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חזוןהתגשמותהיאהציונותהא?
ונודף?גולהלעםמקלס,אוהנביאים

הרבשלהמנוגדותתפיסותיהםעל

על,שמשפיעותקוקוהרבריינס

היוםעדהדתית־לאומיתהחברה
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הלאומיתהספרייהבאדיבות1902ברוסיה,המזרחיחבריעם)במרכז(ריינסיעקביצחקהרב

גאולהאוהצלה
בתחייהבהתלהבותתמנובסמיכות,חלפטירתםשיו?קוק,והרבו"נסהוב

עולמםתפיסותההיסטורי.לתפקידהבנוגעבחריפותביניהםנחלקואן־הציונית

הדתיתהציונותבתוךהמשנהזרמישניאתהיוםעדמעצבות

מרמורשט"ןמרדני

מרדכיד"ר

הואמרמורשט"ן

העדותביתיו"ר

השואהלהנצחת

jvאלול,חודשוהסליחות,הרחמיםבחודש
הציונותשלאבותיהשנילעולמםהלכו

הכהןיצחקאברהםהרבהרוח:ענקישניהדתית,

והרבישראל,ארץשלהראשוןהראשירבהקוק,

הרבהמזרחי.תנועתמייסדריינם,יצחקיעקב

מלח־שלבעיצומהתרע"ה,באלולבי׳נפטרריינס

מת

$TS1$מלחמת$TS1$

$DN2$מלחמת$DN2$מאוחרשנהעשריםקוקוהרבהראשונה,העולם

כאבותאותםהגדרתיתרצ"ה.באלולבג׳יותר,

טרםהללוהמיליםצירוףכיאףהדתיתהציונות

שלחייהםאורחאתצפוהםאםוספקבימיהם,נולד

הד־הציונותבניכממשיכיהם,עצמםהרואיםאלה

תית,

$TS1$,הדתית$TS1$

$DN2$,הדתית$DN2$בעיניהם.נאההיהאםגםוספק

נועדההדתית"הציונות"אבותבתוארהכתרתם

ונ־מלאיםכשותפיםהתייצבותםאתלבטאאפוא

להבים

$TS1$ונלהבים$TS1$

$DN2$ונלהבים$DN2$ישראלעםאתשפקדההציוניתלהתעוררות

בעתוהמתבקשהנכוןכדבראותהוראייתםבדורם,

אמוני"שלומישללמרביתםמוחלטבניגודהזאת,

מחירכךעלשילמושניהםדור.באותוישראל"

החרדית.היהדותבקרבכבדאישי

שלבפרשנותהביניהםעמדגדולפערואולם,

הציונית.לתנועהוביחסםהציוניתההתעוררות

היחסבסוגייתגםהתקייםביניהםגדולפערכי

זה.מאמרבמסגרתבוענייננואיןואולםלמודרנה,

בהםוישכיום,גםתילםעלניצביםאלופערים

בקרבהמשנהזרמישנישלקיומםאתלהסבירכדי
מדרשומביתהחרדי־לאומיהזרםהדתית:הציונות

מביתהאורתודוקסי־מודרניוהזרםקוק,הרבשל

המזרחי.תנועתשלמדרשה

דתחששללא

שאלתעםמתמודדיםריינסהרבהןקוקהרבהן

אנשיםבידיהמונהגתתנועהעםהפעולהשיתוף

מתמודדיםריינםהרבהןקוקהרבהן"חופשיים".

כפירהלכאורהבהשישהקץ,דחיקתשאלתעם

הרבדרכיהם.נפרדותכאןאךהשמיים.מןבגאולה

כאשריותר,והנועזתהקשהבדרךלכאורהבחרקוק

שלהגאולהחזוןהגשמתאתהציוניתלתנועהייחם

חופשיים,אנשיםעמדושבראשהאףישראל,נביאי
הרבישראל.מורשתאתגבםעלנושאיםשאינם

עימהשהביאההישועהאתהאדירלעומתו,ריינם,

המשי־משמעותהאתביטלאךהציוניתהתנועה

חית.

$TS1$.המשיחית$TS1$

$DN2$.המשיחית$DN2$

לקראתהציוניתלתנועההצטרףריינסהרב
האנ־עיקרתרנ"ט.בשנתהשלישיהציוניהקונגרס

רגיה

$TS1$האנרגיה$TS1$

$DN2$האנרגיה$DN2$החרדיותהמתקפותבהדיפתהושקעהשלו

וב־הניסיתבגאולהבכפירהאותושהאשימועליו,

דחיקת

$TS1$ובדחיקת$TS1$

$DN2$ובדחיקת$DN2$,המונהגתתנועהעםפעולהובשיתוףהקץ

הרבניםידיעלשנחשדומצוות,עולפורקיבידי

תרבותיתמהפכהלהובילשמתכווניםכמיהחרדים

היהודי.העםבחיי

שייסדלפנישניםשלוששנה,באותהכבר

בתנועהכמפלגההמזרחיתנועתאתבווילנה

וש־אורה"שעריבספרוריינסהרבקבעהציונית,

מחה"

$TS1$"ושמחה$TS1$

$DN2$"ושמחה$DN2$הגאולה:עםהציוניתלהתעוררותאיןדברכי

מרעיוןותואותשוםעליונושאאינוהזההרעיון
המתייחסדברלכלנגיעהשוםלוואיןהגאולה

המצבהטבתבעדהשתדלותרקוהואלעניינה,

בכבוד.קרנההרמתובעדהאומהשלהחומרי

הערה




המזרח","פניבמאמרוכךעלחזרהוא

בי"המזרח",העתלכתבמבואששימש

המזרחי:תנועתשלהראשוןטאונה

אףהציונים,אחדמפייצאלאמעולם

תביאהציונותכיהדברשבנלהבים,הנלהב

תוציאנוהמקווה,הגאולהאתישראללעם

העכלאתבעדוותבראלחירות,מעבדות

אנואליואשרההוא,והקדושהבהירתיד

חוזינבאועליוואשרנפשנו,אתנושאים

וסוףקץכיהיטב,אנחנויודעיםהןאל...

צדקנו.משיחידיעלרקתבואלגלותנו

התנוהאשמתאתריינסהרבהדףבכך

הקץ.אתשדוחקתכמיהציוניתעה

שיצאציון",עלחדש"אורבספרו

הרבהתייחסתרס"ב,בשנתבווילנהלאור

בתנועהשנתלולחשדותבאריכותריינס

אתלהעבירניסיוןלהושייחסוהציונית,

לכלעוברתהשניכחוטדתו.עלישראלעם

לתנועתכיהבסיסיתהשקפתוהספראורך

דתית,ומשמעותיומרהכלאיןציוןשיבת

לכףמנוחלמצואאלאנועדהלאכולהוכל

היהודים.שלהדוויהרגלם

בעיקרוכיבדת,נגיעהחששכלבזהאין

להיטיביסודובחומררקאשררעיוןהוא

אחב"ילמעןולהשיגהחומרימצבנואת

ומורדפיםהנדכאיםישראל]בני[אחינו

בארץבטוחמקלטמקוםחושך,בלי

רוחנייםענייניםעםבזהאיןודברהקודש

ודתיים...

ישועהלבשר(הרצל)הזההאישאלינובא

הכללית,הגאולהעלמכווןאיננופשוטה,

ישמצבלהיטיבדרךישכישהראהורק

לחפשלהשתדלבכבוד,קרנוולהריםראל

זהוכלהורים,באהלבטוחמקלטמקום

ידיעתיסודיעלהבנוייםבדבריםהראה

מסידבריומצאוכןועלהמדינה...חכמת

ליהשואףוהנדכאהנענההעםבלבלות

הנוכחיתשהאמונהאחריולזאת,שועה...

היאהחומריהמושיעבדבריהעםשיאמין

הרוחניות,מןשמץבהואיןחומריתרק

חשבוחומרית,רקשתהיהעודכלכןאם

בה.אמוןלתתישומדינית,נית

מחפיר""סעיף
שראהקוק,הרבריינס,הרבלעומת

חזוןהתגשמותבדורוהציוניתבהתעוררות

תחייהותנועתישראלנביאישלהגאולה

שלדרכהעםלהשליםיכוללאהיהדות,של

שלדרכועםגםוממילאהציונית,התנועה

כךעלהשמועהגונבהלאוזניוריינס.הרב

"הציונותכיהציוניבקונגרסהכריזשהרצל

שלמבטומנקודתהדת".עםלהאיןדבר

כלהתגלמותהיההזההמשפטקוקהרב

הציונית.בתנועהשתלהוהפגעיםהפגמים

הציונית,שהתנועההדעתעליעלהלא

להאין"דברהגאולה,אתבכנפיההנושאת

האמיתיהמקורהיאהדתשהריהדת",עם

הציונית.ההתעוררותשל

בחקוקהרבמבטאהרבותבאיגרותיו

הואהזו.האמירהכלפיעמדתואתריפות

התנועהשלמצחהעלקין"אותאותהמכנה

הציונותועוד.מחפיר","סעיףהציונית",

קול"הדריינס,הרבשלכהבנתואיננה,

מקלטלולבקשהולךבעולםשנאוישעם

סגולתקדוש,"גויאלאמרודפיו",בטוח

מתרדמתונעוריהודה,אריהגורהעמים,

לנחלתו".ושבהולךהואוהנההארוכה,

הציוניתבתנועהרואהריינסהרבאם

בהרואהקוקשהרבהריחומרית,תנועה

המקורהואהציונות"מקורעם":"תחיית

העומקכללהנותןהתנ"ךהעליון,הקדוש

הרבההיאחיינו"תקוותהמסורתי",וההוד

אוקטניםתלמידיםמלהיותעליונהיותר

הקולטורית".לאירופהגדולים

בתפקידלהסתפקמוכןאינוקוקהרב

היהודיתלדתריינסהרבשמועידהמינורי

שהדתמאחרהציונית.התנועהשלבמארג

להאפשראיהציונות,שלחייהמקורהיא

ושומהלרגע,ולוממקורהלהינתקלהניח

להביעתביעתואת"לתבועהמזרחיעל

שלושלםמוחלטלניצחוןתקוותואתברמה

והקבועה".העליונההכוללת,דעתו

אללסחוףהדרךכיסבורריינסהרבאם

שומרהיהודיההמוןאתהציוניתהתנועה

שהציונותההבטחהדרךעוברתהמצוות

תסולקובכךחומרית,תנועהאלאאינה

ידיעלהמונהגתזותנועהכלפיהחשדנות

להפך:בדיוקסבורקוקשהרבהריחילונים,

מתפרשהדת'עםלהאיןדבר"'הציונות

הדת,אתמהרסתהציונותבסגנוןמיד

היאשתקוותהחדשה,תחיההיאהציונות

הישנה".הטרדיציהשלמחורבנהלהיבנות

גדוליעודלציונותמועידקוקהרב

התנועהובתוךריינס,מהרביותרהרבה

"המזרחי"לתנועתמועידהואהציונית

מושלדעתומכפיגדוליותרהרבהתפקיד

שבטאתחוסךאינוהואריינס.הרבלהעיד

ריינס:הרבבהנהגתמהמזרחיביקורתו

ושצנועבמעמדכהעדעומדהמזרחי

שלומיאתלהכניסדגלועלכותבתקני,

הלךואתהציוני,הדגלתחתישראלאמוני

המצומצם.חוגובתוךרקיוצקהוארוחו

עללקפואהואמניחהכלליתהציונותאת

בכלהדדיבקשרעמהמתקשרשמריה,

סותרות,היסודיותהדעותשאיןמקום

חובתו.ידיהואיוצאבאמתובזה

התרבותמלחמת
קוק,הרבשללעמדתומוחלטבניגוד

כיהרצלשלאמירתוריינסהרבמבחינת

לידיונפלההדת"עםלהאיןדבר"הציונות

הבמולחיונינשקלווהעניקהבשל,כפרי

ידועלהתפרשההיאהחרדיות.ליסטראות

הציוניתהתנועההתערבותלאיכהבטחה

מחשבהמכלחפההיאוכידת,בענייני

ריינסהרבדתו.עלישראלעםהעברתעל

הטועניםכלפיגםזובאמירהשימושעושה

ויומרותהקץדחיקתמשוםבציונותישכי

גאולתיות.

מעידההציוניתההנהגהשלחילוניותה

תנושלשלפועלהעדיםכאלףמבחינתו

ידיעלהחזויהלגאולהקשרכלאיןזועה

הערה




משוםבהואיןישראל,נביאי

הקץ:דחיקת

ברורהדברהיהבאמתאם

עםיחסהזהלהרעיוןשיש

ושישהמקווה,הגאולה

חיקויאיזהבמעשיהם

ושלזאתהעתידה,מהגאולה

ברעיוןלראותמקוםיש

בהגאולהכפירהכמוהזה

רביםהלאאולםהנסיית...

ככרוכיאצועקיםמהם

הללוהפרשיותעירובעל

עלהלאשמעולםואומרים

מגאולההזאתהמחשבה

מעשיהםובכללבבם,על

רמזגםאיןוהשתדלותם

וכלהעתידהלהגאולהוזכר

להיטיברקהיאכוונתם

קרנוולהריםישראלמצב

לחייםלהרגילובכבוד

ישראלושידעמאושרים...

בטוח.מקוםלוישכי

כוחובכלחתרריינסהרב

החרדיתהיהדותלהצטרפות

לשיטתו,אךהציוני.למפעל

זולשותפותהכרחיתנאי

התנועהשלהימנעותההיא

בסוגיותמעיסוקהציונית

יפילכזהעיסוקתרבותיות.

האידיאולוגיהבנייןכלאת

בעמלריינסהרבשבנה

המואתלהביאכדיכפיים

התנועהאלישראלביתני

הציונית.

הקדישלהשקפתונאמן

מהקונגרסהחלריינס,הרב

הנהתגברותעםהשלישי,

התנועהמנהיגיבקרבטייה

אתבתרבות,לעסוקהציונית

שלוהאנרגיהמעיינותכל

שלאפשרותכללבלוםכדי

למעשה,ב"קולטורה".עיסוק

מהתנועהלמנועכדיהמזרחיתנועתאתייסדהוא

משמרעללעמודוכדיבתרבות,לעסוקהציונית

שנהדת",עםלהאיןדבר"הציונותכיההצהרה

התנועהאתכמחייבתריינסהרבידיעלתפסה

בתרבות.לעסוקשלאהציונית

עללהשפיעיומרהכלריינסלרבלוהייתהלא

הציונית,התנועהשלוהרוחניהתרבותיאופייה

דיוק,ליתרהפוכה.מהשפעהמתייראהואשהרי

בדרךלאאבללהשפיע,קטנהיומרהלוהייתה

התנועלהחרדיהציבורשלעמדותיוכפייתשל

שלומישלהמוניתבהצטרפותאםכיהציונית,עה

זהמחנהיהפוךטבעישבאופןכךישראלאמוני

הציוניהמפעלאופיעלהשפעתותהיהובכךלרוב,

יותר.רבה

ריקחללאין
הרבשלהפשרותחסרמאבקוקוק,הרבבעיני

שלהיוםלסדרה"קולטורה"הכנסתכנגדריינס

ההשקאתבתכליתכנוגדנראההציוניתהתנועה

הרבהציונות.שלמהותהבדברהנכונההדתיתפה

לעההפך:אתבדיוקהציוניתמהתנועהדרשקוק

הציוניתבתנועההתרבותמלחמתאםבתרבות.סוק

התפרקואתכמבשרתריינסהרבבעינינראתה

כנובעתנתפסההיאקוקהרבשבעיניהריתה,

הציונית,לתנועהדתיתתנועהשלמהצטרפותה

מעינינסתרתהציונותשלהאמיתיתמהותהשהרי

הדתיתהתנועהשלומטרתההנוכחיים,מנהיגיה

הלוטאתממנהלהסירהיא

תרס"דבשנתשפורסםבנגב","אפיקיםבמאמרו

עולמותפיסתאתקוקהרבתקף"הפלס",בביטאון

ריינס:הרבשל

להצילהשחושביםשבציונים,הקולטורהמתנגדי

הזאת,השליליתבהרפואהרקומחלהמדווהמכל

בידם,יעלוחרסבעמלם,כלוםלהועיליוכלולא

כיוןאחד.בנושאהפכיםשניקולטוראבלאעם

קולטוריותההרימקוםלהכובשתשהלאומיות

לקולטורהמקורהמוכןמןלהאיןואםבצדה,

הקוהריהישראלי,טבעהלפיערוכההגונה,

ועולה,הולכתמתגברת,הנגעיםבעלתלטורה

הציוניתמציאותע"יגבול.איןעדומהרסת,עולה

יהיוולולהתגבר,מוכרחיםהלאומייםהכוחות

לתבואתמקוםנותןכןגםהואהדמיוןבדמיון,רק

כרחםעלהולך,עליו...הזרםלצמוחהקולטורה

במהמוצאת,שהיאבמהמתגדרתשולליה,של

נכריה.גפןסוריאואמתזרעלה,שמזמינים

המתנועתכיאומרקוקהרבאחרות,במילים

ואתעצמהאתמשלהזרחי

במניכאילושומעיהקהל

מלעהציוניתהתנועהעת

מואכןהיאבתרבותסוק

אתלמלאמהתרבותנעת

הרבשללטעמוישותה.כל

ריק,תרבותיחללאיןקוק

הדתמןהריקהחללולפיכך

בהצפויהציונית,בתנועה

תרבותבאותהלהתמלאכרח

תנועתמנסהדרכהשאת

האחתהדרךלחסום.המזרחי

כניסנגדלהיאבקוהיחידה

לתנועהזרהתרבותשלתה

אותהלמלאהיאהציונית

המקורית,היהודיתבתרבות

ולהישראל,דתהיאהלא

וישישלציונותכיצהיר

היאשהלאהדת,עםדבר

הדת.שלממקורהבאה

כאקמההמזרחיתנועת

התנגשותלמנועכדימור

הציונותביןאידיאולוגית

באוזאתישראל,דתובין

משמרעלעמידהמצעות

דבר"לציונותכיההצהרה

מנקודתאךהדת",עםאין

עלדווקאקוקהרבשלמבטו

כלאיןהצהרהאותהרקע

זו:מפלגהשללקיומהטעם

לתקןמפלגהכלתועיללא

שלילתשלהזההעיוות

הציוניתרקמהציונית,הדת

להיותצריכההיאכולה

ה'לשםנאמנהכולהדווקא

כולהותורתו,ישראלאלוקי

עלמיוסדתלהיותצריכה

הלאומי,שקיומנויסודאותו

בנויוהפרחתנוהצלחתנו

עליו.

הנושתנועהייתכןלא

והתהגאולהדגלאתשאת

שהריהציונית,התנועהבתוךמפלגהתהיהחייה

האמיתית.הציונותאתמייצגתהיאורקהיא

העקאךהחריפהלביקורתוהדרךקצרהמכאן

קוקהרבכותבוכךהמזרחי.עלקוקהרבשלבית

לואיז":בסנט"המזרחיתלאגודה

אםכילהמזרחיתקנהאיןהענייהדעתיולפי

להציוניותאהבתוכלשעםברורה,בשפהכשידבר

נלחםהואהזההמחפירהחקעלבכ"זבכללה...

יורידוהואשרעדינוחולאישקוטולאכח,בכל

לישראלחוקיוחקותחתיוהציוניות,במתמעל

להחוקהנמרצתההתנגדותבאמת...שהואכמו

מכלבולטתלהיותהיאמוכרחתהנ"לההורס

המזרחי.שלפינותיו

ברעדר,משהלרבבמכתביותרחריףובאופן

עקרון:שלרבה

מוצאתשאינהאומרתבכללהשהציונותזמןכל

בריתאלעמנוכללאתלהשיבההשתדלותאת

בחוגה,האמונהוהוקרתהדתושמירתהתורה

ותסדתיותלאגודותלהתאגדרשותשתתןאע"פ

שאימיוחדתפרקציהבתורהחרדיםאתג"כבול

כלל...אפשראילדחותה,אפשר

למפלגתמיוחדותפרקציותלאאגודות,לא

אלאותנולהביאהדרךזולאמבקשים.אנוחרדים

"הציונותכיהרצלהכרזתעלהשמועהגונבהקוקהרבשללאוזניו

שהתנועההדעתעליעלהלאמבטומנקודתהדת".עםלהאיןדבר

היאהדתהריהדת.עםלהאיןדברהגאולהאתבכנפיההנושאת

הציוניתההתעוררותשלהאמיתיהמקור

סטיריןיונתןהרצל,

הערה




ואמונתנותורתנואליה,שואפיםשאנוהמטרה

לחדורצריכותהןע"כחיינו,ואוראפנונשמתהיא

כולם.אומתנואבריבכל

וראוינעלהערךהיאהציונותקוק,הרבפיעל

ממנהטולהיהדות.שלממעיינהנובעהואעודכל

הצטרפותםנשמתה.אתממנהונטלתהיהדותאת

הזאת,הציוניתלתנועהישראלאמונישלומישל

שלבנכונותםמותניתהרצל,ידיעלשנוסדהזו

משיכחלקציוןשיבתתנועתאתלראותמנהיגיה

תנועהשלהצטרפותההיהדות.אלכלליתבה

במעשהפעילהכשותפהרקהציוניתלתנועהדתית

מיותרתבמקורה,מכירהאינהשזובשעההלאומי,

היאבאשרמתועלתה,רבשנזקהואפשרלחלוטין

החיהתרבותשלשליליתלהשפעהפתחפותחת

הצטראיאתומצדיקההדתית,התנועהעללונית

לתנועהישראלעםשלומניינובניינורובשלפותו

הציונית.

הבנהלגלותחדלאינוקוקהרבכן,כיהנה

לתנובהתנגדותההחרדיתהיהדותשללמניעיה

שנוקפותככלוגוברתשהולכתהבנההציונית,עה

איננהוהיאהציוניתההסתדרותשלקיומהשנות

עמדתו"הקודש".למסלולחזרהשלסימניםמגלה

החרדיהעולםשלהסתייגותוכלפיריינסהרבשל

שללעמדתוהפוךביחסעומדתהציוניתמהתנועה

מתפשרת.ובלתיתקיפהנחרצת,והיאקוק,הרב

תרס"ה,משנתבאגרתונתןהואלכךמלאביטוי

מציון":"קול

לכלשהראתההפרסבורגיתהאסיפההופיעהמאז

לאאזלמניהמזרחית...בציונותהגנוזהאוראת

לפקידהומפקידהציון""שונאיישקטוולאינוחו

ולדברהציונותעלוחלאהרפשלהטיליוצאיםהם

אםבלתיאפואלנונשארלאה'...בקהלסרה

מראהעלדמעותכמיםולשפוךמרהלהתאנח

דוגמתושאיןכזה,אשרמעשהועלכזהאשר

יצאומקרבנובנינוהאחרים...העמיםכלבקרב

עבודתבעדולהפריעהקודשעבודתאתלהשבית

למהבשביל,מה?בשבילוהכלהבונים...הבנים

נטיותפרטיות,כוונותמעצמנו,האמתנכחד

העלוכדומה!ושבקנאהשבכבודדבריםעצמיות,

בקרבםהנוזלהדםהאומנםבבכי?...נמררלאזאת

למראהמרהלהתאנחרקכן,הוא?..עברידם

הכלליתלציונותהתנגדותואםכזה...אשרנתעב

ומהנאמרמהאבלמעט...לנומובנתהיתהעוד

המחנהלמזרחי,גםהמוזרהלהתנגדותםנדבר

אפשראיככהותמימים...חרדיםיהודיםשלהגדול

כזאתלהתנגדותאפשראיכהלמזרחי?להתנגד

בפרטוהדתהתורהבשםולהקראבכלללהיות

פתרונים.לאלוקים

השתכנעולאהחרדים
ללאדרךדברשלבסופוהיאקוקהרבשלדרכו

להקים,אלאברירהבידומותירהאינהוהיאמוצא,

הציונית,לתנועהמקבילהתנועהתרע"ח,בשבט

ירושלים"."דגלהיא

הכשר,המכובדל"עולמנושייעדגלויבמכתב

מטרתאתמבהירהואישראל"אמונישלומישל

התנועה:הקמת

לבביהיותרגדול,היותרשהחלקאפשראי

העולםשלהרובשהםמישראל,תמיםויותר

אצלממרחקעומדנשאריהיההישראלי,הכשר

הנוכחי...הזמןשלהנפלאותהמאורעות

הישהכשרהעולםכללפניאנחנומרימיםלזאת

כשריכלתחתיושיסתדרוירושליםדגלאתראלי,

ישראל,בארץבניננושלהעבודהאתלכונןישראל

הכשר.הישראליהרוחשלאמיתתוע"פ

כשלו,ריינסהרבהןקוקהרבהןדברשלבסופו

מתחתאלהחרדיתהיהדותבהבאתבדרכו,אחדכל

הציונית.התנועהשללכנפיה

הבנהאיגילהקוקשהרבדומההשניםממרחק

תמימות,אוליאוהציונית,התנועהשללמהותה

בתלהחזירהמישהושלבכוחוישכיבמחשבתו

גםנדמההקודש"."אשאתלהולהשיבשובה

תמיבאותההםאףלוקיםהיוםדרכושממשיכי

ציונות,שנותועשריםממאהלמעלהאחרימות

ומעמיקים.הולכיםהחילוניםששורשיה

כשחובתמימותהבנהבאילקהריינסהרבגם

שתביאהתרבותיהמהפךאתלבלוםבכוחושיששב

פעולהלשתףישכיהבנתוזאת,עםהציונות.עימה

מקלטהיהודילעםלספקכדיהציוניתהתנועהעם

גלותשנותאלפייםאחריישראלבארץבטוח

המדינהשלוערכיהדמותהבענייןואשרמייסרת,

במסיכולתהככלהמזרחיתנועתתעשהשתקום

נכונה,הבנההייתההמדינה,שלהדמוקרטיתגרת

היום.גדליםאנוברכיהשעלציונית־דתיתהבנה

הערה



