
 

 

 
 
 דף לימוד 

 

 עם הגב לים?

 דף מקורות מלווה ידיעון ישראל ויהדות התפוצות: 

 

 פרקי דרבי אליעזר פרק ח' .1

איןְ מעּברין את -  מכאן אמרו: אפילו צדיקים וחסידים בחוצה לארץ, ורועה צאן ובקר בארץ ישראל

רין אין מעּבְ  -השנה אלא על ידי רועה צאן ובקר. אפילו נביאים בחוצה לארץ והדיוטים בארץ ישראל 

 " את השנה אלא על ידי הדיוטים שבארץ

 

 )תלמוד בבלי מסכת סוכה כ עמוד א'(. .2

זרה ונשתכחה ח ,שבתחלה כשנשתכחה תורה מישראל עלה עזרא מבבל ויסדה: ...דאמר ריש לקיש"

 "  חזרה ונשתכחה עלו רבי חייא ובניו ויסדוה, עלה הלל הבבלי ויסדה

 

בעת פגישתם במלון  יעקב בלאושטיין 1י האמריקני'נשיא 'הועד היהודגוריון ל-דברי דוד בן .3

 19502המלך דוד, אוגוסט 

הברית, אשר לה אנו -אנו שמחים מאוד לקבל פניך בתוכנו, כנציג של היהדות הגדולה של ארצות"

חייבים כה הרבה. אין לשום קהילה בחו"ל חלק כה גדול במה שנעשה בארץ בדור זה, כחלק שיש ליהודי 

הברית, כעדה וכיחידים, יש רק זיקה -לדעתי, המצב ברור בהחלט. ליהודי ארצות  ...הברית.-ארצות

הממשלה והעם .. חייבים בנאמנות פוליטית לישראל. הברית. הם אינם-מדינית אחת והיא לארצות

בישראל מכבדים ביותר את זכותן ושלמותן של העדות היהודיות בארצות אחרות לפתח צורת חייהן 

הסוציאליים, הכלכליים והתרבותיים המקומיים שלהן, בהתאם לצרכיהן שלהן ואת המוסדות 

ולשאיפותיהן. כל החלשה של היהדות האמריקנית, כל התפוררות של החיים הקהילתיים, כל הפחתה 

 ".בהרגשת ביטחונה, כל קיצוץ במעמדה, הם הפסד ברור ליהודים בכל מקום ובישראל במיוחד
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 ! ֵעד חכם הרזים -יתכן באמת 

 כי דרושים לנו

 . שני מרכזים

 , במדינת ישראל, תפרח וָתׂשיׂש

 . ישכנו חכמי טבריה, מרוקו, טוניס

 אבל יותר חכמָיא ושאר ָאמוַרָיא

 ישכנו להם

 . בסינסנטי, אֹוָהיֹו

 כך, בברוקליו ֵישבו כל העם שָרציתָ 

 ּפּוְמְּבִדיָתא-יּו ויהיו אזרחיה של נְ 

 "ומבלי לאבד הנתינות וה "ַּפס

 .יתחברו, כמורשת בבל, את הש "ס

 , יתחברו את הש "ס, יחתמו תלמוד בבלי

 ? ִאיְזְנ 'ט ִאיט ַלְוִלי

 - ( כבר היתה כזאת פעם )גלגל שחוזר

 . וגם אז הֻאמה לא הפסידה. נֹו ,ֶסר

 שנים העם יתפתח ְוִייף–הן פי 

 מרכזים אם נבטיח לו שני

 . ּוסניף

 יתכן. ביחוד כשיש הנמקה

 היסטורית -פילוסופית

 . כמעט עֻמקה

 פנים-כל-ועל 

 טוב שתסיסה מחשבתית

 יש בקהל ציֹוֵני

 ! ארצות הברית

 הֹמחות הם ערים וֹכחם אינו תש

 . וכל פעם עולה רעיון חדש

 רק מוזר קצת שַקו מחשבתם זה החד

 כה חותר בִעיקר

 : בכיוון אחד

 ר בִעקר לָפֵרש ּולגלֹותהוא הותי

 למה אין צריכים

 .לעלות

 

 

  

 

 


