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ע1!1?ותחזינה
מדינתבהקשרידבריםעציוןהרישיבתראשינשאושנהארבעיםבמשך

תורניפשרלמצואנדיבתנ"ן־התבונןעמיטלשהרבבעודישראל.

ההלכהמשקפידוןבתופעההביטלינטנשט"ןהרבהמדינה,להקמת

אלדד//איתמר

ילדיםשניעםצעירזוגעברנו,שניםלפני

בשנההגולן.ברמתיונתןלמושבקטנטנים,

העצ־ליוםהזיכרוןמיוםהמעברבטקסהראשונה,

מאות,

$TS1$,העצמאות$TS1$

$DN2$,העצמאות$DN2$הדגלהנפתהמסורת:כמיטבהטקסהתנהל

ישראלמדינתעלמצגתשירה,פרקיהתורן,לראש

שבקצפת,הדובדבןהטקס,שלבסופופלאיה.וכל

זהחי,עודאניכןחי,חי"חיושרוהגניםילדיעלו

לפתעאני".והיוםלאבאאתמולשרשסבאהשיר
מזילישראלי,צבר,צעיר,בחורעצמי,אתמצאתי

עושה?מהזולדמעהעצמי,שאלתידמעה.

המ־חדשבספרמצויהלשאלתיהמלאההתשובה

כנס

$TS1$המכנס$TS1$

$DN2$המכנס$DN2$יהודההרבהישיבהראשישלשיחותיהםאת

שני־לברכהזכרםליכטנשטייןאהרןוהרבעמיטל

תנו

$TS1$שניתנו$TS1$

$DN2$שניתנו$DN2$בישי־שצמחמיירושלים.ובימיהעצמאותבימי

בה

$TS1$בישיבה$TS1$

$DN2$בישיבה$DN2$עי־בבחינתרקהיולאבעיתן,אלו,ששיחותיודע

סוק

$TS1$עיסוק$TS1$

$DN2$עיסוק$DN2$מןשבהרבהמכונן,אירועאםכידיומא,בענייני

והןאופיובשלהןעמיטל,הרבאצלבעיקרהמקרים
לאנבואי,בפאתוסלווהשלוהביוגרפיהרקעבשל

מרומם.ושגבמדמעות,חנוקוקולבהשתנקותפעם

הליקוט,עבודתאתלשבחלצייןישראשית
רבותשיחותבפנינושמביאהוההנגשה,העריכה

עש־במשךבישיבהשנאמרוהישיבה,ראשישל

רות

$TS1$עשרות$TS1$

$DN2$עשרות$DN2$העצ־בימיבעיקרתשע"ב(,ותשל"גשנים

מאות

$TS1$העצמאות$TS1$

$DN2$העצמאות$DN2$,לכינוןהקשוריםנוספיםובמועדיםוירושלים
עמי־הרבלעלייתשנה40במלאתוכןהמדינה,

טל
$TS1$עמיטל$TS1$

$DN2$עמיטל$DN2$.לספרצירףנוימן,קלמןהמסור,העורךארצה

הישיבהראשיידיעלשנמסרומיוחדותשיחותגם

המדינה.ולתפיסתלציונותביחס

יל־שבוודאיהנוסטלגיליסודשמעברנראה

ווה

$TS1$ילווה$TS1$

$DN2$ילווה$DN2$ולפתיחתזה,בספרשיקראוהישיבהבוגריאת

בעבורהללוהמיוחדיםהימיםעללהתבוננותהשער

עללמחקרמשמעותיחומרכאןשישהריקורא,כל
הישי־ראשישלהלאומיות־מוסריותתפיסותיהם

בה

$TS1$הישיבה$TS1$

$DN2$הישיבה$DN2$אירועיםולאורהשניםברבותשעברווהתמורה

הןמוסד,יסודהמדינה.בתולדותובאושהתרגשו
הואליכטנשטיין,הרבבדבריוהןעמיטלהרבבדברי

ולעד־להתרחשות,למציאות,קשובלהיותהצורך
כן

$TS1$ולעדכן$TS1$
$DN2$ולעדכן$DN2$עמיטלהרבשצייןכפיותפיסתך.הכרתךאת
יוםכלחדששירלה׳"שירומשיחותיו:באחת

העצ־ביוםשריםשאנוהשירלו...המיוחדוהשיר

מאות

$TS1$העצמאות$TS1$

$DN2$העצמאות$DN2$,ואףתש"ח,בשנתששרנוהשיראיננותשל"ד
בתשל"ג".ששרנוהשיראיננו

ה₪אהלאחוהשםקידוש

בבואוהוגהכלשלההשראהבמקורותהתבוננות

כש־מלמדתכלשהי,תופעהולהביןלהתבונןלנתח,

לעצמה
$TS1$כשלעצמה$TS1$

$DN2$כשלעצמה$DN2$כאשרבענייננו,התופעה.אתתפיסתועל

תופעתאתרוחני־תורניבאופןלפענחמבקשרב

להיעזריכולהואלירושלים,והשיבההעצמאות
מכת־בפסקאותהסוד,מתורתבדבריםחז"ל,בדברי

בי

$TS1$מכתבי$TS1$

$DN2$מכתבי$DN2$ועוד.קוקהראי"ה

כפיעמיטל,הרבשלהעיקריההשראהמקור

עלהתנ"ו,הואשנתן,השיחותמעשרותשעולה
תהילים:ומזמוריבוהפזורותהגאולהנבואות

ומזמוריתנ"ךפרקילקריאתזמןלהקדיש"עלינו

בעי־לקריאהמקדישיםשאנוכזמןלפחותתהילים,

תון.

$TS1$.בעיתון$TS1$

$DN2$.בעיתון$DN2$אתולחפשובפסוקיםבנבואותלהתבונןעלינו

המ־קרןאתנריםובכךהמאורעות,שלמשמעותם

שיח".

$TS1$."המשיח$TS1$

$DN2$."המשיח$DN2$ובעיקריחזקאלישעיה,שלהגאולהנבואות
לשיחותיו,השראהכולןהיוווזכריהחגינבואות
התגשמותהעכשוויתבמציאותרואהשהואתוך

"ועכשיוגאולה:חזיונותאותםשלמלאהאוחלקית

עי־לנגדשמתרחשמהזההאיןבמציאות,נתבונן

נינו?

$TS1$?עינינו$TS1$

$DN2$?עינינו$DN2$אתבזזומלכיםאשרחלקו,הםשהנוראותעם

ול־בארץלטיילאפשר"איךארצו";אלשבארצו,

ראותה

$TS1$ולראותה$TS1$

$DN2$ולראותה$DN2$בך".ה׳חפץכילהרגישולאופורחתנבנית
שי־כילהניחמקוםשישאעירהדבריםבשולי

חות

$TS1$שיחות$TS1$

$DN2$שיחות$DN2$התח־לתנועתתשתיתוהיוושדרבנוהןאלו

דשות

$TS1$התחדשות$TS1$

$DN2$התחדשות$DN2$תלמידיראשוניידיעלשהתחוללההתנ"ך

פתוחתנ"ךעםבארץלהתהלךהמבקשתזוהישיבה,

המ־סיפוריאתוהןהחזוןהתגשמותאתהןולראות

קרא

$TS1$המקרא$TS1$

$DN2$המקרא$DN2$ואתריה.הארץנופידרךלתחייהושביםקמים

ואיבדהשואהמוראותאתשחווהעמיטל,הרב

מפרס־המדינההקמתעלמתבונןמשפחתו,אתבה

פקטיבה

$TS1$מפרספקטיבה$TS1$

$DN2$מפרספקטיבה$DN2$.הני־אתוכולמכולשוללהואאחדמצדזו

סיון

$TS1$הניסיון$TS1$

$DN2$הניסיון$DN2$סיב־אורוחניבפשרהמדינההקמתאתלפענח

תי

$TS1$סיבתי$TS1$

$DN2$סיבתי$DN2$:הקמתלביןהשואהביןסיבתיקשר"איןלשואה

ישראלשמדינתהרעיוןאתמקבל"אינניהמדינה";

זיקהרואההואשנימצדלשואה".ופשרהסברהיא
היבטים.בשנילמדינה,השואהביןישירה

תי־המדינהבהקמתראההרבהראשון,בהיבט

קון

$TS1$תיקון$TS1$

$DN2$תיקון$DN2$לכן"קודםבשואה:שהיההנוראיהשםלחילול
העולםיובל׳.לטבח׳כצאןמושפל,ישראלעםהיה
לעו־בישראל.רוצהאינוכביכול,שהקב"ה,הכריז
מת

$TS1$לעומת$TS1$
$DN2$לעומת$DN2$,מלכותאתלחדשזוכהישראלעםכאשרזאת

השםקידושהגדול...השםמתקדשבארצו,ישראל

לאחרשנתקבצושבוריםולבבותנפשותחיזקהזה

גםנמשךהשםוקידושישראל,לארץובאוהשואה

הש־כלרבותשיהותלאורךחוזרזהרעיוןבימינו".

נים.

$TS1$.השנים$TS1$

$DN2$.השנים$DN2$

יודעהשואהנוראותאתשחווהמיהשני,בהיבט

גדול,פלאהיאהמדינההקמתכמהעדלדבריו
"אינניעת:בכלעליהלהודותשישגדולההצלה

מהיידעשלאצעיר,ציבוראלבטענותלבואיכול

אומרתזאתמהיודעיםאינכםשואה;זאתומהגולה

צריכיםיהודיםאבלפחד,בליחופשימהלךשיהודי

שישאומרתזאתמהלהביןזאת,לדעתלהתאמץ

יהודי".צבא

ובנוי,חובבנו?עולם

ומזמוריהתנ"ךנבואותשלשהצירוףנראה

עםשחללטובהבשינויהגדולהוההכרההתהילים,

אתעיצבוהיהודי,העםשלבגורלוהמדינההקמת

סיר־שונותשמסיבותלאלוהרבשלהתייחסותו

בו

$TS1$סירבו$TS1$

$DN2$סירבו$DN2$שישכיוםהעצמאותיוםאתלקבלהתקשואו

האלוקיים.וההתגלותהחסדאתולראותבולהודות
לשאתכמחויבאישיבאופןעצמואתראהאףהוא

מיהנביא,שקריאתאני"מרגישהזו:הבשורהאת

שעומדאניאישי,באופןאליימופניתהנשאר,בכם

צעירים".שלציבורמולכאן

שטייןמנחםצילום:עמיטלוהרבליכטנשטייןהרבלימוד.צריכהחכמיםתלמידיטיהתאפילו

הערה




וזכריהחגינבואותאתהרבהדגישזומסיבה

להאמיןהעםאתלחזקשנועדושני,ביתמימי
איננהאםגםעיניהם,לנגדהמתרחשתבגאולה

הנ־ראשון.ביתבימיכמווקדושהוהדרהודמלאת

בואה

$TS1$הנבואה$TS1$

$DN2$הנבואה$DN2$ישעיה,נבואתלצדאצלוביותרהמצוטטת

.ישבו"עדזכריה:נבואתהיאה׳",ביתהריהיה"נכון

בידומשענתוואישירושלםברחבותוזקנותזקנים

מש־וילדותילן־יםימלאוהעירורחבותימים.מרב

חקים

$TS1$משחקים$TS1$

$DN2$משחקים$DN2$."ובוודאיברחובות,משחקיםילדיםבךחבתיה

הת־שלמובהקביטויהםחי",חי"חיהשריםילדים

גשמות

$TS1$התגשמות$TS1$

$DN2$התגשמות$DN2$הנביאים.חזון

אירועיםנוכחומדוכאיםלמיואשיםביחסגםכף

התק־שלושניםכיפוריוםמלחמתדוגמתקשים,
פות

$TS1$התקפות$TS1$
$DN2$התקפות$DN2$.מיזכריהדבריאתבקולהרעיםפעםלאטרור"

הואהנשאר".בכם"מיחגידבריאוקטנות":ליוםבז

ואחריוחרבעולםבנוי,עולםשראהכמיעצמוחש

בשבטעניראההגבר"אניבבחינתבנוי,עולםשוב

לת־הזוהפרספקטיבהאתלהביאכמחויבעברתו":

למידיו

$TS1$לתלמידיו$TS1$

$DN2$לתלמידיו$DN2$,שנולדהצבר,הישראלילציבורהצעירים

תודה,להכיריודעואיננוחירותשלמציאותלתוף
שאמר:וכפיבדרף,מקשייםמתייאשלחילופיןאו

כדיהיסטוריבמבטצורףשישגדולים,דברים"אלה

גדולתם".אתולהכירלדעת

לה־מחדידעשהרבלצייןראויאלהדבריםלצד

כיר

$TS1$להכיר$TS1$

$DN2$להכיר$DN2$מאידףאףהפלא,גודלאתולהביןעצומהתודה
הח־אללשאוףלהמשירממנומנעולאהדברים

זון

$TS1$החזון$TS1$

$DN2$החזון$DN2$מדבריושעולהכפיישראל,מלכותשלהגדול

לאחילונית,מדינהשלחזוןאיננו"חזוננוהבאים:

חי־מדינתשללאואףבלבד,עצמאיתמדינהשל

רות

$TS1$חירות$TS1$

$DN2$חירות$DN2$.מלכף׳הנהמלכנו׳,אתלראות׳רצוננוושלום
החזון".זהוהוא׳ונושעצדיקלריבוא

שללתפיסתולהתייחסאוכללאהיריעהמקוצר

הציוני־הפאתוסאתהמלווהלמשיחיותביחסהרב

דתי

$TS1$הציונידתי$TS1$

$DN2$הציונידתי$DN2$כירקאעירקוק.הראי"השלמדרשומבית

אףהשנים,במחלףתמורהעברהשתפיסתונדמה

גםהמשיחית,תודעתובטלהלאדעתילעניות

הציוניהמפעללזיהויהאורבותלסכנותכשהתוודע

משיחית.כתופעה

בידינוגםגורלנו

ראויהליכטנשטייןהרבשלבשיחותיוהתבוננות

שלו.ההשראהמקורותבבירורלהתחילהיאאף

יחסועלהרבשמסרהשיחהלנותועילשכאןנראה

במה־לציונות.וחמיו,רבוסולובייצ׳יק,הגרי"דשל

לר
$TS1$במהלר$TS1$

$DN2$במהלר$DN2$הרבשלדודוביןההבחנהעלעומדהואהשיחה

הציונות,ממתנגדישהיההגרי"זסולובייצ׳יק
שאינה"הציונות,הגרי"ז,שלדעתבעודעצמו.לרב

לתחום׳",׳מחוץלגביוהייתההלכתית,קטגוריה
לה־ומהלומרמהלהלכה"ישהגרי"דשלדעתהרי

שליט

$TS1$להשליט$TS1$

$DN2$להשליט$DN2$הפוליטי".בפורוםהןהמיטות,בחדרהן

אתמאמץליכטנשטייןשהרבבטוחאינני

שיחו־בכלולפחותבמלואה,הגרי"דשלתפיסתו

תיו

$TS1$שיחותיו$TS1$

$DN2$שיחותיו$DN2$נאמריםאינםשהדבריםנראהבספרהמובאות

הנתיב.באותומהלרהואכינדמהאולםבמפורש.

בנבואותהתבונןעמיטלהרבאםאחרות,במילים

פשרהאתלהביןמנתעלהתהליםובמזמוריהתנ"ר

ליכטנשטייןשהרבהריהמדינה,הקמתשלהתורני
שלמשקפיהדרףרק,לאכיאםבעיקר,בהמתבונן

בתחומיםשנקבעוהלכתיותקטגוריותודרףההלכה

פו־רבותשיחותאחרים.טוביםימיםכגוןמקבילים,

90פלאשאלינסון,גרשוןצילום:2009עציון,הרבישיבתירושליםיוםחגיגת

לנתחהרבביקששדרכםהלכתייםבמושגיםתחות

קידשהראשונה"קדושהסוגייתהיום:ענייניאת

המקוםקדושתשלהגדרותלבוא";ולעתידלשעתה

לשבטים";נתחלקהלא"ירושליםמחיצות;וקדושת
דרףועוד.הבמות""היתרבארץ;התלויותמצוות
שלליבןבלבליכטנשטייןהרבנוגעאלהסוגיות

ימינו.שאלות

המ־הקמתלפלאמתייחסליכטנשטייןהרבגם

דינה

$TS1$המדינה$TS1$

$DN2$המדינה$DN2$לפניהיהודיםשלבמצבםהדרמטיולשינוי

כש־עליולהודותמההרבהשישולאחריה,הקמתה

לעצמו.
$TS1$.כשלעצמו$TS1$

$DN2$.כשלעצמו$DN2$הגרי"ד,רבושטבעמושגיםבעזרתאולם
זהפלאכילהדגישמבקשהואוייעוד","גורל

רקוהואישראל,עםשלהגורללבריתמתייחס
שייתכןלכרמתכחשאיננוהואהראשון.השלב
לדרףיצאההרצלשלמדרשומביתשהציונות
בליבםשאףמשוכנעאולםהגורל,תודעתמתוף

ייעודי.נבואיחזוןשלהגשמהתחושתפעמה

ליכטנשטייןהרבמבקשהמדינהלהקמתביחס
עמנושלגורלונטילתהראשון,דגשים:שנילחדד

בעיצובויוזמיםפעיליםוהעםהאדםוהיותבידינו,

החמי־שנתשלבפתיחתהמופלאהבשיחהגורלם.

שים

$TS1$החמישים$TS1$

$DN2$החמישים$DN2$שיטתבהשראתהרבקובעישראל,למדינת

חלקהאנושיתביוזמההרואהליובל,ביחסהרמב"ן
ומסירותנכונותקיימתאם"רקבכינונו:מהותי

ל׳במשוףנזכהבהר,העוליםמןלהיותאמיתיתנפש
השקעה,טעוןהואמעצמו,יגיעלאהיובלהיובל׳.
אישית".נפשומסירותולאומיתציבוריתהתמסרות

הרבמרבו,עצמואתהרבמבדילאחרבמקום

להשפיעהאדםשלשיכולתושסברהוטנר,יצחק
חלומו־כןועלביותר,מוגבלתהיאהמציאותעל

תינו

$TS1$חלומותינו$TS1$

$DN2$חלומותינו$DN2$לעשותהפשוטהלשאיפהלהצטמצםצריכים
הציונותכיבאומץהרבאומרזאתמולה׳.רצוןאת

איןתרצו"אםשלציונותהרצלשלמדרשומבית
אףעלזו.תפיסהשלקלפיהאתטרפהאגדה"זו

ובס־בוולוז׳יןשנלמדהלתורהתורתנוביןהזיקה

הרב,שלמדרשולביתההשראהמקורותלובודקה,

הפערמשמעותיפערקייםתרצו׳׳אםשל"בעניין

אצלשנמצאדרובארובאעלשדיברורבימוריבין

שתו־סברליכטנשטייןהרבהציונות".לביןהקב"ה,

כנה

$TS1$שתוכנה$TS1$

$DN2$שתוכנה$DN2$להיותאחדכלעלאישיתאחריותמטילהזו

הפו־הגשמתלמעןנפשואתולמסורושותף,פעיל

טנציאל

$TS1$הפוטנציאל$TS1$

$DN2$הפוטנציאל$DN2$המדינה.בהקמתהגלום

והחבר־המוסרייםהצדדיםעלהואהשניהדגש

תיים

$TS1$והחברתיים$TS1$

$DN2$והחברתיים$DN2$השראהיניקתמתוףושובהלאומי.החזוןשל

כיהרמב"םושיטתהיובלשנתהלכתיתמסוגיה

הרבסברמכאןזו.אתזומעכבותמצוותיהשלושת

שהם:מדינתנו,אתהמכונניםהמרכיביםשלושתכי

אמיתי;ושוויוןחברתיצדקשמיים;מלכותהמלכת

בדבריםבזה.זהוקשוריםחיונייםבארץוהיאחזות

המשא־חלוקתעלמובהקפוליטימסרגםהיהאלו

בים,

$TS1$,המשאבים$TS1$

$DN2$,המשאבים$DN2$השלמה.לגאולהלהביאכדינלחמיםמהועל

תלמי־שיחתשאפילו"מניןחז"ל:דבריידועים

די

$TS1$תלמידי$TS1$

$DN2$תלמידי$DN2$יבול"׳לא׳ועלהושנאמרלימוד,צריכהחכמים

עלמדברתהגמראבפשטותאמנםע"ב(.כא)סוכה
קודש,שלבשיחותאנועוסקיםוכאןחולין,שיחת

שיחו־לענייננו.לדרושאבקשהאמירהסיוםאתאף

תיהם

$TS1$שיחותיהם$TS1$

$DN2$שיחותיהם$DN2$הרגשבמלואהלב,מעומקיצאורבותינושל

ופרספק־גדוליםוחזוןהגותבשילובוהקיומיות,
טיבה

$TS1$ופרספקטיבה$TS1$
$DN2$ופרספקטיבה$DN2$למקורותעמוקהזיקהלצדרחבה,היסטורית
וצנועהכנההקשבהעםובעיקרהקדומים,ישראל

כףמחדש.שנהובכליוםבכלהמתגלהה׳לדבר
לח־שנה,40לאורףשנשמעוהללו,השיחותהפכו

דשות

$TS1$לחדשות$TS1$

$DN2$לחדשות$DN2$מזורמעניקותמחדש,שנהבכלורלוונטיות

מולידותיתרה,עצמיתשביעותומונעותלכאבים

עצמית.ובדיקהנוקבמבטלצדרוחורוממותשמחה

רבותי־אתולדמייןהעינייםאתלעצוםרקצריף

נו,

$TS1$,רבותינו$TS1$

$DN2$,רבותינו$DN2$דומעתבעיןומיצרופהואמתנוקבמבטעםמי

ועכשיו,כאןנאמריםהדבריםכיולחושנרגש,ולב
עינינומולהמתרחשאתבעיניהםהםראוכאילו

יבול".לא"ועלהובבחינתכעת,

הערה



