יהודית – בלי מדינה עצמאית ,במסגרת 'ברית
שלום' ,אך התייאש כאשר הוברר לו ,שאין שום סיכוי להשיג הסכמה כזאת ,אפילו מן המתונים ביותר בהנהגה הערבית.
הטרור הערבי (בתרפ"ט  ,1929ובתרצ"ו  )1936שכנע אותו לתמוך בהפרדת האוכלוסיות.

אוטונומיה יהודית בארץ ישראל -תדכיר לועד הפועל של ההסתדרות הציונית:
התוכנית הבזֶ לָ אית (=של הקונגרס הציוני בבזל) ,אומרת" :הציונות שואפת ליצור מקלט בטוח
לעם ישראל בארץ ישראל ,מוכר על ידי משפט העמים" .בפירוש סעיף זה נחלקו הדעות .אבל
לפי דעתי אין במשמעותו אלא זו :שתורכיה תבטיח על ידי תעודה ממשלתית שלטון עצמי
מסוים (אוטונומיה) ליהודים בארץ ישראל ,כדרך שנהגה לבני נתיניה בסמוס ,בלבנון ובאי
כרתים .אם אנו שואפים לאוטונומיה כזו בארץ ישראל כולה ,אין אני חושש לומר ששאיפה זו
מוקדמת היא.
היוונים בסמוס ובכרתים ,והנוצרים בלבנון השיגו את האוטונומיה משום שבגלילותיהם עלו על
שאר העמים במספרם ובהשפעתם ,והיו מאוחדים בדרישתם לאוטונומיה .לעומת זה אין
היהודים בארץ ישראל אלא מיעוט קטן של  80,000נפש מתוך כלל התושבים שמספרם מגיע
לכ 700,000-נפש .מתוך שטחה הכללי של הארץ ( 29.000קמ"מ) אין בידם אלא  400קילומטר
מרובע ,היינו  ,1.5%ואין רישומם ניכר ביותר ,לא ברכושם ולא באיחודם הפוליטי .אילו גם
רצתה תורכיה בכך לא יכלה להתעלם מנתיניה המוסלמים ומענייניהן של מדינות אירופה
(גרמיה ,רוסיה ,צרפת) ,וליתן ליהודים המועטים תושבי הארץ כיום ,שהם חסרי כל ערך
כלכלי ,זכויות מיוחדות שיש בהן משום בכורה ,או שהן מנחילות את השלטון בארץ.
כדי שיהיה ליהודים ערך מכריע בארץ ,במספרם וברכושם הקרקעי ,מן ההכרח הוא לרכוש
למעלה מ 15,000-קילומטר מרובע קרקע ,וליישב למעלה מחצי מיליון יהודים בארץ .רכישת
 15,000קילומטר מרובע קרקע צריכה לעלות ,לפי מחיר של  30פרנק לדונם בממוצע ,לא
פחות מ 500-מיליון פרנק ,סכום שלא ניתן להשיגו לפי שעה .התיישבותם של  500,000יהודים
תארך  50שנה בעלייה של  10,000יהודים לשנה .והרי גם עלייה של  10,000יהודים לשנה היא
המכסימום הניתן להגשמה ,שהרי ארצות הברית ,שמספר תושביהן עולה פי מאה על מספר
תושבי ארץ ישראל וכלכלתן מפותחת ביותר ,קולטות בקושי רב עלייה של  100,000יהודים
לשנה .אבל אין מפלגה מדינית יכולה להניח לייסוד פעולתה בהווה שאיפה העלולה להתגשם,
על צד היותר טוב ,לאחר יובל שנים .מתוך הנחות אלו רואה אני הכרח גמור להגביל לפי שעה
את המטרה הציונות מבחינת השטח עלינו להשתדל להשיג אוטונומיה לא בארץ ישראל כולה,
אלא בגלילות מסוימים בלבד .נראה לעין ששני הגלילות הכשרים לכך ביותר הם חלק מארץ
יהודה וסביבת ים כינרת .על כל פנים חשובה לנו העובדה שאין צורך להוסיף ולרכוש שטחי
קרקע גדולים ביותר לשם יצירת גוש אחד של קרקע יהודי מיפו ועד רחובות הרחוקה ממנה
 20ק"מ לערך ,או גם עד גדרה ,הרחוקה ממנה  30ק"מ לערך .על ידי כך היה נוצר מרכז יהודי
שהיו מתחבריו אליו השטחים החדשים הנרכשים .מכאן היה מתפשט מעט מעט הישוב היהודי
גם בערים לוד ורמלה ,שחלק גדול מסביבותיהן הוא כבר עתה בידי יהודים .בקרבת ים כינרת
(ממלחמיה ועד צפת לערך) היהודים הם כבר היום היסוד החזק ביותר מבחינת מספרם
ורכושם הקרקעי .אילו הצלחנו להיטיב את מצבם הכלכלי בטבריה ובצפת (כיום רובם נוטלי
חלוקה) ,היינו יוצרים מרכז יהודי חזק בקרבת ים כינרת .מבחינה זו חשוב יהיה להעביר
לרשות יהודים את חמי טבריה ,שערכם רב לעתידה של טבריה ,להנהיג חרושת בית ולסלול
בין צפת וטבריה דרך טובה במקום השביל הצר שעל שפת הים כיום.
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[אז] אפשר היה לחבר את שני השטחים ,שטח הכינרת ושטח יהודה על ידי רכישת קרקעות
במידה מספיקה מיפו דרך פתח תקווה ,כפר סבא ,חדרה ,זכרון יעקבְּ ,ש ֵפיָּה ועד ֵמישא ,עד
כדי יצירת אזור צר הנמצא כולו בידי יהודים ואפשר לסלול דרך על פני קרקע יהודית מים
כינרת ועד יהודה....
...השגת אוטונומיה יהודית ביהודה ובסביבות ים כינרת ,תלויה ,כפי שנרמז כבר למעלה,
ג.
בשלשה תנאים הכרחיים :א .שיהיו רוב התושבים; ב .שימצא רוב הקרקע בידם;
שיביעו רצונם הנמרץ להשגת אוטונומיה .אשר לתנאי הראשון ,יש לזכור שכמות העלייה
לארץ תלויה במדת אמצעי הקיום לעולים בארץ .באירופה המזרחית מוכנים המונים ליציאה,
והשבחת התנאים הכלכליים בארץ-ישראל תוליכם ממילא לארץ-ישראל ,ולא יהא צורך
בתעמולה מיוחדת .נמצא שנקודת ההתחלה של הגברת העליה לארץ מצויה בארץ גופא,
ביצירת אמצעי קיום בה .בכדי להגיע לרוב יהודי ביהודה ובסביבות ים כנרת ,מן ההכרח
להעלות לערך  200,000יהודים נוספים ליהודה ולערך  15,000יהודים נוספים לסביבת טבריה
(וכאן מניחים אנו שהיהודים והבלתי יהודים בארץ מתרבים באופן יחסי שוה ,על ידי עודף
הילודה על התמותה ,אף שלמעשה גדול במקצת עודף הילודה אצל היהודים) .אז יימצאו – אם
נוציא שוב את עודף הילודה מהחשבון – ביהודה  250,000יהודה ו 200,000-בלתי יהודים לערך,
ובסביבת הכינרת  30,000יהודים ו 27,000-בלתי יהודים לערך .אם נניח שהמטרה צריכה
להתגשם במשך עשרים שנה ,הרי מן ההכרח ליישב באופן ממוצע בעיר ובכפר  10,000איש
לשנה ביהודה ו 700-800-איש לשנה בגליל .לשם כך עלינו להתגבר על מכשולים עצומים,
אבל מטרה זו ניתנת להגשמה ,אם תתחיל פעולה ציונית נמרצת ומכוונת למטרה.

נכתב בשנת  ,1907מתוך ספרו :שלושים שנות בנין בארץ ישראל ,ירושלים תרצ"ז ,עמ' .5-1

יעקב פיכמן

סופר ומשורר ,מבקר ,מתרגם ועורך; עלה לארץ בתרע"ב ,ושוב בתרפ"ה ,וחי בתל אביב.
יעקב פיכמן ,מספר על ימי הראשית של תל אביב

זוכר אני אותם הימים בתל אביב כזכור איש ימי ילדות שאננים .ימים גדולים ,מלאי שמש ושקט ,ומין חדוה טהורה ,ללא שם,
ללא טעם ,הבאה רק עם הימים הראשונים .הים היה עוד רחוק ועד שהיינו באים אל שפתו היינו טובעים בחול ומתייגעים עד
מוות ,אבל המייתו הרוננת היתה ממלאה את השכונה ,ובלילות היינו שוכבים פקוחי עיניים ,ומקשיבים לריתמוס (=הקצב) המדוד
של הגלים .כאילו היינו נמצאים בתאי ספינה .בימים היו הרחובות לוהטים ,שטופי שמש ,ללא צל ,ללא עובר ושב ,ו[אם] שקשוק
עגלה יישמע ,מייד היינו רצים אל החלונות ,לראות מה קרה .ממשלת החולות היתה רחבה כל כך שבלילות היו מאדימות עוד
מדורות הבדווים על גבול תל אביב ,ובימי ביכורי הענבים היו ערביי יפו נוטים את אוהליהם הכהים על גבעות כרמיהם ,שעטרו
את השכונה .איש לא פילל אז כי תל אביב תיהפך לעיר סואנת ותפרוץ נגבה ,מזרחה ,צפונה ,אבל גם אז היה הרגש שכאן
בחולות אלה ,טמון כוח פלאי וכאן תהיה החנייה הראשונה.
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גן השקמים
מילים :יצחק יצחקי
לחן :יוחנן זראי

היה היו כאן פעם שקמים,
חולות מסביב וגם נוף.
העיר תל אביב של אותם הימים
היתה בית בודד על החוף.
ויש לפעמים נערכו ישיבות
מתחת שקמים אז בצל,
וליד העצים צחקו הבנות
וענו בזמרהֵ " :הי ַה ֵלל".
כן ,זהו ,כן ,זהו ,זה גן השקמים.
היו גם כאלהֵ ,אי אז בימים.

גדלה תל אביב מסביבה פרוורים
הכל בה תוכנן ונבדק.
נבנו בה כבישים נשכחו השקמים
והלבין אז ראשם מאבק.
הכל כאן נבנה בקצבו של הדור -
חנויות ובתי שחקים,
אך רק אם נַפנה מבטנו אחור,
ניזכר בשקמים ירוקים.

היום השקמים נעלמו ואינם -
רק שלט את שמם עוד מזכיר,
כמה ציפורים וספסל מיותם
ניצב בליבה של העיר.
ומושך הוא אליו ,כשהערב יורד
ועולים במרום כוכבים,
קבצן מן הרחוב או ֵהלך בודד
או זוג צעירים אוהבים.
כן ,זהו ,כן ,זהו...

כן ,זהו ,כן ,זהו...

מי יבנה בית

אל בורות המים

מילים :לוין קיפניס
לחן :נחום נרדי

מילים ולחן :נעמי שמר

מי יבנה יבנה בית בתל אביב?
אנחנו החלוצים ,נבנה את תל אביב
הבו חומר ולבנים ,ונבנה את תל אביב

מי יזרע יזרע שדה בתל חי?
אנחנו החלוצים ,נזרע את תל חי
הבו לנו זרעונים ,ונזרע את תל חי.
מי ישתול ישתול פרדס ברחובות?
אנחנו החלוצים ,נשתול ברחובות
הבו לנו שתילים ,ונשתול את רחובות.
מי ייטע כרם בראשון?
אנחנו החלוצים ,ניטע את ראשון.
הבו לנו גפנים ,וניטע את ראשון!

ֵמ ַא ֲה ָב ִתי
הלכתי אל בורות המים
בדרכי מדבר
בארץ לא זרועה
ֵמ ַא ֲה ָב ִתי
שכחתי עיר ובית
ובעקבותיָך –
ֶ
ִב ִנְהיָה פרועה.

אל בורות המים...

אל בורות המים ,אל בורות המים
אל המעין אשר פועם בהר
תמ ָצא עדיין
שם אהבתי ְ
מי ַמבּוע
מי תהום
ומי נהר.

שם התאנה
ושם שתילי הזית
ופריחת הרימונים המופלאה
שם אהבתי
השכורה ולא ִמיַ יִן
את עיניה תעצום לאט לאט

רק אהבתי
נתנה לי צל בקיץ
ובסערת החול הנוראה
רק אהבתי
בנתה לי עיר ובית
היא ַחיַ י ,והיא מותי מדי שעה

אל בורות המים...

אתן במדבר
מילים :ישעיהו מ"א
לחן :דובי זלצר
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אתן במדבר (נטע) ארז
ִשטה והדס ועץ שמן
אשים בערבה ברוש
יַחדו
ּותאשּור ָ
דהר ַ
ִת ָ
(הפסוק בישעיהו מ"א יט ,אין בו 'נטע')

עין גדי
מילים :איתן פרץ
לחן :דב אהרוני

ים המוות הכחול ַב ָלאט יָ נ ַּוע
וממעל עננה קטנה ָתשּוט.
עץ האשל בדממה יָ ז ַּוע
וכל קו בחול יפה ָחרּוט.

ים המוות הכחול בלאט ינוע
וכל הר בו יתנשא גאה ורם.
נחל ערוגות ,זה הידוע
מהלכו יֵ ישיר אל תוך הים.

האדמה תצהיב בלהט שמש
ואבק מחניק יעוף ברּום
אך עין גדי לא תיבול ַב ֶכ ֶמש,
בה ישלוט גוון ירוק וחום.

האדמה תצהיב בלהט שמש,
אך עין גדי היא נווה מדבר
יום חדש אינו דומה לאמש
ועתיד מזהיר צ ֵֹופן לה המחר.

עין גדי ,עין גדי
מה היה כי צמחת ָב ַח ָמה
איך פלגים ָבך חותרים
בשממה
עין גדי ,עין גדי,
ָבך היופי י ַֹופע בכל הוד,
והלב יהרהר ויחמוד.

עין גדי ,עין גדי...

ר' אברהם מרדכי אלתר מגור

ר' אברהם מרדכי אלתר מגור (גור ,ה'תרכ"ה  – 1865ירושלים ,ה'תש"ח  .)1948אדמו"ר ,בנו של ה'שפת אמת' .נערץ על
חסידים ומתנגדים .ממייסדי 'אגודת ישראל' ומחשובי פעיליה .מן האדמו"רים שכָּ ְמהּו לארץ ישראל ,ומן המעטים שנסעו אליה
(חמש נסיעות משנת ה'תרפ"א  ,)1921וקנו קרקע בה .עודד עליית חסידים לארץ ישראל (בסייג של זהירות) ,והשתקעות בה,
אבל לא הוביל לכך את ההמונים ,מפני ההתנגדות הרחבה.
קטעים ממכתב ששלח לבנו ולחתנו בחזרתו מארץ ישראל:
לעורר את כל החרדים
 ...הנני שבע רצון מאד בראותי כי יכולים גם לבוא אל המנוחה ,ולהתנהג שמה בדרכי היהדות
כאשר הורונו אבותינו ואבות אבותינו .ומי אשר חננֹו השם יתברך בהון ,יכול בלי שום ספק
למצוא שמה פרנסתו במנוחה שלמה ,ולשמור היהדות כראוי באין מעצור .אולם גם אלו שאין
יכולים ואין חפצים להשתקע בארץ הקודש; דעתי – בכדי לעזור לאחיהם בני ישראל החרדים,
להתישב שמה – יפרישו כל אחד מהונו סכום מסויים ולקנות לו שם חבל נחלה .והוא נושא
פירות גם בעולם הזה ...לכן אקוה ואבקש ,שממנו יִ ראו וכן יעשו .כי הגיעה השעה לעשות
דברים ממשיים בפועל...
ביקרתי את הנציב ה' אליעזר סמואל ,והבטיח ,שיסייע לחסידים שיבואו שמה להתיישב,
רשני להודיע זאת בשמו ,אולם הוסיף תנאי,
וה ַ
להיות להם כל הזכויות שנתנו לחברות אחרותִ .
כי יהיו בשלום עם התושבים הנכרים...
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באספה של מועצת גדולי התורה החליטו ,שהאגודה תעסוק
ֵ
בטח כבר ידעתם ,כי בווינה
בעבודה ממשית בכל המקצועות ,ביישוב ארץ ישראל ,מבלי הבט על התנאים הפוליטיים
המתחלפים ובאים .וכן הוא באמת דעתי ,אשר מצוות יישוב ארץ ישראל שנצטווינו בתורתנו
הקדושה איננה דבר התלוי בזמן ,רק ביכולת ובאפשרות ,לכן גם עתה צריכים להשתמש
באפשרות של עכשיו ולעבוד בכל עוז ,כי בריבוי העולים החסידים לארץ ישראל תתגדל
השפעתם שמה ,וזה יגרום שמירת קדושת הארץ..
והנני כופל את דברי ,אשר על אגודת שלומי אמוני ישראל לעורר את כל החרדים ,שישתדלו
להרבות היישוב בארץ הקודש ...בעשר קדושות שבארץ ישראל יכולים גם עתה להנות מטובה,
לבל לנסוע בחפזון (בפרט
הן בעלי בתים ,הן פרושים ,הן חסידים ,הן בעלי מדרגה וכו' .אולם ַ
אחרי שנשמע שסגרו מעת לעת את הגבולים) ,אך ביישוב הדעת ובסדר ,ולהיוודע מקודם איך
יתפרנס שמה ,וכמה כסף נדרש...
מתוך אוסף מכתבים ודברים מכ"ק מרן אדמו"ר מגור ,ורשה תרצ"ז.

סבתות קדושות בירושלים
אסתר ראב

סבתות קדושות בירושלים,
זכותכן תגן עלי;
ריח סמדר ופרדסים פורחים
עם ֲח ֵלב ֵאם ֻה ְש ֵק ִיתי;
כפות רגלים
רכות ְכידים
בחול לוהט ממששות;
ליפ ִטים פרועים
ֶוא ָק ְ
טעּונֵ י צרעות ודבורים
דובבּו;
שיר ערש לי ֵ
שבע אטבול בים תיכון
לקראת דוד אלופי המלך
ַוא ַעל אליו בהררי ירושלים
ֲאיֻ ָמהֲ -הד ָּורה.
ועם דבורה תחת התומר
ֵא ְש ְת ַק ֲהוָה ואש ֵֹוח ַח
על הגנה ומלחמה.
סבתות קדושות בירושלים,
זכותכן תגן עלי.
עלה ריח בגדיכן באפי
ריח נרות שבת ונַ ְפ ָט ִלין.
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ניגונים
מילים :פניה ברגשטיין
לחן :דוד זהבי

לתם ניגונים בי ִא ִמי ואבי
ְש ַת ֶ
ניגונים מזמורים ְשכּוחים
גרעינים ,גרעינים נשאם לבבי
עתה הם עולים וצומחים
בדמי
עתה הם שולחים פֹארֹות ָ
בעורקי ְשלּובים
ַ
שורשיהם
ושיר ִיך ִא ִמי
ַ
ניגוניך אבי,
בדופקי נֵ עֹורים ושבים
ִ
הנה אאזין שיר ערשי הרחוק
הביע פי ֵאם אלי בת
הנה לי ִתזהרנה בדמע וצחוק
'איכה' וזמירות של שבת

כל הגה ִי ַתם וכל צליל ֵי ָא ֵלם
בי קולכם הרחוק כי יֵ הֹום
עינַ י אעצום והריני אתכם
ֵמעל לחשכת התהום

אורי צבי גרינברג

אצ"ג  ,משורר האש הנבואית המתפרצת ,משורר החורבן של גלות אירופה בשירי 'רחובות הנהר' ,צופה הרוח המשיחית
המתחברת בקרקע הממשית של ארץ ישראל הגדולה ,ארץ ההבטחה "עדי פרת ושטפו".
נולד במזרח גליציה בחג הסוכות תרנ"ז (שנת הקונגרס הציוני הראשון) .כשחזר ללבוב בה גדל ,בתום מלחמת העולם
הראשונה ,עבר זעזוע נורא בהימצאו במרכז פוגרום פולני ביהודי לבוב .הוא הועמד לירי עם הוריו ואחיותיו ,וניצל בתושיה
או בנס .תגובתו הספרותית נגד הנצרות אילצה אותו לצאת מפולין.
עלה לארץ ישראל בחנוכה תרפ"ד ( .)1923פרעות תרפ"ט גרמו לו לחרדת-זעם ,משום שההגנה והמוסדות הציוניים לא הכינו
את היישוב לעמוד בפני ההתקפות .הוא כאב את הפקרת גופתו של אפרים צ'יזיק ,מפקד ההגנה בחולדה ,שנהרג
כשחיפה על חבריו הנסוגים .אז עזב את חברותו עם מנהיגי הפועלים ואת ההסתדרות ,לא הדפיס בעיתוניהםָּ ,וח ַבר
לתנועת זאב ז'בוטינסקי.
מן השם 'פלביוס' יצק תואר " -פלביוסים" (על שם יוסף בן מתתיהו ,מראשי המורדים ברומא ,שבגד בלוחמים הקנאים,
התחבר לטיטוס והפך ל"יוספוס פלביוס").
עם פרוץ המרד הערבי בקיץ תרצ"ו ( ,)1936והתעצמות הפרעות ביהודים בארץ ,הדפיס (ב )1937-את ספר 'הקטרוג
והאמונה' .השיר המובא בזה הוא השיר החותם את הספר ,שנכתב בחודשי אב-אלול תרצ"ו ,ובתשרי תרצ"ז .השיר מלא
חזיונות 'נבואיים' ,שהתקיימו כולם בשנים הבאות :הפצצת לונדון על-ידי מטוסים גרמניים (כעבור  4שנים); יציאת הבריטים
מהודו ומארץ ישראל (כעבור  12שנה); נהרות דמים של טבח יהודים באירופה הנוצרית (כעבור  4עד  9שנים); תקומת
'מלכות ישראל' ושחרור ירושלים (כעבור  31שנה) עם אווירונים ישראליים מעל הר הבית.
כותב ספר זה
אשר זכה לעמוד כחייל צה"ל,
בחטיבת הצנחנים  ,55על הר הבית בששת הימים ומטוסי חיל האוויר מעל,
חש קשר אישי מיוחד לשיר הזה.

ְיה ָּודה ַהיֹוםְ ,יה ָּודה ָמ ָחר
ַ /מ ָשא ְדוַי ַּומ ָשא ִגיל
ַמ ְלכּות ְב ִר ַיטניָהָ ,ה ִיינּו ְל ַמס ָלְך.
ַגם ֲע ָרב ל ְֹוק ָקה ִמ ִד ְב ִשי ְב ַכ ָפְך.
ְנִכנָ ִעים ֲע ָשאּונּו ִל ְפ ֻקדֹות ְפ ִק ַידיִ ְך,
ַמ ִנְה ַיגי ְ -פ ַל ְבי ַּוסיִ ְך.
ֵאין זֹאת ִכי ָק ָראת ָג ֻליֹות ְל ִרכּוז,
ֹויֶבת
ְכנ ַֹוע ְד ְת ְל ַה ְג ִשים ֶאת ֲחזֹון ַה ְּנַצרּות ָהא ֶ
ְל ַה ֲע ִב ָירן ְב ַמ ַסת ָה ִעּנּוי ִמ ֵימי ִטיטּוס
ְבתֹוְך יְ ר ָּוש ַליִם ִע ְב ִרית ָּומ ְכ ֶא ֶבת.
'י ֵּוד ָיאה ַק ְפ ַטה' יֹום יֹוםְ ...בא ָֹותן ָה ֵאימֹות,
ְּול ַש ֵלם עֹוד ְועֹוד ִב ְג ִויֹות – ֲע ֵרמֹות,
ְש ַכר ַמ ֲח ֵזה ָה ִעּנּוי ָה ַע ִתיקֶ ,ש ָאנּו
ע ְֹוב ִרים ֵמ ָח ָדש ִביר ָּוש ַליִם ֶש ָלנּו.
ְזו ָָעהְ :ב ֵביתַ -א ָבא ֱהיֹות כֹה מ ָּובס!
ְב ִב ַירתָ -דוִד ֻמ ְש ָפ ִלים ֲע ֵדי ְשאֹול!
ו ְֶה ֵתר ְל ָכל ַכ ְל ֵביֲ -ע ָרב ְל ַה ְל ִחית
ִב ְפנֵ י ְבנֵ ֶיהם ֶשל ָדוִד ַה ָגדֹול!
ָא ֵכן ְנִד ֵכאנּו ְמאֹדַ ,אְך ִמ ִסינַ י ב ֵֹוער
ו ֲַע ֵדי ָכל ָב ֵאינּו ָב ֵאש ַה ְמב ֶֹע ֶרת,
ְנִצ ַטּוֵינּו ֶהיֹות ְב ֶט ַבע ָה ֵאש ַה ְּנִצ ִחית,
ַה ְּנִכ ֶפ ֶפת ִב ְז ַמן ו ְֵאינָּה נִ ְש ֶב ֶרת.

ָאנּו ְכפ ִּופים ,ב ֲֹוע ִריםָ ...א ֵמן,
ַמהּות ְסנֶה ִהיא.
ְב ָב ֵתינּו ְמ ַעט ְמאֹד רֹן ו ְַרב ִנֶהי.
יְ ֵמי ִטיטּוס יָ ֵמינּו ְוש ֵֹוקְך ַב ְר ֶזל,
ָּופ ֶל ְש ִתינָ א – נִ ְק ֵראת ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל.
יֶ ש יֹום ִּומּנִ ילּוס יְ ש ֵּופְך ַה ַתּנִ ין,
ִּומ ֶז ֶרםַ -ה ְפ ָרת ָבְך ַת ִתיז ְד ַגת ָב ֶבל.
ֲאנִ י ָחז ֶאת נִ ְש ֵרי ֲע ָמ ֵלק ִמן ָה ֵרינּוס
ינְס ֶטר ָה ָרם.
ָע ִפים ֱא ֵלי ַגג ַהּו ְֶס ְט ִמ ְ
ֲאנִ י ר ֶֹואה ֶאת ַה ַג ֶנְגס ע ֶֹולה ִב ְכ ֵת ַפיִ ְך,
ָלחֹוְך ָּובל ַֹוע ָא ָדם ְור ֵֹובהּו,
ָכל ַטנְ ק ְות ָֹותח.
ֲאנִ י ר ֶֹואה ֶאת ָכל הֹדּו ע ֶֹוק ֶרת ֳע ָגנַ יְך,
ַש ְל ְשלֹות ְג ָש ַריְ ְך ְוא ְֹוקיָ נֹוס ַב ָתוְֶך - -
ֲאנִ י ר ֶֹואה ֶאת ַהיָםֵ ,חיק ָה ַעד ְל ִציַ יִ ְך.
יְ ה ָּודה ַה ָח ְפ ִשית ,יְ ה ָּודה ַהיַ ִמית,
ֵמ ֵא ַילת ַעד צֹורֲ ,ע ֵדי ְפ ָרת ו ְִש ְטפֹו.
ַבת ְב ִרית ָּומעֹז ָלְך ַב ַצר ,לּו ָהיָה ָאז
ַע ִמי ָה ִע ְב ִרי ַה ַש ִליט ַה ִיָחיד פֹה,
ְב ָדם ִמ ְתרֹונֵן ְגב ָּורה ְבש ָֹוקיו.
ַמ ֲע ָצ ָמה ִיְד ָידה ְלחֹוף יָם ַה ִתיכֹון - -
לּו ָח ְכמּו י ֲֹוע ַציִ ְך ,לּו ֵה ִבינּו ַא ֲח ִרית!
לּו ֵה ִריחּו ָכמֹונִ י ֶאת בֹוא ַהיַ ְתמּות ָלְך,
ְויֹום ַמ ְלכ ֵּותְך ַהּנ ֶֹוטה ַל ֲערֹב - -
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ֲאנִ י ר ֵֹואְך ַהי ֶֹור ֶדת ְביָם ֵח ָיפה ְּוביָ פֹו
ֱא ֵלי ֳאנִ יֹות ַא ְנְג ִליֹות ְל ַה ְפ ִליג - -
ְּוב ַגב ַח ַיָליִ ְך ַקר ו ְַחםִ ,כ ְב ַג ִבי,
ְב ֵעת ָכ ְת ִבי ֶזה ַה ִשיר.
ו ִָלי ֵיש ָמ ִש ַיח ו ְִאם ע ֶֹודּנּו ָרחֹוק,
הּוא ָחבּוי ְכ ַח ְרבֹו ֶשל ָדוִד ִב ָנְדנֹו.
ֲאנִ י ר ֶֹואה ִעּנּויִ ים ֶשיָ בֹואּו ָע ַלי:
ֲאיֻ ִמים ֵמ ֵא ֶלה ֲא ֶשר ַב ֲהוַי.

ו ֲַאנִ י ר ֶֹואה ְכ ָבר ִס ַיעתֲ -אוִירֹונַ י ְב ָמחֹוג
ַעל ְפנֵ י ַהר ַה ַביִ ת ָח ָגה ְביֹום ַחג.

ֲאנִ י ש ֵֹומ ַע ַה ְר ֵבה ָיְללֹות ְב ָא ְזנַ י.
ֲאנִ י ר ֶֹואה ֲהר ִּוגים ְּוטב ִּוחים ְּוב ֵערֹות.

ֲאנִ י ר ֶֹואה ֲהמֹונַ י ח ְֹוג ִגיםֵ ,עת י ִֹורים
ֶאל ַנַחל ִק ְדרֹון ַא ְל ֵפי יְ ִריֹות,
ְכ ִמ ְס ַפר ְשנֵ י ָה ֱענּות.

ֲאנִ י ר ֶֹואה ָב ֵתיֶ -כ ֶלא ָע ִביםְ ,ת ִליֹות –
ִביר ָּוש ַליִםְ ,ביָ פֹוְ ,ב ַעכֹו ְּ - -ופנֵ י
ִס ְיק ִר ִיקין יְ ה ִּודים נִ דֹונִ ים ְל ִמ ָיתה.

ֲא ִני ר ֶֹואה ַהר ַה ַב ִית ַכ ִסי ַני ב ֵֹוער,
ְור ֵֹוכב ש ֵֹותתֵ -אש ַב ֲחצ ְֹוצ ָרה ְמ ַח ְצ ֵצר.

זמר הפלוגות
מילים :נתן אלתרמן
לחן :ד .סמבורסקי

את זמר הפלוגות נשיר נא למזכרת,
ָא ֵפלָ ,א ֵפל ַהוָאדי ,המשמר ָה ֵכן.
הלכה ,הלכה פלוגה בלילה ,בשרשרת,
ולמ ֵגן.
הלכה פלוגת שדה לאש ָ
במשעולי ָה ַריִ ך,
ֵ
חכי לנו ,ארצי,
חכי לנו בשדות הלחם הרחבים,
את שלום המחרשה נשאו לך בחוריך,
היום הם ָלך נושאים שלום על הרובים.
פלוגהֲ ,עליֲ ,עלי בהר.
פלוגהָ ,כבֹוש תכבֹשי!
ִבמקום שם איש עוד לא עבר,
שם יעברו ה'פֹושים'.
למען אם ובן ואב
הסוללה נקימה.
פלוגה ,לא תם ,לא תם הקרב,
פלוגהָ ,צעֹוד קדימה!
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ֲאנִ י ר ֶֹואה ֵאיְך ַה ָללּו ה ְֹול ִכים ִל ְת ִליָה
ו ְַש ֲח ִרית יְ ר ָּוש ַליִם ְב ַש ֲעוַת ְפנֵ ֶיהם.

ו ְֶד ֶגל ָדוִד – ְב ִמ ְג ָדלֹו ֶשל ָדוִד.

ובנית,
חרשת ָ
ָ
כי לא לשוא ,אחי,
ַלנפש ולבית לנו מלחמה.
ג' ָּוערה ,תל עמל ,כנרת וחניתה,
ַא ֶתן לנו דגלים ,ואנו  -החומה.
כי לא נשוב אחור ,ודרך אין אחרת.
אין עם אשר יסוג מחפירות חייו.
הלכה ,הלכה פלוגה בלילה ,בשרשרת;
פנַ יִ ך ,מולדתי ,הולכים ִאתה בקרב!

פלוגה ,עלי ,עלי....
לשוא לשוא אמרו :רק הימים הם לנו,
הליל,
לשוא אמרו :לאש ושוד נִ דֹון ֵ
הלילה והיום רק לחיים נִ ַתנּו,
הלילה והיום הם ארץ ישראל!
מן השפלה בחוף ועד גדרות התיל,
ומנקרות הרים ומבקעות וגיא.
הליִל,
נשיב לך את היום ,ארצי ,ואת ַ
נשיבה לך אותם למען כל החי!
פלוגה ,עלי ,עלי...

ארתור רופין-במועצת הסוכנות היהודית' ,לקראת העתיד הקרוב':
אולי תוכיחו אותי על האופטימיות היתרה שלי בהערכתי את המצב בארץ .אני מודה ברצון,
שאמנם אופטימיסט הנני .אבל חושבני שיש לי הרשות לכך על יסוד ניסיוני בעבר .כשאני
סוקר את העבודה בארץ ישראל במשך  28השנים האחרונות ,אני מוכרח להגיד שבעצם קרו
לנו כאן ניסים על גבי ניסים .אני נזכר ,שבביקורי הראשון בארץ ,בשנת  ,1907בא אלי שען
וסיפר לי כי שישים משפחות יהודיות מיפו ,סוחרים ,מורים פרטיים ובעלי מלאכה ,נתארגנו
לשם בניין שכונה יהודית מיוחדת ,ולמטרה זו הם מבקשים הלוואה מהקרן הקיימת .לשאלתי,
אם יש להם אי-אלה אמצעים בשביל הבניין ,מלבד ההלוואה ,ענה ,שיש להם כבר 100,000
פרנק .אחר כך נתברר שלמעשה היה להם במזומן רק  50,000פרנק ,והחצי השני – בהבטחות.
אף על פי כן ראיתי לפני התחלה של יוזמה פרטית והצלחתי לקבל את ההלוואה הדרושה –
 250,000פרנק – בשביל אותה החברה ביפו ,וגם הלוואה שניה של  50,000פרנק – בשביל חברה
יותר קטנה בחיפה .והתחילו אז בבניין הבתים הראשונים על החולות של יפו ועל מורד הכרמל.
כוח הדמיון הגדול ביותר לא יכול היה אז לתאר לעצמו שמההתחלות הננסיות האלה תקום
לאחר  25שנים העיר הגדולה תל אביב עם  150,000תושביה ,וייבנה הדר-הכרמל בחיפה עם
 30,000תושביו .ומי יכול היה להאמין ,שממאמציו של אליעזר בן יהודה להחיות את השפה
העברית ,תקום רשת של בתי ספר עבריים עם  30,000ילדים ,ושבזמן כל כך קצר תתפתח
ספרות עברית עצומה? כלום יכול היה לעלות על דעתי בשנת  ,1908כשבאתי לראשונה ארצה
עם תקציב שנתי של  20,000פרנק בשביל העבודה המעשית בארץ ,שלאחר  25שנים נקבל
מהבנק האנגלי הגדול ביותר הלואה של חצי מיליון פונט? מי יכול היה לשער ,שנגיע לעלייה
חודשית ,גדולה פי שניים מהעלייה השנתית בשנים הראשונות? מי יכול היה לשער שכיום,
בתקופת הקטסטרופה האיומה ביותר בתולדות העם ,תהיה ארץ ישראל עוגן ההצלה היחידי?
כשאני חושב על עובדות אלו ,ועל עוד רבות אחרות ,אני מוכרח להאמין בהשגחה העליונה.
אולי תחשבו שהייתי למיסטיקן באמונתי זו – ייתכן; אבל רק במידה קטנה מאד .אכן ,יש לי
ההכרה שאמונתי זו נובעת לא ממקור השכל ,אלא ממקורות עמוקים יותר :כשם שבטבע אין
שום כוח הולך לאיבוד ,כך מאמין אני שגם בתהליך החברתי כל מאמץ מתמיד ומסור אינו
נשאר בלי השפעה ,ובמוקדם או במאוחר הוא נושא פרות .מתוך הכרה זו אני קורא לכם,
להכיר את הערך ההיסטורי הגדול של הרגע הנוכחי בשביל העתיד של עם ישראל ,ולרכז את
כל הכוחות לסיום מפעלנו בארץ ישראל.
לוצרן.1935 ,
שלושים שנות בנין בארץ ישראל ,עמ' .312-3

בין גבולות
מילים ולחן :אלכסנדר ארקדביץ'
גירסה עברית :חיים חפר

בין גבולות בהרים ללא דרך
בלילות חשוכי כוכבים
שיירות של אחים בלי הרף
למולדת אנו מלווים.
ולרך
לעולל ַ
ָ
שערים פה נפתח
ַל ָמך ולזקן אנו פה חומת מגן.

אם השער נעול אין פותח
את השער נשבור וניתוץ
כל חומה בצורה ננגח
וכל סדק נרחיב ונפרוץ.
לעולל ולרך...

שיירה ַאל ְבכי ואל צער
הישען על זרועי סב זקן
גם לזה שסגר את השער
יום יבוא של נקם ִוש ֵלם.
לעולל ולרך...
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שיר הפרטיזנים היהודים
מילים :ה .גליק
תרגום :א .שלונסקי

אל נא תאמר" :הנה דרכי האחרונה"
את אור היום הסתירו שמי העננה,
זה יום נכספנו לו עוד יעל ויבוא
ומצעדנו עוד ירעים :אנחנו פה!
מארץ התמר עד ירכתי כפורים
אנחנו פה במכאובות וייסורים,
ובאשר טיפת דמנו עוד ניגרה
הלוא ינוב עוד עוז רוחנו בגבורה.
עמוד השחר על יומנו אור ֵיָהל
עם הצורר יחלוף תמ ֵֹולנּו כמו צל,
אך אם חלילה יאחר לבוא האור –
כמו סיסמא יהא השיר מדור לדור.

בכתב הדם והעופרת הוא נכתב,
הוא לא שירת ציפור הדרור והמרחב
כי בין קירות נופלים שרוהו כל העם,
יחדיו שרוהו ו'נ ַָגאנים' בידם.
על-כן ,אל נא תאמר" :דרכי האחרונה"
את אור היום הסתירו שמי העננה,
זה יום נכספנו לו עוד יעל ויבוא
ומצעדנו עוד ירעים :אנחנו פה!

ר' יששכר משה טייכטאל

ר' יששכר משה טייכטאל .מרבני סלובקיה החשובים ,שנשארו בתוך עמם בימי מלחמת העולם
השנייה .בפרוץ השואה בהונגריה ,בי' בשבט ה'תש"ה ,נהרג על קידוש ה' .ספרו 'אם הבנים
שמחה' יצא לראשונה ,עוד בחייו ,בבודפשט ,בתש"ג  1943ובו ערך חשבון נוקב עם
האדמו"רים ,שהתנגדו מאז לתנועה הציונית ,שהיא רצון ה' .נגד המנהיגים הדתיים
בזמנו ,טען שלא יוכלו "לכפר ידיהם ולומר ,ידינו לא שפכו את הדם הזה" (קרבנות
השואה).

מתוך ספרו 'אם הבנים שמחה' (תשכ"ט ,עמ' קלז ,קמז ,רח ,רפ):
לא יישאר אפילו נפש אחת חוצה
...כעת בימינו ,שזה שנים האחרונים ,רבים מאחינו בני ישראל נהרו
לארץ ישראל מכל פינות הגולה לאלפים ורבבות ,ודאי אות וסימן הוא לאתחלתא דגאולה ...די
לנו ברמז זה לידע ,שרצון הבורא הוא שנעזוב את ארצות הגולה ,ונלך ונשוב לארץ ישראל....
...הכי צריך לנו עתה בזמננו להוראה יותרת מן השמים ,אחר כל מה שנעשה לנו בעיתות הללו
בארצות גלותנו ,שרצון מלכנו הקב"ה ,הוא ,שנשוב לארץ הקדושה ,ועל כן עשה לנו כל זאת,
שלא יהיה יכולת להתקיים עוד בין העמים ,ומשך מאיתנו הבטחת הגלות ("ואף גם זאת,
ֹלתם ,)"...מפני שזה רצונו יתברך ,שלא
לכ ָ
בהיותם בארץ אֹיביהם ,לא מאסתים ולא געלתים ַ
נשב עוד פה בגלות ,רק נקומה ונתעודד לחזור ולשכון כבוד בארצנו.
...לא נשוב אל ִאמנו החורגת (=הגלות) .רק נקומה ונעלה אל ִאמנו האמיתית ,ולהקריב אליה
את כל כוחותינו מעתה ועד עולם ,לבנות חומותיה ולתקן חורבותיה ,וחזק ונתחזק בעד עמנו
ובעד ערי א-להינו ,וה' הטוב ,יעשה עמנו אות לטובה ,ויראו שונאינו ויבושו.
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...אליכם אישים ,אישי ישראל החיים בכל חמישה חלקי התבל ,אקרא ,מקטן ועד גדול ,מאיש
ועד אשה ,מנער ועד זקן :כולכם קומו והתייצבו ,עמדו נא והתעוררו נא ,להיכנס בברית הזה
של בניין הארץ ,ולא יישאר אפילו נפש אחת חוצה ...ונבנה ארצנו...

מהצהרת מר יעקב רוזנהיים ,נשיא אגודת ישראל ,התנועה הציונית – מכשיר מטעם ההשגחה

אין ספק שעתידה של ארץ ישראל הנהו בר חשיבות יוצאת מהכלל לכל אחד מאיתנו ,ובכללם גם אלה שאינם תומכים עיוורים של
הציונות ושאינם מאמינים ,שמדינה יהודית בארץ ישראל תפתור למעשה את כל הבעיות היהודיות .בכל אופן יש להתייחס לתנועה
הציונית כאל מכשיר מטעם ההשגחה ,יהא אפוא ,לא נכון הדבר להניח מכשולים בדרך הציונים ,ואפילו הרביזיוניסטים  -לקבל
מאת המעצמות הגדולות ַבטּוחה [=התחייבות] ,שמדינה יהודית תוקם בארץ ישראל.
מרץ 1943

בשדות בית לחם
מילים ולחן :נעמי שמר

אור הירח על ההר
לילה לבן בשדות בית לחם,
ַתן מילל בקול נשבר
אנה פנה עדרי ללכת.
ָאח לנשר ולעיט
אין לי ֵקן ואין לי בית
ֵהי חליליֵ ,יַללֵ ,יַלל חלילי
עד ֵליל אוסיף ללכת
עם תרמיל רועים על ֶש ֶכם
הי חלילי ,ילל ,ילל חלילי

ֵאי שם בסוף הדרך
ַה ְת ַחכי עד רדת ערב
הי חלילי ,ילל ,ילל חלילי

אבן מוטלת על לבי
כאבנים בשדות בית לחם
רוח עובר בעשבים
אנה פנה עדרי ללכת

ַה ְת ַחכי ַל ֵה ֶלך
עם הלחם והמלח
הי חלילי ,ילל ,ילל חלילי
אור הירח על ההר
לילה לבן בשדות בית לחם
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שלום קרניאל

שלום קרניאל ,נולד בקרקוב בפולין ב-תרע"ב  ,1912גדל בבית חסידי-ציוני .מעמודי התווך של תנועת 'תורה ועבודה' ,ו'בני
עקיבא' .עלה ארצה בתרצ"ט  ,1939והצטרף לכפר-עציון .איש רוח והוגה דעות .נפל בהתקפה הראשונה על שיירה לגוש עציון
(שיירת העשרה) ,בה נפלו  10חברים ממשקי הגוש ,בחנוכה תש"ח.
מדבריו בעת נטיעת העצים ,שנה אחרי עליית כפר-עציון:
בעשרים וששה בשבט ,ה' אלפים תש"ד ,בשנה החמישית למלחמת העולם השנייה ,בגמר שנה
אחת לעלייתנו למקום ניגשים אנו ,חברי 'קבוצת אברהם' של הפועל המזרחי ,לנטוע עצי פרי
ועצי יער בכפר עציון ,לקיים את צו התורה" :כי תבֹאּו אל הארץ ונטעתם" ."...לא תֹהו בראּה,
לשבת יצרּה" .בזמן שנחלי דם של אחינו המעונים נשפכים כמים ,והעולם מתבוסס בדמיו,
הגענו הלום כדי לבנות ולנטוע ולהכות שרשים עמוקים בהרי יהודה .כי בנטיעות אלו פתח
חדש לגאולתנו ולפדות נפשנו .תלושים היינו בגולה והתלישות היתה המחלה האיומה של עמנו
בנכר .לשורשיות אנו זקוקים ,לאחיזה איתנה באדמת המולדת .זאת העבודה שאנו עושים
במקום הזה...
העצים האלה שאנו נוטעים היום לסמל יהיו לנו .סמל דרכנו כחלוצי האומה ,אות ברית עם
אדמת המולדת' .כי האדם עץ השדה' .השורשים העמוקים של העצים יזכירו לנו את חובתנו
להיות דבוקים בעולם המעשה ,בבניין ,בנטיעה ,ובעבודה .הענפים הגבוהים שיתרוממו אל על
יעוררו אותנו כפי מעלה ,לדעת את קוננו ולשאוף תמיד לשלמות מוסרית ולקדושת החיים.
זאת הדרך של אבותינו הקדמונים ,וזו דרכנו כחלוצי תורה ועבודה...
מלפני אלפיים שנה היו ההרים מסביב הומים מרננת העצים ומצהלת החיים .היום הם עומדים
קרחים בשממותם .עם עלייתנו לכפר עציון נשבענו :לא ננוח ולא נשקוט עד כי נגול את חרפת
השממה מעל פני ההרים ,ועד כי נכסה אותם במעטה עצי פרי ועצי יער ,אשר ירננו את שירת
התחייה ,לקיים מה שנאמר" :ואתם ,הרי ישראלַ ,ענְּ ְּפ ֶכם ִת ֵתנּו ֶּופ ְּריְּ ֶכם ִת ְּשאּו לעמי ישראל כי
ֵק ְּרבּו לבוא ...ונעבדתם ונזרעתם .והרביתי עליכם אדם ,כל בית ישראל ֻּכֹּלה ,ונושבו הערים
והחרבות תבנינה" (יחזקאל ל"ו ח-י).
ברוך ה' ,שהחיָ נו ִוקיְ ָמנו והגיענו לזמן הזה.
מתוך :גוש עציון – חמישים שנות מאבק ויצירה שכינס ועיבד יוחנן בן יעקב ,כפר עציון תשל"ט ,עמ' .75
דברים שכתב אחרי החלטת האו"ם 10 ,ימים לפני נפילתו:
...קול רינה וישועה נשמע במחנה ישראל .חלומם של דורות רבים מתגשם לעינינו בימינו.
מדינת ישראל תיהפך בקרוב למציאות חיה ,והיא תשנה את מבנה חיינו בארץ ואת מעמדנו
בין הגויים.
עדיין אין אנו מסוגלים לתפוס את כל עומק משמעותה ההיסטורית של הכרזת אומות העולם,
על חידוש ממלכת ישראל .שינויים מכריעים יחולו ,בלי ספק ,בגופה ובנפשה של האומה,
ובמיוחד – במולדתנו המשתחררת מעול זרים .היישוב ייגש לארגן את הצבא העברי ,לפתוח
את שערי הארץ לפני רבבות אחינו מהגולה ,לעבד את חוקת המדינה .הננו מתקרבים במהירות
לאותו יום ,בו נהיה אדונים לעצמנו ,ובידינו יהיה לכוון ולקבוע בכל שטחי חיינו הלאומיים.
מאורע זה יטביע את חותמו על עתיד עמנו ודרכו לדורות הבאים.
ניתנה השמחה בלִ בנו ,אך לא שמחה שלמה היא לנו .חלוקת הארץ ,פצע כאוב הוא בגופה ,וכל
יהודי נאמן מרגיש את הכאב הזה בלִ בו .ירושלים ,עיר הבירה של ארץ-ישראל ,שהיתה בכל
הדורות מטרת הכיסופים והשאיפות של [עם] ישראל ,נשארה מן החוץ .יהודה ,שומרון,
והשטחים בצפון (=רוב הגליל) ,זו נחלת אבותינו מימי קדם ,שבה התהלכו מלכינו ,נביאינו
וחוזינו ,נקרעו מעל גופה של המדינה העברית.
ודאי שהעם לא יוכל להשלים עם העובדה של חלוקת הארץ לגזרים ,ושלילת זכותנו להתיישב
ברובה של ארץ ישראל ההיסטורית ,המובטחת לנו מפי הגבורה .ואף כי בשנים הבאות יקדיש
העם את עיקר מרצו לחיזוק עצמאותנו במדינה העברית המקוצצת ,ולקליטת המונים ,שינהרו
הנה מהגולה – לא נשכח את ירושלים ,ולא את חברון ושכם ,ועוד מאות מקומות תנ"כיים,
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שצריכים להיגאל.
ּבֹוס ֶסת ְּּב ָּד ַמיְִךָּ ,וא ַֹמר לָּ ְך ְּּב ָּד ַמיְִך ֲחיִי ,וָּ א ַֹמר לָּ ְך ְּּב ָּד ַמיְִך ֲחיִי"( .יחזקאל
"...וָּ ֶא ֱעבֹר ָּעלַ יְִך וָּ ֶא ְּר ֵאְך ִמ ְּת ֶ
ט"ז ,ו).
המאורעות שפרצו בארץ עם ההכרזה על המדינה היהודית ,לא באו לנו כהפתעה .חששנו
מתמיד ,כי לידת המדינה העברית תבוא תוך קרבנות אדם ורכוש .והנה באו הדברים .עמנו
למוד נסיון הוא בהקרבת קרבנות ,אולם הפעם שוררת ההכרה ,כי דמנו לא נשפך חינם .הדם
שניתן לעת הזאת ,דם ברית הוא בחבלי הלידה של שחרור המולדת .הננו תפילה ,שברית זו
הנכרתת כעת בין הישוב והארץ בדם המגינים ,תהיה לברית עולם ,ולא יִ נָּ תשו עוד מעל
אדמתם אשר נתתי להם – אמר ה' א-להיָך" (עמוס ט' טו).
מתוך :גוש עציון במלחמתו ,כינס וערך דב קנוהל ,ירושלים תשי"ז ,עמ' .63

על כל אלה
מילים ולחן :נעמי שמר

על הדבש ועל העוקץ,
על המר והמתוק,
על בתנו התינוקת
שמור א-לי הטוב.
על האש המבוערת,
על המים הזכים,
על האיש השב הביתה
מן המרחקים.

על כל אלה ,על כל אלה,
שמור נא לי א-לי הטוב.
על הדבש ועל העוקץ,
על המר והמתוק.
אל נא תעקור נטוע,
אל תשכח את התקוה
השיבני ואשובה
אל הארץ הטובה.
שמור א-לי על זה הבית,
על הגן ,על החומה,
מיגון ,מפחד פתע
וממלחמה.

שמור על המעט שיש לי,
על האור ועל הטף,
על הפרי שלא הבשיל עוד
ושנאסף.
על כל אלה...
מרשרש אילן ברוח,
מרחוק נושר כוכב,
משאלות ִלבי בחושך
נרשמות עכשיו.

אנא ,שמור לי על כל אלה
אהובי נפשי,
ֵ
ועל
על השקט ,על הבכי
ועל זה השיר.
על כל אלה...

מיומנו של מזכיר כפר עציון:
החלטת האו"ם ביום כ"ט בנומבר  1947בדבר חלוקת ארץ ישראל ,פגעה במישרין ב 32-יישובים עבריים ,שלפי הצעה זו צריכים להישאר
מחוץ לתחומי המדינה העברית.
היישובים שהוצאו מתחום המדינה ,מרוכזים בעיקר בגליל ,בנגב ובסביבות ירושלים; גוש עציון מדרום ,עטרות ונווה יעקב מצפון ,גוש קרית
ענבים והר טוב ממערב ,ובית הערבה ממזרח .החלטת או"ם עוררה מבוכה בקרב בני היישובים האלה ,אשר רובם ככולם מנותקים ממרכזי
הישוב העברי ועדיין אינם מבוססים מבחינה כלכלית ובטחונית .בקשר לכך נקראה ישיבה דחופה של באי כוח כל המשקים האלה ,ביום כ"ז
בכסלו תש"ח .הישיבה התקיימה במרכז החקלאי של ההסתדרות .על אף ההתקפות על התחבורה הגיעו
כל המוזמנים.
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אברהם הרצפלד פתח בשאלה העקרונית ,אם עלינו לקיים את הנקודות במקומותיהן או לפנותן ולהעבירן לשטח המדינה העברית .הוא ענה
תשובה ברורה ,שכרגע אין חושבים על פינוי נקודות .לאור הנחה זו עלינו להתרכז בשלוש דרכי פעולה לקראת העתיד...
[כעבור חודשיים וחצי] – לקבוצת כפר עציון הוצע להעביר חלק מחבריה ,עם הנשים והילדים לשפלה ,כדי שיוכלו להכין מסגרת של יצירה
ופרנסה בשביל הקבוצה הנצורה .הדעות ביחס להצעה זו היו חלוקות .כל החברים חרדו לגורל המשפחות .הם רצו בכל לבם שקבוצתם תמשיך
בקיומה כבעבר ,אך הם גם אהבו את הכפר אשר בנו במרומי ההר ,וצר היה להם לעוזבו .ועל הכל ידעו כי הינם חיילים במלחמת העם,
ועליהם הוטלה הגנת קטע חיוני של החזית .לכן רבה היתה המבוכה ביניהם...
...בשעה זו ,כבכל מצב רציני ,הגיע זמנו של הדיון הציבורי (שהתנהל באדר-א תש"ח) .החלפת הדעות בצורה גלויה וכֵ נה ,והשכנוע ההדדי
איפשרו להגיע לסיכום משותף :חברי כפר עציון ,ברצותם לשמור על שלמות קבוצתם ולא לסכן את הגנת גוש עציון ,ויתרו על האפשרות להיאחז
בהצעה הנוחה להם ומסרו את ההכרעה למוסדות תנועתם .כדרכם מאז נשארו נאמנים למשימה החלוצית אשר העמיסו על שכמם.
(קטעים מהדיון):
...לעיתים עלה המתח והדיון סער .בעיקר ,כאשר שוללי ההצעה ניסו להעלות נימוקים של 'ציונות' לשכנוע הציבור .בתום לבם חשבו כי הם
מייצגים בעמדתם את דרכה היסודית של הקבוצה .אז הרגשת כאילו פגעו הדברים ברגשות הטמירים של רבים מהאנשים :האם גם הם ,שזה
שנים רבות נושאים בעול תפקידים חלוציים ,זקוקים לשכנוע מסוג זה?
בהקשיבי לדברי הנוטים לקבל את ההצעה הבינותי ,כי לא קל להם לחייבה .גם הם אינם רוצים בפינוי הגוש ,ואולי גם אינם מאמינים
שהדבר ניתן לביצוע .ובכל זאת ,לא רצו לדחות הצעה ,המבטיחה אפשרות להציל את היקר להם .היחידים ,שהזדהו בכל ליבם עם ההצעה ורצו
שיקבלוה ,גם הם לא נראו לי כבורחים מפני החובה .היכרתים זה שנים כנושאים בעול .הבנתי חרדתם ,ביודעי שיש לה על מה להתבסס.
ההכרה כי ימים קשים צפויים לנו כאן ,הפחד מפני הסתום והבלתי ברור ,וההרגשה שגם המוסדות ,אינם מכריעים בדבר עתיד הגוש ,הם
שהניעו אותם להיאחז בהצעה זאת.
האופטימיים ביותר ,אלה הבוטחים כי נעבור את תקופת המלחמה בשלום ,גם הם אינם יודעים את הצפוי לאחריה .הרוב חרד מפני החיים
במדינה ערבית .אחרים רואים בזאת הפסד מיטב מאמציהם וחלומותיהם למען בניין מדינה עברית .מישהו התבטא" :איני רוצה להיות
'חלוץ' בגלות חדשה .גלות במדינת המופתי תהיה מלווה באיום מתמיד של פרעות .ולי אין הכוח והרצון לכך .הדבר הוא בניגוד לכל שאיפותי".
– רבים המזדהים אתו ,ואינם מאמינים שנוכל להישאר כאן.
ברגע שהתרגלת להלך מחשבה זה ,מתבקשת המסקנה ,שהחזקת הגוש היא למטרה צבאית בלבד .האנשים מבינים כי גם עליהם חלה חובה זו.
אך מכאן ואילך לא באים עוד על סיפוקם האהבה להר ,לשתיל שטופח ,ולכל העמל שהושקע .הם יוצאים בהדרגה מהדיונים – "כי הרי בין כה
לא נוכל להחזיק בהם .כך נגזר עלינו".
גם המחייבים וגם השוללים ,קשורים למקום .יודעים הם ,כי זה ביתם ,אותו הם אוהבים .אולם מה ערך לאהבה זו ,שלא תקבע בחשבון
הסופי?
השוקלים במאזני ההגיון ,רואים את הטוב הצפוי בכל אכזריותו .המתלהבים מנסים לשכנע בכוח אמונתם – כי 'יהיה טוב' .נוח יותר מצבם
של אלה ,החושבים כי כל הוויכוח הוא לשוא .בין כה ,לא אנו נקבע ,ולמה נמרר איש את חיי חברו .יתנהלו העניינים מעצמם ,כפי שיזמן לנו
הגורל.
ברם ,ישנה עוד נימה שרק לעיתים מבצבצת מבין השיטין ,שאין מעיזים לבטאה בפה מלא והיא" :האם רשאים אנו להפקיר את משפחותינו.
הרי צפויה להן סכנת הרס .מה יהיה גורלה של הקבוצה אז?"
כל זמן הדיונים מלווה אותי המחשבה :מה אכזרי וקשה גורלם של אנשינו .אין צבא בעולם ,המטיל על חייליו לחרוץ בהחלטתם הם את גורל
חייהם .בדרך כלל משוחרר החייל מלשקול ,ומלהכריע בדבר גורל המערכה .מנהיגיו ומפקדיו מחליטים על זאת ,והוא מקבל את ההכרעה
ונלחם.
הבחורים המגוייסים המבקרים במחנה ומקשיבים לדיונים של 'הקיבוצניקים' ,ספק מתוך סקרנות וספק מתוך ביטול ,גם הם לא נשאלו ,אם
רוצים הם ללכת לכאן או להישאר .הם התנדבו למלחמה ,וחזיתם נקבעה להם על ידי צו מגבוה.
רק אנו הועמדנו בפני המצב הקשה להכריע במה אנו רוצים :בסיכוי של הצלת חברינו ומשפחותינו ,או להישאר רתוקים
ליישוב שהקימונו.
הציבור החליט כי הוא דוחה אפשרויות נוחות המוצעות לו ,ובוחר בשלמות הקבוצה כשהיא מוכנה להחזיק בכפר עציון.
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מדינת
ישראל
ראשית צמיחת גאולתינו
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אושר המדינה האידיאלית
'אין המדינה האושר היותר עליון של האדם' .זה ניתן להאמר במדינה רגילה ,שאינה עולהלערך
יותר גדול מחברת אחריות (=חברת ביטוח) גדולה ,שנשארו המון האידאות ,שהם עטרת החיים של
האנושיות ,מרחפים ממעל לה ,ואינם נוגעים לה.
מה שאין כן המדינה שהיא ביסודה אידיאלית ,שחקוק בהויתה התוכן
האידיאלי היותר עליון ,שהוא באמת האושר היותר גדול של היחיד .מדינה
זו היא באמת היותר עליונה בסולם האושר .ומדינה זו היא מדינתנו ,מדינת
ישראל ,יסוד כסא ה' בעולם .שכל חפצה הוא שיהיה ה' אחד ושמו אחד,
שזהו באמת האושר היותר עליון.
אמת שאושר נשגב זה צריך הוא לבירור ארוך ,כדי להעלות אורו בימי
חושך .אבל לא מפני זה יחדל מלהיות האושר היותר גדול.
הראי"ה קוק ,מתוך :אורות הקטדש ג' -מוסר הקודש  ,קלו'
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דוד בן גוריון
דוד בן גוריון (גרין) עלה לארץ באלול תרס"ו ( ,)1906אחרי שהיה כבר פעיל ציוני חשוב בפולין .אביו (אביגדור גרין) היה
מראשוני 'חובבי ציון' בפולין ,והקים 'חדר מתוקן' ,לחינוך יהודי-ציוני .כ 3-4שנים עבד בן גוריון במושבות כפועל ,בעיקר
בגליל ,אבל כבר בתרס"ט ( )1909נבחר לנציג ועד הביטחון של פועלי הגליל ,בעקבות רצח של שומר ואיכר בפסח תרס"ט.
בימי 'הבית הלאומי' היה אדריכל ראשי של איחוד תנועות הפועלים ,ושל הסתדרות העובדית הכללית .שימש כמזכיר
ההסתדרות מתרפ"א ( )1921עד תרצ"ה ( .)1935בתפקידו זה הכין את היסודות להקמת המדינה .בקונגרס הציוני ה-
( 14תרפ"ה )1925 ,כבר אמר" :הציונות פירושה בניין מדינה .ברגע שנוטלים מהציונות את יסודה הפנימי הזה ,היא
מסתרסת ומתרוקנת מתוכנה" – אכן ,זכה להכריז ב'מועצת העם' על תקומתה של מדינת ישראל ,וזכה לעמוד בראשה
כראש ממשלה ושר ביטחון ,בהשגת הניצחון ההיסטורי על 'הכנופיות' של הערבים (=הפלשתינאים) ,ועל צבאות ערב ,שפלשו
לארץ במלחמת העצמאות.
פעמיים (בתשי"ג  ,1953ובתשכ"ג  )1963פרש מעמדת המנהיג והלך לשדה בוקר ,שבהר הנגב ,מתוך הזדהות עם חלוצי
יישוב הנגב הצעירים ,בשדה בוקר.

"על מעמד הר סיני" (מכתב לעורך 'הדור')
גרודזנסקי היקר –
כמעט יום יום אני קורא בעיתונים שונים דברים מתמיהים ומקוממים ,אלא שההרגל כמעט הקהה לגמרי את חוש התגובה .בדותות חסרות
שחר והערכות הפכפכות מועילות כנראה לתפוצה ,ואין חוק בארץ המונע מעורך ערמומי וחרוץ הסוחר בסנסציות שבכתב – לעשות כרצונו.
איני מזלזל בנזקה של עתונות קלוקלת זו .אך אין השפעתה ,לאושרנו ,מרובה ביותר.
אפילו בעתונינו ,אני מוצא מזמן לזמן דברים תמוהים ,ואם כי לאלה יותר קשה 'להתרגל' – הריני עובר גם עליהם בשתיקה מתוך הכרח של
חוסר זמן.
אולם הרשימה שלך על 'מעמד גדול' ('הדור' ,מיום  25באוקטובר) יוצאת מגדר הרגיל ,ואני מרגיש צורך מוסרי להגיב עליה משני טעמים:
חשיבות העניין ,והוקרתי לכותב.
איני צריך להגיד לך ,שאני לגמרי תמים דעה אתך בדבר הצורך "בדיון רציני בבעיותנו ,באי רתיעה מפני האמת ,ובלהט למיצויה" .אולם איני
יודע מנין לך ,שבכינוס הקבוצות והקיבוצים בכינרת לא נעשה דיון כזה .ותמהתי והצטערתי על הצורך שנראה לך לשים מעמד 'האיחוד
הקבוצתי' במרכאות פסלניות ,ולרמוז שיש "במעמד גדול" כזה ,שהיה מלווה מוסיקה ותהלוכות ולפידים ,גם "חילול הקודש ,וגם חילול החול"
אתה מלגלג על הניסיון לחקות מעמד הר סיני .כמוך כמוני לא הייתי במעמד ההוא .ואף על פי כן אני מסוגל לתאר לי – לפי סיפורי התורה
– התכונה באותו מעמד גדול .תכונה זו נמשכה שלושה ימים ,ובלי ספק נעשו סידורים מרובים וחמורים סביב ההר .לא חסרו אמצעים
ֵתאטרליים ומוסיקליים :קולות וברקים ,ענן כבד וקול שופר חזק מאד .עם מתייצב סביב ההר .עשן רב כעשן הכבשן יורד על ההר .קול השופר
הלפידם ואת קול
הולך וחזק .וכמובן שלא נעדרו גם לפידים ,שכל כך הם פסולים בעיניך .סופר לנו בפירוש" :וכל העם רֹאים את הקוֹלת ואת ִ
השֹפר ואת ההר ֵעשן ,וירא העם וינֻ עּו ויעמדו ֵמרחֹק" (שמות כ' ,טו) .משה גם לא העלים מהעם ,שא-להים רצה בכל התכונה הרבה הזאת
המלּווה קולות ולפידים" ,בעבור תהיה יראתו על פניכם( "...שמות כ' ,יז).
איני יודע אם בימים ההם כבר הופיעו עיתונים .אבל אם הופיעו ,אין לי כל ספק בדבר ,שהיו מלאים קטרוג ושטנה כנגד בן עמרם
המ ָׂשתֵרר עליו גם ִה ָׂשתֵרר' ,המוליך העם במדבר ללא מים ,ללא קרח וללא בשר ,ושאינו ממציא אפילו את הבצלים ואת
'המתנשא על קהל ה'ִ ' ,
השּומים ,הקישואים והאבטיחים שאכלו במצרים ,ואינו מביא אותם אל ארץ זבת חלב ודבש ,ואינו נותן להם 'נחלת שדה וכרם' .וכותבי
המאמרים האלה אינם ריקים ופוחזים – אלא נשיאי העדה ,קרואי מועד ,אנשי שם.
ואם דברים אלא לא נתפרסמו בעיתונים – הרי אין ספק ,שהם נשמעו בהרצאות ובנאומים על יד כל מערכה ועל יד כל אוהל ,ואולי במילים
יותר חריפות ורוגנות ,מאשר נשאר זיכרון בספר התורה.
ואם בימינו הכל מדברים בחרדת קודש על 'מעמד הר סיני' זה ,שנתקיים לפני יותר משלושת אלפים שנה ,איני בטוח כלל וכלל ,שבשעת מעשה
העריכו רבים חשיבותו המוסרית וההיסטורית של 'מעמד גדול' זה ,ואם קיבלו אותם באהבה .לכן ההשוואה הזועמת והקפדנית עם מעמד
הר סיני אינה מפילה עלי אימים כלל וכלל .אני מסוגל לראות אותו מעמד כאשר ראו אותו בני הדור ההוא ,שהיו באותו זמן ,וראו במו
עיניהם הקולות והברקים והלפידים – ולא נתפעלו ביותר מלוחות הברית שהביא להם האיש משה.
איני יודע אם ההשוואה למעמד כפי שהוא נראה כעבור יותר משלושת אלפי שנה – היא הוגנת לאיזה מעמד שהוא בימינו.
אין זאת אומרת ,שלא ייתכן כלל וכלל מעמד גדול אף בימינו אלה .והמעמד שאתה פוסל בפסקנות חסידית כזו – עדיין אינך יודע מה תהיה
דמותו בעיני הדורות הבאים.
ירושלים ,כ"ח תשרי תשי"ב ( 28באוקטובר )1951
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מול הר סיני
מילים :יחיאל מוהר
לחן :משה וילנסקי

לא אגדה ֵר ַעי
ולא חלום עובר:
הנה מול הר סיני
הסנה ,הסנה בוער.
והוא לוהב בשיר
בפי גדודי בנים,
ושערי העיר
ביד השמשונים.
הו ,שלהבתיה  -עיני הנערים,
הו ,שלהבתיה  -ברעום המנועים,
עוד יסופר על זה היום ֶא ָחי,
בשוב העם אל מעמד סיני.
ֵר ַעי ,זה לא חלום
ולא חזיון הוזה
מאז ועד היום
בוער ,בוער הסנה.
לוהט בזמר און
בלבבות האל
של נערי ציון
ורכב ישראל.
הו ,שלהבתיה  -עיני הנערים...

לחיי העם הזה
מילים :חיים חפר
לחן :דובי זלצר

העם הזה המפולג כל השנה
כיצד הוא קם כשהוא מריח סכנה
איך מתעורר הוא מנורבגיה ועד צ'ילי
כי הוא יודע ש...
אם אין אני לי מי לי
אה...
לחיי העם הזה ,העם הזה
העם הזה,
שכמה טוב שהוא כזה,
שהוא כזה!
לחיי העם הזה
שכמה טוב שהוא כזה!
העם הזה מתי נחלץ הוא לעזרה
כשהוא רואה שיש אתגר או יש צרה
אין מפלגה אז,
אין סיעה אז ואין סקטור
ומן היעד לא תזיז אותו בטרקטור!
אה...
לחיי העם הזה...
הרימו כוס ושתו נא בלי להתבייש
אל מול הנוער שעמד אל מול האש
לבני תימן ,לבני אלג'יר ,לבני הייקים -
לבני עקיבא ולבני הדיסקוטקים
אה..
לחיי העם הזה...
השיר הזה נכתב לפני עשרים שנה
כשעוד הכל היו תמימים פה במדינה
היום יאמרו לך תלך תספר לסבתא
ולוואי ויום יבוא נשיר זאת שוב בצוותא!
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אה...
לחיי העם הזה ,העם הזה
העם הזה,
שכמה טוב שהוא כזה,
שהוא כזה!
לחיי העם הזה
שכמה טוב שהוא כזה!

שיר בוקר
מילים :נתן אלתרמן
לחן :דניאל סמבורסקי

בהרים כבר השמש מלהטת
ובעמק עוד נוצץ הטל,
אנו אוהבים אותך ,מולדת,
בשמחה ,בשיר ובעמל.
ממורדות הלבנון עד ים המלח
נעבור אותך במחרשות,
אנו עוד ניטע לך ונבנה לך,
ניַפה אותך מאד.
אנו ֶ
נלבישך שלמת בטון ומלט
ֵ
ונפרוש לך מרבדי גנים,
על אדמת שדותיך הנגאלת
הדגן ירנין פעמונים.
המדבר ,אנו דרך בו נחצובה,
הביצות ,אנחנו ניַבשן,
ניתן לך עוד להוד ושובע,
מה ֵ
וניתן.
מה עוד לא ַנתנו ֵ
בהרים ,בהרים זרח אורנו,
אנו נעפילה אל ההר,
האתמול נשאר מאחורינו
אך רבה הדרך למחר.

אם קשה היא הדרך ובוגדת,
אם גם לא אחד יפול חלל,
עד עולם נאהב אותך מולדת,
אנו לך בקרב ובעמל!

יא משלטי
מילים :יחיאל מוהר
לחן :משה וילנסקי

יש מי שגר בצריף רעוע,
יש מי שוכן בתוך ארמון,
שלישי יש לו שיכון קבוע,
ולרביעי ַבדֹון דלפון.
אך מה יש כאן להתווכח,
היש שיכון דומה לזה?
גם לא שילמנו דמי מפתח,
ועוד ביקשו שלא נצא.
יא ,יא משלטי ,יא משלטי,
ביתי שלי ללא קירות.
יא ,יא מטבחי ,יא מיטתי
וכוכבים כמנורות.
נכון שאין בו לוקסוס רב,
והחימום היחידי
הוא חום הלב ,ואש הקרב
על משלטי (על משלטי).
בתל אביב עכשיו קולנוע,
ונערות בשלל צבעים.
ואנו כאן שוכבים בלי נוע,
ומציצים בכוכבים.
אחד זוכר את אבא אמא,
ספק נרדם ספק הוזה,
שני חולם על רות או רינה
ומחבק את הרובה...
יא ,יא משלטי ,יא משלטי...
רק תמול היה לנו אורח
קצת לא מוזמן ,אבל צפוי.
עשינו לו כל כך שמח,
הוא לא ישכח את הבילוי!
הגשנו לו כיבוד קולע,
ריקוד של אש ,אימון קטן,
והוא אכל והתפקע,
עת המקלע הגיש לפתן.
יא ,יא משלטי ,יא משלטי...
לא במרכז עומד ביתנו,
דומה לבור או למלונה
ויש שיכון יפה ממנו -
אך הוא שומר על השכונה.
על כן ,על כן ,נאהבנו,
ובו נחזיק בחוזק יד,
כי זאת לדעת בזמננו,
בונים בתים בזכות משלט.
יא ,יא משלטי ,יא משלטי...

האמיני יום יבוא
מילים :רפאל קלצ'קין
לחן :מנשה בהרב

היום ,אחות ,היא מלחמתנו
לכן רחוק אני מכאן
תחוגי נא את פגישתנו
במטבחנו הקטן.
על מקומי שבחרתיהו
תשימי יין מלוא כוסית
תראי כאילו זה אני הוא
יושב איתך כמו תמיד.
האמיני יום יבוא
טוב יהיה מבטיח לך
לחבק אותך אבוא
והכל אשיח לך.
אתמול לפעולה יצאנו
עד לאשמורת ראשונה
היום שקטנו ונרגענו
ומכסיפה כה הלבנה.
את פגישתי איתך זכרתי
ושמלתך הירוקה
הלילה טוב לי ,כה אמרתי
כי את קרובה מרחוקה.
האמיני יום יבוא...
כשנובחים פיות הסטנים
המרגמות נאנחות
אז מחשבתי תעבירני
אליִ ך ֵר ָעה ואחות.
ַ
ואז אדע  -לקרב יש טעם
אף כי המחיר יקר מאד
כדי שיום יבוא אי פעם
נוכל לנשום פה ולחיות!
האמיני יום יבוא...

עוד לא אהבתי די
מילים ולחן :נעמי שמר

באלה הידים עוד לא בניתי כפר,
עוד לא מצאתי מים באמצע המדבר.
עוד לא ציַ רתי פרח ,עוד לא גיליתי איך
תוביל אותי הדרך ולאן אני הולך.
ַאי –
עוד לא אהבתי די,
הרוח והשמש על פני.
ַאי –
עוד לא אמרתי די,
ואם לא אם לא עכשיו,
אימתי.
עוד לא שתלתי דשא,
עוד לא הקמתי עיר,
עוד לא נטעתי כרם על כל גבעות הגיר.
עוד לא הכל עשיתי ממש במו ידי
עוד לא הכל ניסיתי ,עוד לא אהבתי די.
ַאי – עוד לא אהבתי די...
עוד לא הקמתי שבט,
עוד לא חיברתי שיר,
עוד לא ירד לי שלג באמצע הקציר.
אני עוד לא כתבתי את זכרונותי
ועוד לא בניתי את בית חלומותי.
ַאי – עוד לא אהבתי די...
ואף על פי שאת פה ,ואת כל כך יפה,
ממך אני בורח כמו ממגפה:
עוד יש הרבה דברים שרציתי לעשות-
את בטח תסלחי לי גם בשנה הזאת-
ַאי – עוד לא אהבתי די...
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הללויה
ֵהן אפשר

מילים :שמרית אור
לחן :קובי אושרת

הללויה לעולם,
הללויה ישירו כולם
במילה אחת בודדה,
הלב מלא בהמון תודה
והולם גם הוא,
איזה עולם נפלא.
הללויה עם השיר,
הללויה על יום שמאיר,
הללויה על מה שהיה
ומה שעוד לא היה,
הללויה.
הללויה לעולם,
הללויה ישירו כולם,
והענבלים הגדולים,
יהדהדו בהמון צלילים
ואיתנו הם יאמרו,
הללויה.
הללויה עם השיר...
הללויה על הכל,
הללו על מחר ואתמול,
הללויה ותנו יד ביד,
ושירו מלב אחד,
הללויה.

מילים :חיים חפר
לחן :דוד זהבי

בשלכת נושב כבר הסתיו,
האבק בדרכים ַאט שקע,
אליִ ך נשרף
והיום רק ַ
וחולם על פגישה רחוקה.
הן אפשר כי עוד ערב יבוא,
והשער יחרוק לו דומם,
ועינַ יִ ך יהיו כה טובות,
כמו אין מלחמה בעולם.
הן אפשר ,הן אפשר,
שיהיה זה פשוט כבר מחר.
הן אפשר ובג'יפ שעבר,
שאגו בחורים כי נגמר.
הן אפשר ,הן אפשר
שיהיה זה פשוט כבר מחר.
הן אפשר כי חדרך העצוב
מחכה בחיוורון קירותיו,
וקורא הוא לשנינו לשוב
מקרבות ,מדרכים ומסתיו.
הן אפשר כי פתאום ניפגש
במשלט או בדרך עפר
הן אפשר בין עשן ובין אש
גם לחלום שהכל כבר נגמר.

שחלם
מי ָ

מילים :דידי מנוסי
לחן :יוחנן זראי

שחלם לו ונשאר לו החלום,
מי ָ
שלחם ,הוא לא ישכח על מה ָלחם,
מי ָ
מי שנשאר ער כל הלילה עוד יראה אור יום,
מי שהלך הוא לא ישוב עוד לעולם.
מי שהבטיח לא הניח את חרבו,
מי שקראו לו הוא צעד בראש כולם,
מי שאהב לו – עוד צפויות לו אהבות רבות
מי שהלך הוא לא יאהב עוד לעולם.
וההרים עוד בוערים באש זריחות,
ובין ערביים עוד נושבת רוח ים,
אלף פרחים עוד משמחים
כל לב ,בשלל פריחות,
מי שהלך שוב לא יראה זאת לעולם.
שחלם והתגשם לו החלום,
מי ָ
שלחם עד ששמע קול מנצחים,
מי ָ
מי שעבר את כל הלילה ,וראה אור יום,
הוא לא יניח שנשכח את ההולכים.
מי שהבטיח וזכה גם לקיים,
מי שהצליח לחזור מן הדרכים,
שכאב ,אבל הבין שהכאב אילם,
מי ָ
הוא לא יניח שנשכח את ההולכים .ו
וההרים עוד יבערו באש זריחות,
ובין ערביים ת ַנ ֵשב עוד רוח ים,
אלף פרחים
עוד יפרחו בין ,ובתוך שוחות,
הם שיעידו ,כי זכרנו את כולם

מה אברך

מילים :רחל שפירא
לחן :יאיר רוזנבלום
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מה אברך לו ,במה יבורך?
זה הילד? שאל המלאך.
מה אברך לו ,במה יבורך?
זה הילד? שאל המלאך.
וברך לו חיוך שכמוהו כאור,
וברך לו עיניים גדולות ורואות,
לתפוס ָבן כל פרח וחי וציפור,
ולב להרגיש בו את כל המראות.
מה אברך לו ,במה יבורך?
זה הנער? שאל המלאך.
מה אברך לו ,במה יבורך?
זה הנער? שאל המלאך.

וברך לו רגליים לרקוד עד אין סוף,
ונפש לזכור בה את כל הלחנים,
ויד האוספת צדפים עלי חוף,
ואוזן ַקשובה לגדולים וקטנים.
מה אברך לו ,במה יבורך?
זה העלם? שאל המלאך.
מה אברך לו ,במה יבורך?
זה העלם? שאל המלאך.
וברך כי ידיו הלמודות בפרחים
יצלחו גם ללמוד את עוצמת הפלדה,
ורגליו הרוקדות את מסע הדרכים,
ושפתיו השרות את מקצב הפקודה.
מה אברך לו ,במה יבורך?
זה הגבר? שאל המלאך.
מה אברך לו ,במה יבורך?
זה הגבר? שאל המלאך.

נתתי לו כל שאפשר לי לתת,
שיר ,וחיוך ,ורגליים לרקוד,
ויד מעודנת ,ולב מרטט –
ומה אברך לך עוד?
מה אברך לו ,במה יבורך?
זה הילד? העלם הרך.
מה אברך לו ,במה יבורך?
זה הילד? העלם הרך.
הנער הזה – עכשיו הוא מלאך,
לא עוד יברכוהו ,לא עוד יבורך.
א-לוהים ,א-לוהים ,א-לוהים!
לּו ַאך ֵברכת לו – חיים.

''לקראת הבאות' -דוד בן גוריון (נכתב  5ימים אחרי תום מלחמת העצמאות):
דורנו זכה לגדולות ונצורות :יסדנו מדינה יהודית ויצאנו משעבוד לגאולה .הקימונו צבא הגנה
לישראל ,ונלחמנו בצבאות כל מדינות ערב ,ויכולנו להם .שחררנו הנגב והגליל ,וגאלנו אדמה
להתיישבות רבתי .העלינו ,בפעם הראשונה בתולדות ישראל ,למעלה ממאה ועשרים אלף איש
בשנה אחת ,ופתחנו פתח לקיבוץ גלויות .רכשנו עזרתן וידידותן של שתי המעצמות האדירות
ביותר :ארצות הברית וברית המועצות ,והפכנו להיות גורם ממלכתי וצבאי במזרח התיכון ,ובעולם
כולו .ואף על פי כן ,ואולי משום כך ,עלי להגיד :אל ירום לִ בנו .לא בזכותנו בלבד עשינו החיל
הזה .אל נהיה שכורי ניצחון .עוד לא ביצענו את מלאכתנו והסכנות והקשיים טרם עברו.
לא בזכותנו בלבד עשינו החיל הזה .אנו חייבים תודה למפעל החלוצי של שלושה דורות,
ממתיישבי פתח תקוה ,עד בוני הנקודות הצבאיות בגליל ,במסדרון ובנגב בימינו .עשינו מה
שעשינו בזכות עשרות דורות של יהודים מעונים ודוויים ,בזויים ושנואים ,גאים ונאמנים ,ומסורים
לחזון היסטורי גדול ,שקיימו אותו במשך מאות שנים ,בתנאים ובנסיבות שאין להם דוגמא
בהיסטוריה העולמית .בלי הכוח המופלא הזה שגילה עמנו במשך אלפי שנים ואשר אנחנו נושאים
את ירושתו ועומדים על שכמו – לא היינו מגיעים עד הלום.
בימים הגדולים האלה נזכור בהערצה את יהדות הגולה ,אשר היא סבלה סבל שאנחנו לא ידענו,
והיא נשאה בליבה אמונה ,אשר לא היתה קטנה מהאמונה אשר הדריכה את צבאנו במלחמות
שחרורנו עכשיו בארץ.
אל נהיה שכורי נצחון .אל נתיימר שאין דבר אשר ייבצר מאתנו ,ואין כוח בעולם אשר לא יעמוד
בפנינו .מה שקרה השנה הזאת – לא היה בגדר נס .אינני יכול ,ואולי גם אין לי עדיין רשות ,לעמוד
על תולדות השנה הזאת ולהסביר כיצד ואיך ,באלו אמצעים ומאמצים ודרכים ,עמדנו במערכה
הזאת מה 30-לנובמבר  ,1947כשנתקפה השיירה הראשונה בדרך לוד ,ועד המערכה האחרונה
בדרום הנגב.
מובן וטבעי אולי ,שלרבים ,ולא רק בתוכנו אלא בתוך העם היהודי בעולם ,נראה הדבר כמעשה
נס :שאומה קטנה של  700אלף נפש (בראשית המערכה היינו  650אלף או פחות) ,עמדה בפני שש
אומות ,המונות כ 30-מיליון .לא היה בזה נס ,ואסור לנו לסמוך על נס .אין מאיתנו יודע אם מבחן
הדמים הזה כבר נסתיים ,אם כי היום הזה ,אולי יתחילו שיחות השלום הראשונות על אחד האיים
בים התיכון (=רודוס) .אולם הכוחות הצוררים בארצות השכנות ,ובייחוד בעולם הרחב ,עוד לא
התייאשו ממזימתם להכרית את ישראל בארצו ,או לכל הפחות לקצץ בגבולותיו .ועדיין אין אנחנו
יודעים אם המלחמה האחרונה שנלחמנו בנגב ושנסתיימה ,כמו כל המערכות שלנו עד עכשיו,
בנצחון צבא ההגנה לישראל ,אם זה הקרב האחרון ,או לא .כל עוד אין לנו ביטחון מלא שניצחנו
בקרב האחרון ,אל נתהלל.
אולם הדבר העיקרי שעלינו לדעת ,ועלינו להחדירו לעם ,גם לעם היושב כאן בציון ,וגם לזה
המתכונן לבוא ,שגם בתוך מדינת ישראל לא יהיו לנו חיים קלים ונוחים ,וכי אנחנו עדיין עומדים
בראשית המאמץ הקשה והממושך ,אשר הוטל עלינו.
הנני אחד המאמינים ,שיש בהקמת מדינה זו משום ראשית גאולה ,אבל כגדול הגאולה כן יגדלו
חבליה ,ועוד לא נתנסינו ,גם במלחמה הזאת ,בכל חבלי הגאולה הקשים שהם עוד לפנינו .אולי
השליחות העיקרית של תנועתנו היא ,לחשל את עצמנו ,ואת העם בארץ ובגולה ,לחשל את רצונו
ואת כוחו ,לקראת המאמצים הגדולים והגדלים הכרוכים בבניין המדינה ,ובהגנה עליה.
...שר ההיסטוריה היהודית לא נרתע מפני נבואות השווא של שוחרי 'הקידמה' (=הסוציאליסטים),
והמדינה הוקמה ,כאילו להכעיס ,מתוך ברכתם של 'כוחות המחר' (=ברית המועצות) ,והיא
הוקמה לא על-ידי זרים כמתנת חסד לאומים ,אלא בכוחו העצמי של העם היהודי ,בכוח יצירתו
החלוצית ובתוקף מלחמתו הנועזת.
גם נביאי המדינה הדו-לאומית ,השלימו כבר עם מדינת ישראל.

י"א בטבת תש"ט ()12/1/1949
מתוך :ד' בן גוריון ,חזון ודרך ,א' ,תל-אביב תשי"א ,עמ' . 20 ,8-7

81

לזכרו -לדוד בן גוריון ,במותו
אסתר ראב

ֵאי ָב ֶזה ָהר ֶֹואה –
הנביא,
יבוא הנביא,
ישאל לנו הנביא
בה':
הנצא למלחמה?
התנוח עליו שוב
רוח הקודש?
ַה ַיְד ֵבר נצח העם
מגרונו
ולא ישקר?
ֲה ַנ ֲע ֶלה?
ֲהיִ ְתנֵם הא-ל בידינו?
הֹוי כי רבים הם,
ְכחֹול המדבר,
והמדבר טוב
לכף רגליהם;
רואה?
ֵאי ָב ֶזה ָה ֶ
הרואה לקץ הימים,
הרואה לעם עולם.

שכשנבוא
לתת
מילים :חמוטל בן זאב
לחן :בועז שרעבי

לתת את הנשמה ואת הלב,
לתת ,לתת כשאתה אוהב,
ואיך מוצאים את ההבדל
שבין לקחת ולקבל,
עוד תלמד לתת לתת.
לגלות סודות בסתר,
להתיר את סבך הקשר,
כשהלב בך נצבט
מכל חיוך מכל מבט.
אתה נזהר אתה יודע,
וחוץ ממך איש לא שומע,
פוסע בין הדקויות
וממלא שעות פנויות.
לתת את הנשמה...
אתה לומד עם השנים
לבנות ביחד בניינים,
לחיות עם כל השינויים
לרקום איתה סיפור חיים,
ולעבור ימים קשים
במצוקות וריגושים,
תמיד לדעת לוותר
ואת הטעם לשמר.
לתת את הנשמה...
לראות בתוך הנפילה
שיש מקום למחילה,
תמיד אפשר שוב להתחיל
כמו יום חדש כמו כרגיל.
לתת את הנשמה...
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מילים :אלמטריוטיס
לחן :א .קונדיס
גירסה עברית :עלי מוהר

הזמן את השנים יניס,
וקצת בינה בלב מכניס,
אבל ישנם דברים שהוא עוד לא גילה לי,
האם יפרח לי עוד שושן?
האם נֵ עור בי ניצוץ נושן?
האם בסוף הדרך מחכה תשובה לי?
ואיך נדע ,אם יש תקווה
שכשנבוא ,שכשנבוא ,נמצא תשובה?!

לאן נמשכת המסילה?
לאן הולכת התפילה?
ומי ישיב לשאלה ומי ישמע לי?
ומי יפתח לי לבבו ,ואם אלך לאן אבוא?
האם בסוף הדרך מחכה תשובה לי?
ואיך נדע...
זה רק אני ,וזו רק את,
וזה הרבה ,וזה כה מעט,
ואיך נדע אם לא לריק עברו חיינו?!
האם עמלנו לא לשווא?
האם ביתנו לא יחרב?
האם תחייה האהבה גם אחרינו?

מלכות החרמון
מילים :יובב כץ
לחן :אפי נצר

כל המילים השמחות
פרצו שוב כהורה סוערת.
טיפסנו עם כל הרוחות,
אל פסגת החרמון הזוהרת.

אנשים טובים
מילים ולחן :נעמי שמר

תפקחו את העיניים ,תסתכלו סביב,
פה ושם נגמר החורף ונכנס אביב,
בשדה ליד הדרך יש כבר דגניות,
אל תגידו לי שכל זה לא יכול להיות -

עם שחר הלילה נמלט,
טובע העמק באור,
דמשק באופק נבלעת,
גלבוע נושק לתבור.

אנשים טובים באמצע הדרך,
אנשים טובים מאד.
אנשים טובים יודעים את הדרך,
ואיתם אפשר לצעוד.

לּו היית לידי,
לּו את כאן  -לּו את כאן,
הייתי נושאך על כפיים
מעל ערפילים ,ערפילים בענן,
לקטוף כוכבים בשמיים.

איש אחד קנה לי ספר בן מאה שנה,
איש אחר בנה כינור שיש בו מנגינה,
אנשים טובים...
ואישה טובה אחרת לי נתנה את שמה
וממש כמו צמחי הבר הבודדים
ומאז אני בדרך שרה במקומה -
הם עוצרים תמיד את החולות הנודדים,
אנשים טובים...
הרקיע מתבהר ,וכבר אפשר לראות
אנשים על אם הדרך מחכים לאות –

אילו היית כאן איתי -
הייתי נותן לך מזכרת,
את כל האורות חמדתי,
מהבניאס ועד הכינרת.
הייתי מגיש לך מלכות
טובלת בים של זהב,
משלג הייתי תופר לך
שמלה לבנה כשנהב.
לּו היית לידי...
היינו גולשים במדרון,
היינו שוטפים עם הרוח,
שותקים בחדוות תימהון
ונושקים זה לזו לקינוח.
אך את לא נמצאת לצידי
ורק המקלע בידי -
נשבעתי אבנה לך ארמון,
ארמון במלכות החרמון.
לּו היית לידי..

בתי את בוכה או צוחקת

איש אחד יבנה לי גשר כדי לחצות נהר,
איש אחר יצמיח יער במורדות ההר,
ואשה טובה אחרת ,אם יהיה קשה
רק תצביע אל האופק ותבטיח ש -

אנשים טובים...

מילים :יובב כץ
לחן :דוד קריבושי

פגז אחרון התפוצץ ושתק,
עטפה הדממה את העמק.
ילדה בגדות יצאה ממקלט,
ואין בתים עוד במשק.
אמא ,היה לנו בית ירוק
עם אבא ובובה ושסק.
הבית איננו ,ואבא רחוק,
ִאמי את בוכה או צוחקת.
הביטי למעלה ,בתי ,אל ההר,
ההר שהיה כמפלצת.
עוד יש תותחים ,ילדתי ,על ההר,
אך הם מאיימים על דמשק.
הביטי למעלהִ ,בתי ,לגולן,
שם יש חיילים ,אך להבא -
דגלם בצבעים של כחול ולבן,
בוכה וצוחק שם גם אבא.
יהיה לנו בית ירוק ,ילדתי,
עם אבא ובובה ושסק,
ולא עוד אימה ,ילדתי ,ילדתי,
ִבתי ,את בוכה או צוחקת.

שקיעות באדום וזריחות בזהב
פוגשות בירוק ובמים.
ובלי תותחים של אויב על ההר
יוריק עוד העמק כפליים.
זורם הירדן ,מתפתל כשיכור,
פריחה את העמק נושקת.
ואיש לא יסב את מימיו לאחור,
ִבתי ,את בוכה או צוחקת.
זורם הירדן ,בין גדות יעבור,
פריחה את העמק נושקת,
ואיש לא יסב את מימיו לאחור,
ִבתי ,את בוכה או צוחקת.
ִבתי ,את בוכה או צוחקת.

83

הללויה
מילים :יעקב גלפז
לחן :ומני גל

אדם חוזר וקציר יומו ,צנוע הוא ודל,
ועל גבו צרות החול ,עומסות לו כמגדל.
הוא לפניו רואה פתאום
את שתי עיניה של בתו
והוא אז שר והן איתו
שרות הללויה.
הללויה וזה השיר ,עולה מכל פינות העיר,
כשהאדם ושתי עיני בתו ,שרים הללויה.
בונה אדם את בנייניו ,מהבל וקלפים,
יום יום טורח ועמל ,יום יום הם נטרפים.
אבל אל מול חורבן קלפיו
עולה השמש מעליו
והוא אוסף אותם אליו
ושר הללויה.
הללויה וזה השיר עולה מכל פנות העיר,
כשהאדם אוסף את כל קלפיו ,ושר הללויה

פרושים ימי לפני הא-ל ,יודע הוא דרכי,
וכל שירי כמו תפילות ,שולחו למרחקים.
וכשיגיע סוף התוַי
אנעל בשקט את חיי
ושיר חדש צעיר וחי
יושר הללויה.

בן אדם

מילים :אהוד מנור
לחן :בוריס דימיטשטיין

בן אדם ,הוא רק בשר ודם
אבק פורח במדבר,
בן אדם כדרך העולם
כצל עובר כחרס הנשבר.
אדם הוא רק אדם
ורוב ימיו לילות,
ואין אדם מושלם בכל המעלות.
אז תן לו לחלום ותן לו נשימה,
תן לשם  ,תן לחם ,תן ליפת ,נחמה,
אל תכביד ידך עליו ותן תקווה,
ואל תדון אותו תמיד לכף חובה.
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הורה נתגבר

מילים :יחיאל מוהר
לחן :משה וילנסקי

אם קשה לפרקים קצת הדרך,
מעיקים התרמיל והחום,
אם דברים מסתדרים רק בערך,
אם הבית רחוק כחלום -
אם יומיים הלכת ברפש,
וה"שוויץ" לא מועיל – מסתבר,
ובכלל ,קצת עצוב על הנפש
כי הבת צחקה אל אחר -
לא נורא! נתגבר!
עוד הכל ,עוד הכל יסתדר!
לא נורא! נתגבר!
עוד נגיע לחוף הזוהר.

אם ביום תעסוק בטורייה,
ובליל מזדמן מסתנן,
החופשה לא רוצה להגיע,
זהו נח"ל ,חביבי – הבן.
אם קטנה החולצה על השכם
במקום זה המכנס הוא גדול!
אם חורקת בפה מנת הלחם
אז תדע שאכלת קצת חול.
לא נורא! נתגבר!...
אם המים אזלו במקלחת,
והתה יש לו טעם של פליט,
אל תכעס ,יא חבר ,שב בנחת
ותבין ,הצבא זה לא פלירט!

כי אדם הוא אדם הוא אדם
הוא רק אדם,
בן אדם נֵ עור וכבר נרדם,
ימיו קצרים סופם עצוב.
בן אדם אורח בעולם,
בא מעפר ולעפר ישוב.

במסע ,אם לוחצת הנעל,
וממכ"פים רוכבים על פקודות -
אם תפסת את זרם הנח"ל
אז תפרוץ בשירה שכזאת:

אדם הוא רק אדם...

לא נורא! נתגבר!...

הוא לא ילמד לנצח,
הוא שוכח לאהוב,
הוא לא יודע שיומו קרוב ,כי...
אדם הוא רק אדם...

הורה האחזות
שירו של צנחן
מילים :יורם טהרלב
לחן :יאיר רוזנבלום

ראית אותו במטוס הממריא,
תחתיו נפרשים פרדסים וכפרים,
המצנח על גבו
הוא חש את משא ִ
בלבו:
אוחז ברצועות וחושב ִ
הנה עוד דקה
והרוח תחבוט על פנַ י,
הנה עוד דקה
ייפתח המצנח מעלי.

כשייפתח עלי כשייפתח,
את העולם כולו אשכח,
אני לבד והמצנח,
שייפתח ,שייפתח
שייפתח עלי.
ראית אותו מתייצב לזינוק
לאור הירוק ,הירוק מחכה,
עוד רגע עוד רגע תבוא הפקודה
חופת המצנח על הרוח תכה,
הנה עוד שנייה
והרוח תחבוט על פנַ י,
הנה עוד שנייה
ייפתח המצנח מעלי.
כשייפתח עלי כשייפתח...
ראית אותו מרחף באוויר
חופה לבנה ,לבנה מעליו,
את כל מיתרי המצנח יאסוף
מיד כשינחת ויקום על רגליו,
ושוב מחדש הוא נושא לשמים עיניו,
ושוב מחדש הוא חוזר לפזמון שאהב:
כשייפתח עלי כשייפתח...

מילים :יחיאל מוהר
לחן :דובי זלצר

יודע חקלאי פיקח,
והוא הנחיל זאת לצבא,
הזן יש לשבח,
כי את ָ
ולהיטיב בהרכבה.
הוחלט ונלקחה שיבולת,
ִהרכיבוה – ֲח ָרבות,
ָחמרהָ ,חמרה המערבולת,
יצא הנח"ל לשדות.
הורה כרוב והורה תרד,
עגבניה עלי כידון!
הורה נח"ל מסחררת
הורה חסה ,הורה צנון!
הורה טנק רתום לפרד,
הורה סיירי התות,
הורה נח"ל מסחררת,
הורה האחזות.
יקום חייל למשך זרע,
וחקלאי יקלע אל בול.
יש נח"ל שיודע ֶה ָרה
לזרום כדי לתת יבול.
זה פרושו של משק עזר,
ככה ייכתב בדו"ח.
כל השקאה של צנון וגזר
היא השקעה לזמן ארוך.

נולדתי לשלום
מילים ולחן :עוזי חיטמן

אני נולדתי אל המנגינות
ואל השירים של כל המדינות,
נולדתי ללשון וגם למקום,
ַלמעטֶ ,להמון ,שיושיט יד לשלום.
אני נולדתי לשלום שרק יגיע,
אני נולדתי לשלום שרק יבוא,
אני נולדתי לשלום שרק יופיע,
אני רוצה אני רוצה להיות כבר בו.

אני נולדתי אל החלום
ובו אני רואה שיבוא השלום,
נולדתי לרצון ולאמונה
שהנה הוא יבוא אחרי שלושים שנה.
אני נולדתי לשלום שרק יגיע...

נולדתי לאומה ולה שנים אלפיים,
שמורה לה אדמה ולה חלקת שמיים,
והיא רואה צופה הנה עולה היום
וזו שעה יפה זוהי שעת שלום.
אני נולדתי לשלום שרק יגיע...

הורה כרוב והורה תרד...
כאן שיבולים עומדות במתח,
כל עץ זקוף כמו חייל.
והתמצאות יפה בשטח
בצל.
יוכיחו ערוגות ָ
ראשי כרובים עומדים אין רחש,
גם זבוב על אף אין מגרש,
אך בשורות עובר מין לחש:
ההאחזות חמש חמש.
הורה כרוב והורה תרד...
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הימים האחרים
מילים :חיים חפר
לחן :דובי זלצר

אנחנו עוד נראה את הימים האחרים,
אשר מעבר להרים העשנים ,הבוערים.
אנחנו עוד נראה את הימים האחרים
עולים ,באים מן הבקעה,
יורדים אלינו מן ההרים,
צוחקים את האביב ,האהבות ,הנעורים,
ואת הדברים אשר שכחנו כבר איך הם נראים...
אנחנו עוד נראה את הימים האחרים,
את הימים האחרים.
נצא עוד לקראתם מתוך מבנים מחוררים,
מתוך המקלטים והשדות המשחירים,
ֵנצאה על קביים ֵמאורם מסּונוָרים,
מראש אנטנות מלחמה
שרים כמו אלף ציפורים,
ונביט בהם קרוב ,במבטים הבהירים
ומלוות את זימרתם גיטרות של אלף נערים.
אנחנו עוד נראה את הימים האחרים...
אנחנו עוד נראה את הימים האחרים,
גאים כמו פרקי תנ"ך,
יפים כמו שיר השירים.
שוטפים כמו אשד במדבר,
ורודים כמו שחר בהרים.
ימים של חסד ושלווה,
ימים שקטים ומאושרים -
ורק ביום ה'יזכור'  ,ברגעי ההרהורים,
נחזור ונספר הכל ,ונספוד לבחורים.
ונשמע את קול האש,
ואת מטח הכדורים,
ואת הקרב שהתחולל אז בתנופת האדירים.

בערבות הנגב

מילים :רפאל קלצ'קין
לחן :מנשה בהרב

בערבות הנגב מתנוצץ הטל,
בערבות הנגב איש מגן נפל,
לא נשם הנער ונדם הלב,
את בלורית השער רוח תלטף.
ֲהל ַּומת ַע ֶצ ֶבת ויגון נורא
ֵאם זקנה ניצבת ונושאת דברה:
הדמעה ניגרת מעיני אמך
בא כדור עופרת ויפלח לבך.
את בכורי ָש ַכלתי במצולות הים,
ואותך גידלתי למגן העם.
הם לא ישברוני ביגון ושכול,
הם לא יעקרוני ,בני ,למרות הכל.
אז צעד קדימה נער גבה-קומה,
ויאמר לה – 'אמא ,אל לך בדמעה!
בחורינו ,אמא ,בימי פקודה,
מול שונאינו ,אמא ,כחומת פלדה.
מול שודד ומלך צמא-דמים עוין,
תניני ואהיה לך אנכי לבן'.
בערבות הנגב הוא לחץ ידה,
אם תרצו ,חבריא ,אין זו אגדה!

אנחנו עוד נראה את הימים האחרים...
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אנחנו עוד נראה את הימים האחרים,
נראה אותם יותר מהר מאשר אנו משערים.
וכשיבוא השקט ,וימשול בשערים
וכל דברי ימינו אלה יחרטו בתוך הספרים,
נביט אז זה בזה במבטים המוזרים,
ונזכור אז כי הלכנו יחד
לימים האחרים.
אנחנו עוד נראה את הימים האחרים...

מחר
מילים ולחן :נעמי שמר

פרחים בקנה
מילים :דודו ברק
לחן :אפי נצר

כשאביב נרדם יֵ עור בחיוָרון,
בשדות האש יִ ַתם הקרב האחרון,
ובוקר נהדר מן הבקעה להר
אז יעלה בזמר ,ברֹון.

מחר אולי נפליגה בספינות
מחוף אילת עד חוף שנהב,
ועל המשחתות הישנות
יטעינו תפוחי זהב.
כל זה אינו משל ולא חלום
זה נכון כאור בצהריים,
כל זה יבוא מחר אם לא היום,
ואם לא מחר ,אז מחרתיים.
מחר אולי בכל המשעולים
ארי בעדר צאן ינהג,
מחר יכו באלף ענבלים
המון פעמונים של חג.

השמש יִ דֹם בין עזה לרפיח,
ירח ילבין על פסגת החרמון,
פרחים בקנה ובנות בצריח,
ישובו לעיר חיילים בהמון.

כל זה אינו משל ולא חלום...

ילדה אחת קטנה ובידה זרים,
לעיר הלבנה תצא אז בשירים,
ולחייל נרגש תשים סביון בדש,
והשמיים כה בהירים.

מחר יקומו אלף שיכונים
ושיר יעוף במרפסות,
ושלל כלניות וצבעונים
יעלו מתוך ההריסות.

השמש יִ דֹם בין עזה לרפיח...

כל זה אינו משל ולא חלום...

החיילים לעיר יגיעו בעם רב,
עם נערות ושיר ועם פרחי זהב,
וכל אשר אתמול ידע מכאוב ושכול
לא עוד ידע שלכת וקרב.

מחר כשהצבא יפשוט מדיו
ִלבנו יעבור לדום,
אחר כל איש יבנה בשתי ידיו
את מה שהוא חלם היום.

השמש יִ דֹם בין עזה לרפיח...

סבתא בנגב
מילים ולחן :אבשלום כהן

אני והסבתא ישבנו בצוותא ליד
מדורה בחצר.
אני משתוקק לסיפור מרתק,
והסבתא צ'יזבט תספר.
ספרי לי ,ספרי לי ,איזו מעשיה
על אותם הימים ועל מה שהיה...
והגזימי היטב ,סבתי,
איך אומרים בעבריתַ ' :צ'זבטי'.
הסבתא סיפרה איך בנגב שמרה,
כשהיה עוד שומם ויבש.
עם סטן ורימון מול ִצבאות ההמון
עליש!'
היא אמרה' :נתגברַ ,מ ֵ
כשסבתא נזכרת מיד מתפארת
כיצד על כולם היא 'רכבה',
איך סבא אבנר אחריה חיזר
וגילה לה תמיד אהבה.
נחמד ,אך ספרי לי איזו מעשיה...
היכן הימים ש'עשינו חיים'
ועם זוג מכנסיים קצרים.
לנצח כל דור עוד יֵדע ויזכור:
כן היו הימים יקרים!

' ַס ְח ֶתן' שסיפרת לי את המעשיה,
על אותם הימים ועל מה שהיה...
והגזמת בודאי לא מעט -
יזבט'!
איך אומרים בעברית :זה 'צ' ָ

87

דוד בן גוריון – מכתב לחברי שדה בוקר בהר הנגב
כמה ימים לאחר הביקור הבלתי מתוכנן ,בדרך למצפה רמון,
קיבלו חברי שדה בוקר מכתב רשמי מאת ראש הממשלה ושר הביטחון.
כמה חודשים אחר כך ,התפטר לראשונה מתפקידיו ,והלך להתיישב בשדה בוקר.
חברים יקרים! בעיתונים קראתי ,שבימים אלה מלאה שנה לקיום משקכם .זה אופייני מאד ,שבהיותי אתכם לפני שבוע לא העירותם כלל על
יובל זה ,ובלי קשר עם היובל אני שולח לכם מילים מעטות אלה.
במשך ארבעים ושבע שנות חיי בארץ ראיתי כמה מפעלים חלוציים ,ואני יודע ,שרק בזכותם ,ובזכות המפעלים החלוציים שקדמו לבואי
לארץ ,עשינו את החיל אשר עשינו – ראשית עצמאות למולדת מתחדשת.
ותסלחו לי אם אומר ,שלא ראיתי מי ַָמי מפעל חלוצי כשדה בוקר; ולפני היות המדינה גם אי אפשר היה לראות דבר כזה ,באשר היה מן
הנמנע .לא קינאתי מעולם באיש או בקיבוץ אנשים ,לא ברכוש או בתואר או בסגולות שיש לאנשים; ואם גם יש סגולות לאנשים רבים
מחברי ,שאני מרכין ראשי בפניהם .אולם בביקורי אצלכם ,היה קשה לי לדכא בלִ בי מעין רגש של קנאה ,למה לא זכיתי להשתתף במעשה
מעין זה.
מכיון שבטוח אני ,כי אין אתם זקוקים לשבחים ועידודים ,איני רוצה להגיד מה אני חושב על מפעלכם ,כלומר עליכם; אבל לא יכולתי
להימנע מלכתוב לכם מילים מעטות אלה.
28.5.53
היו ברוכים והצליחו,
שלכם,
דוד בן גוריון.

תודה
מילים :עוזי חיטמן
לחן :עממי יווני

תודה על כל מה שבראת,
תודה על מה שלי נתת,
על אור עיניים,
חבר או שניים,
על מה שיש לי בעולם.
על שיר קולח ,ולב סולח
שבזכותם אני קיים.
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תודה על כל מה שבראת,
תודה על מה שלי נתת,
על צחוק של ילד,
ושמי התכלת,
על אדמה ובית חם.
פינה לשבת ,אשה אוהבת
שבזכותם אני קיים

תודה על כל מה שבראת,
תודה על מה שלי נתת,
על יום של אושר,
תמימות ויושר,
על יום עצוב שנעלם.
תשואות אלפיים ,וכפיים
שבזכותם אני קיים.

כאן
מילים ולחן :עוזי חיטמן

כאן ביתי פה אני נולדתי
במישור אשר על שפת הים,
כאן החברים איתם גדלתי,
ואין לי שום מקום אחר בעולם.

בשנה הבאה

כאן ביתי פה אני שיחקתי
בשפלה אשר על גב ההר,
כאן מן הבאר שתיתי מים
ושתלתי דשא במדבר.

מילים :אהוד מנור
לחן :נורית הירש

בשנה הבאה נשב על המרפסת
ונספור ציפורים נודדות.
ילדים בחופשה ישחקו תופסת
בין הבית לבין השדות.

כאן נולדתי ,כאן נולדו לי ילדי,
כאן בניתי את ביתי בשתי ידי,
כאן גם אתה איתי וכאן כל
ידידי,
אלף ַ
לנדודי!
ַ
ואחרי שנים אלפיים סוף
שירי אני ניגנתי,
כאן את כל ַ
והלכתי במסע לילי,
כאן בנעורי אני הגנתי
על חלקת הא-לוהים שלי.
כאן נולדתי...
כאן את שולחני אני ערכתי
פת של לחם פרח רענן,
דלת לשכנים אני פתחתי
הלן'.
ומי שבא נאמר לו ' ַא ָ
כאן נולדתי...

עוד תראה ,עוד תראה
כמה טוב יהיה
בשנה ,בשנה הבאה.

יברכך
מילים :תהילים קכ"ח
לחן :דוד ויינקרנץ

יברכך ה' מציון,
וראה בטוב ירושלים,
יברכך ה' מציון,
כל ימי (ימי) חייך.
וראה בנים לבניך,
שלום על ישראל.
וראה בנים לבניך,
שלום על ישראל.

ענבים אדומים יבשילו עד הערב
ויוגשו צוננים לשולחן.
ורוחות רדומים ישאו אל ֵאם הדרך
עיתונים ישנים וענן.
עוד תראה ,עוד תראה...
בשנה הבאה נפרוש כפות ידיים
מול האור הניגר הלבן.
אנפה לבנה תפרוש באור כנפיים
והשמש תזרח בתוכן.
עוד תראה ,עוד תראה...

מלאו אסמינו בר
מילים :פנחס לנדר
לחן :דוד זהבי

מלאו אסמינו בר ויקבינו יין,
בתינו הומים ,הומים מתינוקות
ובהמתנו פורה -
מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה,
ואין ,ואין עדיין?
מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה,
ואין ,ואין עדיין?
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" ִׁשיר הַ ּ ַמעֲ לוֹ ת ְּ ּבש ּוב ה' אֶ ת ִׁשיבַ ת ִׁצי ּוֹ ן
הָ יִׁינ ּו ְּ ּכח ְֹּל ִׁמים
אָ ז י ּ ִָׁמלֵ א ְּשחוֹ ק ּ ִׁפינ ּו ּו ְּלשוֹ נֵנ ּו ִׁר ּנָה
ֹאמר ּו בַ גּוֹ יִׁם ִׁהגְּ ִׁ ּדיל ה' לַ עֲ שוֹ ת ִׁעם אֵ ּ ֶלה
אָ ז י ְּ
ִׁהגְּ ִׁ ּדיל ה' לַ עֲ שוֹ ת ִׁע ּ ָמנ ּו הָ יִׁינ ּו ְּש ֵמ ִׁחים
יקים ַּב ֶּנגֶב
יתנ ּו ּ ַכאֲ ִׁפ ִׁ
ש ּובָ ה ה' אֶ ת ְּש ִׁב ֵ
הַ זּ ְֹּר ִׁעים ְּּב ִׁד ְּמ ָעה ְּּב ִׁר ּנָה י ְִּׁקצֹר ּו
ש ְּך הַ זּ ַָרע
ֹשא ֶמ ֶ
הָ לוֹ ְּך יֵלֵ ְּך ּובָ כֹה נ ֵ
ֹשא אֲ לֻ ּמ ָֹתיו"
ּבֹא ָיבֹא ְּב ִׁר ּנָה נ ֵ
תהילים קכו'

