מקורות ושאלות לדיון

שאלה של חזון  :מדינה ליהודים או מדינה יהודית?
דף מקורות מלווה לידיעון שאלה של חזון -בין הערך לצורך

' .1מגילת העצמאות' – ההצדקות לכינון המדינה היהודית
הּודים
ּׁשֹואה שֶׁ נ ְַתחֹולְ לַה עַ ל עַ ם י ְִש ָר ֵאל בַ זְ מַ ן הָ ַאחֲ רֹון ,בָ ּה הֻ כְ ְרעּו ל ֶַׁטבַ ח ִמילְיֹונִים יְ ִ
"הַ ָ
הּודי ְמחֻ סַ ר הַ ּמֹולֶׁדֶׁ ת
בְ ֵאירֹופָ ה ,הֹוכִ יחָ ה ֵמחָ דָ ש בַ ֲעלִיל ֶׁאת הַ ֶׁהכְ ֵר ַח ְבפִ ְתרֹון ְבעָ יַת הָ עָ ם ַהיְ ִ
הּודית ְב ֶׁא ֶׁרץ-י ְִש ָר ֵאל ,אֲ ֶׁשר ִתפְ ַתח ל ְִרוָ ָחה ֶׁאת ַשע ֲֵרי
וְ הָ עַ צְ מָ אּות עַ ל-י ְֵדי ִחּדּוש ַה ְּמ ִדינָה ַה ְי ִ
הּודי מַ עֲמָ ד ֶׁשל אֻ ָּמה ְשוַת-זְ כֻיֹות ְבתֹוְך ִמ ְשפ ַַחת ָהעַ ִּמים".
ְהּודי וְ ַתעֲנִ יק לָ עָ ם הַ יְ ִ
הַ ּמֹולֶׁדֶׁ ת ְלכָל י ִ


מהו הצידוק למדינה אותו מבקשת המגילה ללמד אותנו? מה ניתן ללמוד מכך אודות
תפקידה של מדינת ישראל?

 .2פסקת החזון
הּודית ּול ְִקבּוץ ָגלֻיֹות;
תּוחה ַל ֲע ִליָה ְי ִ
" ְמ ִדינַת י ְִש ָר ֵאל ְתהֵ א פְ ָ
ִת ְשקֹד עַ ל פִ תּוחַ הָ ָא ֶׁרץ לְ טֹובַ ת כָל תֹושָ בֶׁ יהָ ;
יאי י ְִש ָר ֵאל;
ְתהֵ א מֻ ְש ָת ָתה עַ ל יְ סֹודֹות הַ ֵחרּות ,הַ צֶׁ דֶׁ ק וְ הַ ּׁשָ לֹום לְאֹור חֲ זֹונָם ֶׁשל נ ְִב ֵ
ּומין;
יה ְבלִי ֶׁה ְב ֵּדל ָּדתֶׁ ,גזַע ִ
ּומ ִדינִי גָמּור ְלכָל ֶׁאזְ ָר ֶׁח ָ
ְת ַקיֵם ִשוְ יֹון זְ כֻיֹות חֶׁ בְ ָר ִתי ְ
חפֶׁש ּדָ ת ,מַ צְ פּוןָ ,לשֹוןִ ,חנּוְך וְ ַת ְרבּות;
ַתבְ ִטיחַ ֹ
דֹושים שֶׁ ל כָל הַ ּדָ תֹות;
ִת ְשמֹר עַ ל הַ ְּמקֹומֹות הַ ְק ִ
רֹונֹותיהָ ֶׁשל ְמגִ לַת הָ אֻ ּמֹות הַ ְּמאֻ ָחדֹות".
ֶׁ
וְ ִת ְהיֶׁה נֶׁאֱ ָמנָה לְעֶׁ ְק


האם פסקת החזון של המדינה היא יותר "יהודית" או יותר "דמוקרטית"?



כיצד והאם פסקת החזון צריכה להשפיע על המדיניות של ישראל בתחומים שונים?
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עיינו בשלוש המקורות הבאים מהנביאים תוך התייחסות לשאלות שלמטה:

 .3ישעיה פרק נ"ח
אֹותי ,יֹום
ֹאתם .וְ ִ
ְק ָרא בְ גָרֹון ַאלַ -ת ְחשְֹך ,כַּׁשֹופָ ר הָ ֵרם קֹו ֶׁלָך; וְ ַהגֵד ְלעַ ִּמי פִ ְשעָ םּ ,ו ְלבֵ ית ַי ֲעקֹב ַחט ָ
ֹלהיו ל ֹא עָ זָב ,י ְִש ָאלּונִ י ִמ ְשפְ ֵטי-
ּומ ְשפַט אֱ ָ
יֹום י ְִדרֹשּון ,וְ דַ עַ ת ְּד ָרכַ י ,י ְֶׁח ָפצּון; כְ גֹוי אֲ שֶׁ ר-צְ דָ ָקה עָ שָ הִ ,
ית ,עִ נִ ינּו נַפְ ֵשנּו וְ ל ֹא ֵת ָדע; ֵהן ְביֹום צ ְֹמ ֶׁכם ִת ְמ ְצאּו-
ֹלהים י ְֶׁח ָפצּון .לָּמָ ה צַ ְמנּו וְ ל ֹא ָר ִא ָ
צֶׁ דֶׁ קִ ,ק ְרבַ ת אֱ ִ
לְה ְש ִמיעַ
חֵ פֶׁץ ,וְ כָל-עַ צְ בֵ יכֶׁם ִתנְ גֹשּוֵ .הן ל ְִריב ּומַ צָ ה ָתצּומּוּ ,ולְהַ כֹות ְב ֶׁאגְ רֹף ֶׁר ַשע; ל ֹאָ -תצּומּו ַכיֹוםַ ,
וָאפֶׁר
בַ ּמָ רֹום קֹו ְל ֶׁכם .הֲ ָכזֶׁ הִ ,י ְהיֶׁה צֹום ֶׁאבְ חָ ֵרהּו--יֹום עַ נֹות ָא ָדם ,נַפְ שֹו; הֲ ָלכֹף כְ ַאגְ מֹן ר ֹאשֹו ,וְ ַשק ֵ
יַצִ יעַ --הֲ ָלזֶׁה ִת ְק ָרא-צֹום ,וְ יֹום ָרצֹון לַיהוָה .הֲ לֹוא זֶׁה ,צֹום ֶׁא ְב ָח ֵרהּו--פ ֵַת ַח ַח ְרצֻבֹות ֶׁר ַשעַ ,ה ֵתר
רּודים
מֹוטה ְתנ ֵַתקּו .הֲ לֹוא ָפרֹס ל ָָרעֵ ב ַל ְחמֶׁ ָך ,וַ עֲנִ יִים ְמ ִ
אֲ גֻּדֹות מֹוטָ ה; וְ שַ לַח ְרצּוצִ ים חָ פְ ִשים ,וְ ָכלָ -
אֹורָך ,וַאֲ רֻ ָכ ְתָך ְמ ֵה ָרה
ַּׁש ַחר ֶׁ
ּומבְ שָ ְרָך ל ֹא ִת ְתעַ לָםָ .אז יִבָ ַקע כ ַ
ָתבִ יא בָ יִת :כִ יִ -ת ְר ֶׁאה עָ רֹם וְ כִ ִסיתֹוִ ,
ֹאמר ִהנֵנִיִ :אם-
ִתצְ מָ ח; וְ הָ לְַך ְלפָ נֶׁיָך צִ ְד ֶׁקָך ,כְ בֹוד יְהוָ ה י ַַא ְספֶָׁךָ .אז ִת ְק ָרא וַיהוָה ַי ֲענֶׁהְ ,ת ַשּוַ ע וְ י ַ
ָת ִסיר ִמתֹוכְ ָך מֹוטָ הְ ,שלַח ֶׁאצְ בַ ע וְ דַ בֶׁ רָ -אוֶׁ ן .וְ ָתפֵק ל ָָרעֵ ב נַפְ ֶׁשָך ,וְ ֶׁנפֶׁש ַנ ֲענָה ַת ְש ִביעַ ; וְ ָז ַרח בַ ח ֶֹׁשְך
ית,
אֹורָךַ ,ואֲ ֵפל ְָתָך ַכצָ הֳ ָר ִים .וְ נָחֲ ָך ְיהוָהָ ,ת ִמיד ,וְ ִה ְשבִ יעַ בְ צַ ְחצָ חֹות נַפְ ֶׁשָך ,וְ עַ ְצמ ֶֹׁתיָך יַחֲ לִ יץ; וְ ָהיִ ָ
ֶׁ
קֹומם;
כְ גַן ָרוֶׁהּ ,וכְ מֹוצָ א מַ יִם ,אֲ שֶׁ ר ל ֹאְ -יכַזְ בּו ֵמימָ יוּ .ובָ נּו ִמ ְּמָך ָח ְרבֹות עֹולָם ,מֹו ְס ֵדי דֹורָ -ודֹור ְת ֵ
וְ ק ָֹרא לְָך גֹדֵ ר פ ֶֶׁׁרץְ ,משֹבֵ ב נ ְִתיבֹות לָשָ בֶׁ ת.

 .4ירמיה פרק ז'
את ָּׁשם ֶׁאת ַה ָּדבָ ר ַהזֶׁ ה
הַ ּדָ בָ ר אֲ שֶׁ ר הָ יָה ֶׁאל י ְִר ְמיָהּו מֵ ֵאת ְיהוָה לֵאמֹרֲ .עמֹד בְ ַשעַ ר בֵ ית ה' וְ ָק ָר ָ
ֹלהי
הּודה הַ בָ ִאים בַ ְּׁשעָ ִרים הָ ֵאלֶׁה לְ ִה ְש ַתחֲ ֹות לה' .כֹה ָא ַמר ה' ְצבָ אֹות אֱ ֵ
וְ ָאמַ ְר ָת ִש ְמעּו ְדבַ ר ה' כָל ְי ָ
יטיבּו דַ ְרכֵיכֶׁם ּומַ עַ לְ לֵיכֶׁם וַאֲ שַ כְ נָה ֶׁא ְתכֶׁם בַ ּמָ קֹום ַהזֶׁהַ .אל ִת ְב ְטחּו לָ כֶׁם ֶׁאל ִּד ְב ֵרי ַה ֶּׁׁש ֶׁקר
י ְִש ָר ֵאל ֵה ִ
יטיבּו ֶׁאת ַּד ְרכֵיכֶׁם וְ ֶׁאת ַמעַ לְ לֵיכֶׁם ִאם עָ שֹו
יטיב ֵת ִ
לֵאמֹר ֵהי ַכל ה' הֵ יכַ ל ה' ֵהיכַל ה' הֵ ָּמה .כִ י ִאם הֵ ֵ
ַתעֲשּו ִמ ְש ָפט בֵ ין ִאיש ּובֵ ין ֵרעֵ הּו .גֵר יָתֹום וְ ַאלְמָ נָה ל ֹא ַת ֲעשֹקּו וְ ָדם נ ִָקי ַאל ִת ְשפְ כּו בַ ָּמקֹום ַהזֶׁ ה
ֹלהים אֲ חֵ ִרים ל ֹא ֵתלְכּו ל ְַרע ָל ֶׁכם .וְ ִש ַכ ְנ ִתי ֶׁא ְתכֶׁם בַ ָּמקֹום ַהזֶׁה בָ ָא ֶׁרץ אֲ ֶׁשר נ ַָת ִתי
וְ ַאחֲ ֵרי אֱ ִ
בֹותי ֶׁכם ל ְִמן עֹולָם וְ עַ ד עֹולָ םִ .הנֵה ַא ֶׁתם ב ְֹט ִחים ָל ֶׁכם עַ ל ִּד ְב ֵרי ַה ָּׁש ֶׁקר ל ְִבלְ ִתי הֹועִ יל .הֲ ָגנֹב ָר ֹצ ַח
לַאֲ ֵ
אתם וַ ע ֲַמ ְד ֶׁתם
ֹלהים אֲ ֵח ִרים אֲ ֶׁשר ל ֹא ְי ַדעְ ֶׁתםּ .ובָ ֶׁ
וְ ָנאֹף וְ ִהּׁשָ בֵ עַ לַּׁשֶׁ ֶׁקר וְ ַקטֵ ר ַלבָ עַ ל וְ הָ ֹלְך ַאחֲ ֵרי אֱ ִ
ְל ָפנַי בַ בַ יִת הַ זֶׁה אֲ שֶׁ ר נ ְִק ָרא ְש ִמי עָ לָ יו וַאֲ מַ ְר ֶׁתם ִנצַ ְלנּו לְמַ עַ ן עֲשֹות ֵאת כָ ל ַהתֹועֵ בֹות ָה ֵאלֶׁ הַ .ה ְמעָ ַרת
יתי נְאֻ ם ה'.
פ ִָרצִ ים הָ יָה הַ בַ יִת הַ ֶׁזה אֲ שֶׁ ר נִ ְק ָרא ְש ִמי עָ לָ יו ְבעֵ ינֵיכֶׁם גַם ָאנֹכִ י ִהנֵה ָר ִא ִ
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 .5מיכה פרק ו'
ִש ְמעּו נָא ֵאת אֲ שֶׁ ר ְיה ָוה אֹמֵ ר קּום ִריב ֶׁאת הֶׁ הָ ִרים וְ ִת ְש ַמעְ נָה ַהגְ בָ עֹות קֹולֶָׁךִ .ש ְמעּו ָה ִרים ֶׁאת
יתי לְָך
ִריב יְ ה ָוה וְ הָ ֵא ָתנִ ים מ ְֹס ֵדי ָא ֶׁרץ כִ י ִריב לַיה ָוה עִ ם עַ ּמֹו וְ עִ ם יִ ְש ָר ֵאל ִי ְת ַוכָח .עַ ִּמי ֶׁמה עָ ִש ִ
יתיָך ו ֶָׁא ְשלַ ח לְ פָ נֶׁיָך ֶׁאת
ּומבֵ ית עֲבָ ִדים פְ ִד ִ
ּומָ ה הֶׁ ל ְֵא ִתיָך ֲענֵה ִבי .כִ י ֶׁה ֱעל ִִתיָך מֵ ֶׁא ֶׁרץ ִמצְ ַריִם ִ
ּדֹורש ִמ ְּמָך כִ י ִאם עֲשֹות ִמ ְשפָ ט
ּומה יְהוָ ה ֵ
ּומ ְריָםִ ]...[ .הגִ יד לְָך ָאדָ ם מַ ה טֹוב ָ
מֹשֶׁ ה ַאהֲ רֹן ִ
וְ ַאהֲ בַ ת ֶׁחסֶׁ ד וְ הַ ְצנֵעַ ֶׁלכֶׁ ת עִ ם אֱ ֹלהֶׁ יָך


מהן הדרישות המוסריות עליהם חוזרים הנביאים השונים?



מה ניתן ללמוד מזה על תפקידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית?

 .6זאב ז'בוטינסקי ,אגרת מיום כ"ט ניסן תרצ"ז אל ר' לוי יונגסטר
"החזון שלנו הוא ממין אחר :מהפיכה פנימית ברוח תחייתינו ,מהפכה אשר תעורר את כל
מתקני החברה שלנו ,הפרופסורים ,המדינאים ,המהפכנים וכדומה לכך ,שמעתה והלאה
יבקשו את כל פתרונותיהם קודם כל באותו אוצר ,הקרוי "המסורת שלנו"; ובמיוחד
ישתדלו להקים מדינה אידיאלית ,מופת לכל העמים ,כאשר לכל עמוד ועמוד שלה דבוק
הסמל המסחרי של המסורת :עמוד אחד  -מקורו יהיה בתנ"ך ,השני -במשנה ,השלישי -
ברמב"ם .אין זה אומר ,שנתעלם מן המדע המודרני או מחכמת יפת ,אלא שנוכיח הן לעולם
והן לעצמנו ,שהמדע המודרני וחכמת יפת :כל אשר להם מבחינת האמת המוסרית
ומתורתו של תיקון עולם מקורם במסורת שלנו ,ואשר אנחנו למדנו מהם ,אינו אלא פירוש
של מה שהם עצמם למדו מאיתנו .לזה התכוונתי בנוסחה שהצעתי לפני שנתיים בווינה:
"השרשת תורתינו בחיי האומה" וגם נוסחה זו שיש בה החלשה ,כי הצעתי המקורית היתה
מרחיקת לכת" :להשליט את קודשי תורתנו בחיי עולם"


מה הטיעון המרכזי של ז'בוטוניסקי בקטע? כיצד הוא רואה את יהדותה של מדינת
ישראל העתידית?
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 .7הראי"ה קוק זצ"ל ,אורות המלחמה ג'
"עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי ,עד אשר תבא עת מאושרה,
שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות; זהו הזמן שאנו מקוים .מובן הדבר ,שכדי
להגשימו אנו צריכים להתעורר בכחותינו כולם ,להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא:
הכל יד אל בורא כל עולמים מנהלת .אבל האיחור הוא איחור מוכרח ,בחלה נפשנו בחטאים
האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה .והנה הגיע הזמן ,קרוב מאד ,העולם יתבסם ואנו
נוכל כבר להכין עצמנו ,כי לנו כבר אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב ,החכמה,
היושר וההארה האלהית הברורה" .יעקב שלח לעשו את הפורפירא"" :יעבר נא אדוני לפני
עבדו" ,אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק בממלכה ,בעת שהיא צריכה להיות דמים מלאה ,בעת
שתובעת כשרון של רשעה .אנו קבלנו רק את היסוד כפי ההכרח ליסד אומה ,וכיון שנגמל
הגזע הודחנו ממלוך ,בגוים נתפזרנו ,נזרענו במעמקי האדמה ,עד אשר עת הזמיר הגיע וקול
התור ישמע בארצנו".


מה ניתן ללמוד מדברי הרב קוק אודות היסוד והמטרה של המדינה היהודית ?



באיזה אופן דברי הרב קוק עשויים להשפיע על עיצוב החזון והמדיניות?

