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קול הרעם
טופס הרשמה לחברת הביטוח מזכי הרבים
" כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה"

להקריא למשפחה סביב השולחן בארוחת השבת " להגדיל תורה ולהאדירה "

קול הָ ָר ָעם מס'  153פרשת לך ל ָך התשס"ה
ֹ
ההתנתקות? האם סיום תפקידה של הציונות החילונית? (חומר למחשבה)
לאחר שבפרשת משפטים אמר הקב"ה למשה "הנה אנכי שולח מלאך לפניך לשמרך בדרך
ולהביאך אל המקום אשר הכינותי" .וממשיך הבירור לאחר חטא העגל" .ושלחתי לפניך מלאך
וגרשתי את הכנעני האמורי והחתי והפרזי החוי והיבוסי" .
מבחינת המוסר האנושי ,ההומאני ,הדברים האלה אינם פשוטים .מדוע "מכין" לנו הקב"ה ארץ
שכזאת? וכי הבורא אינו יודע שזה לא מוסרי לגרש עם מארצו?! השאלות בדבר מטרת הציונות,
זכותנו על הארץ ובכלל ,הצורך בקיומו ושימורו של עם ישראל כעם ,אינן יכולות לקבל מענה
אמיתי ומוצק רק באמות המידה האנושיות כולנו יודעים את דברי רש"י בתחילת ספר בראשית :
"כל הארץ של הקב"ה היא ,הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו .ברצונו נתנה להם ,וברצונו נטלה
מהם ונתנה לנו" .דברי רש"י הם פסוק מפורש בירמיהו" :אנכי עשיתי את הארץ את האדם ואת
הבהמה אשר על פני האדמה בכוחי הגדול ובזרועי הנטויה ונתתיה לאשר ישר בעיני" .בפשטות
נשמע הסבר זה שרירותי ובלתי הוגן .האם אין לבורא עולם רגישות לבני אדם? האם אינו יכול
לדאוג לעמו שתהא להם ארץ "נקייה" מבעיות וממאבקים.
המוסר הנובע מהרגש ומהמחשבה האנושיים אינו ברור ואיננו מוחלט .אם השכל האנושי קובע
את אמות המידה המוסריות הרי שמוסר זה "נזיל" ומשתנה .יש מי שחושב שדברים מסוימים
מוסריים ויש מי שחושב שהם מושחתים.
כבר אמרו פילוסופים ,וביניהם ניטשה ,כי מי שחושב ככופר אינו יכול לדבר על צדק ומוסר ,שהרי
הצדק הנראה לאחד אינו נראה לאחר .ממילא אין בעולם של כפירה מושגים כצדק ומוסר .בעולם
של כפירה
אפשר לדבר על חוקים שרירותיים הנקבעים על ידי החברה ,אך לא מעבר לכך .כל דיבור על מוסר
מוחלט המחייב את האנושות ,מחייב הכרה שיש כוח מוחלט הקובע את המוסר והצדק.
זהו הבירור שעם ישראל עובר בחטא העגל .הניסיון להתקרב אל ה' על פי השכל האנושי
ורצונותיו ,הניסיון לעשות עגל שלא על פי "הצו האלוקי" ,מביא את העם לנפילה .דרך זו מחטיאה
את הדרך המיוחדת של בשורת "אני ה' בקרב הארץ".
הכרת האנושות כי יש בורא לעולם מתבררת דווקא כשהקב"ה בוחר עם מקרב העמים וארץ מכל
הארצות.
לא מדובר בבחירה שרירותית כי אם בבחירה אלוקית היודעת מהו הטוב האמתי ומהי האמת
המוחלטת .בחירה שאולי אין האדם מבינּה אבל הוא יכול להבין כי הבנתו מוגבלת ויש מי שאינו
מוגבל .לעומת כל "תורה" אנושית המשתנה עם שינוי הזמנים ,תורה מן השמים היא תורה נצחית
שאיננה משתנה לעולם .הטוב והמוסר כפי שהם נראים מהמבט הגבוה והאמיתי של הבורא
מכריחים את הכנת ארץ ישראל דווקא בצורה של עימות ועזיבת הגויים את הארץ .לא מדובר
בחברה הרוצה ליצור שקט תעשייתי בעולם ,כי אם בשאיפה "לתקן עולם במלכות שדי" .אנו
רוצים ומחויבים לברר ולהודיע לעולם את ערכי המוסר האלוקיים והמוחלטים .אנו רוצים לנקות
את העולם מהרשעות ,מהחושך ומהצמצום האנושי .לשם כך יש צורך בעימות בין הטוב לרע ,בין
האנושי לאלוקי ,בין חוק אזרחי לחוקי הבורא.
לציונות החילונית יעד הבורא תפקיד גדול .חזרת עם ישראל לארצו אחרי אלפיים שנות גלות.
כוחות גדולים לקום מתוך ההפיכה ,להילחם ,לנצח ולהקים מדינה .אך ציונות זו ניתקה את עצמה,
את מודעותה ,ממקור הציונות .זוהי ציונות שניסתה לבנות הכול על השכל והמוסר האנושי
ולהתנתק מהמקור האלוקי .ניסיון כזה יכול להחזיק מעמד זמן מועט .השאלות בדבר מטרת
הציונות ,זכותנו על הארץ ובכלל ,הצורך בקיומו ושימורו של עם ישראל כעם ,אינן יכולות לקבל
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מענה אמיתי ומוצק רק באמות המידה האנושיות .בסופו של דבר האנושיות הזמנית המחליפה
ערכים ואידיאלים ,חדשים לבקרים ,אינה יודעת לשם מה היא קיימת ומה היא רוצה מעצמה.
טובת עם ישראל וטובת האנושות מחייבת את קיומו של עם ישראל ואת ניהול חייו בארץ אשר
עיני ה' בה מראשית שנה ועד אחריתה.

סיום תפקידה של הציונות החילונית ,הרב זאב קרוב  11במרץ  2002המאמר מופיע בגיליון התורני "באהבה ובאמונה" של מכון מאיר בירושלים ( .הישיבה
לחזרה ב תשובה ולהתחזקות תורנית של הציונות הדתית).

מעל לכוכבים
דרכו המיוחדת של עם ישראל הותוותה עוד בתחילת יסוד האומה .אברם זוכה להתגלות אלוקית
בה מבטיח לו הבורא כי יזכה לבן משלו אשר ירש וימשיך את דרכו" .ויוצא אותו החוצה ויאמר
הבט נא השמימה וספור הכוכבים ,אם תוכל לספור אותם? ויאמר כה יהיה זרעך" (פרק ט' ,פסוק
ה') .הלשון "הבטה" מתארת מצב של ראיה והסתכלות ממקום גבוה למקום נמוך ("הבט משמים
וראה"" ,הביטה ממעון קדשך מן השמים" ועוד) ,ואם כן לא מובן כיצד אומר הבורא לאברם
הנמצא על הארץ לשון "הבט לשמים" ,והרי כאן זה מלמטה למעלה? עונה המדרש על כך:
הקב"ה הוציא את אברם מעל חללו של עולם ,והגביהו למעלה מהכוכבים ,וזהו לשון הבטה
מלמעלה אל הכוכבים שלמטה.
אברם ושרי לא היו ראויים להוליד מצד טבעם ,וזאת ראה אברם בהיותו אסטרולוג .אמר לו
הקב"ה :אברם ושרי אינם ראויים להוליד ,אך אברהם ושרה – זה משהו אחר ,מציאות חדשה ,ועל
כך אין לאסטרולוגיה – למזלות שליטה והשפעה על עם ישראל כי הם למעלה מהמזלות כיון שהם
חלק ה' עמו ,כלומר ,מושגחים אישית ופרטית על ידי הבורא ,וממילא לשרי מעלה ,שכוחם עובר
דרך המזלות וגרמי שמים אין שליטה על גורל עם ישראל.
וזאת ראינו גם ראינו כיצד כל התכניות והניסיונות לכלות ולאבד את העם המיוחד הזה נכשלו
חלפו ועברו ,וקיומו מעל לחישובים הריאליים וההיגיון האנושי.
בהיותנו נבוכים ותוהים בימים אלו על עתידנו בארץ ,מודעים לאויבים הרבים הסובבים אותנו,
ואין מוצאים דרך ,חשוב וכדאי לאמץ ולשנן כלל זה ,כי עם ישראל מושגח ישירות ע"י הקב"ה,
אינו נתון לשליטת מזלות וטבעו של עולם ,ועתידו מובטח לעד.
שבת שלום הרב יוסף ברוק http://www.hidabroot.org

בברכת שבת שלום עוזי עזרא מזרחי
לרפואת נהוראי יעקוב ישראל בן עליזה ,אורית בת סימה ,אברהם שניר בן עדנה ,מיה מילן ,מרים בת ג'קלין ,שלמה שילו בן שרה  ,יואל
יומטוביאן בן גילה ,דוד בן חנה :גרציה בת אלגרה .מוטי בר ששת .אריה בן דבורה .מרדכי בן נעמי .עמרם בן אליהו.
ולרפואת כל חולי עמו ישראל ולהצלחת כלל עם ישראל ובתוכם מתפללי בית הכנסת הדר יעקוב.
ולזיווג של כל בנות ישראל ובכללן :מיכל בת לינדה ,לני לינדה בת מרים .רוויטל בת אסתר ,אורית בת סימה .יוסף בן יפה .אתי בת רחל.
אסתר בת סימה ,ברכה בת ריצ'י .תחיה אתיקה בת חנה ..ולהצלחת אברהם זריהן בן פרלה בכל אשר יפנה וזיווג עוד השנה אמן ,.דוד בן
חנה
ולביאת משיח צדקנו לאלתר!!!!!!
ולהצלחת אלכס אברהם בן אברהם בכל מעשה ידיו ולזרע בר קיימא אמן ,ולהצלחת הרב יהושע בן יונה לזרע בר קיימא.
לעילוי נשמות עם ישראל ובכללם:אסתר בת רחל ,שושנה בת שימחה , ,בונה בת אסתר בכורה בת שימחה ,ליאורה בר ששת בת רחל,
מרדכי בן עישה חזן ,יואל סולומון בן פולה הודיה ,דוב בסירי ,יוסף בן בונה ,יוסף יעקב כהן בן נעימה ,סולי קסוטו בן שמחה ,ויקטור
בן סול ,עזרא בן חנה ,ברוך בן פרידה הי"ד , ,רבי אהרון הכהן בר מרים ,רז בן אורה ,מיכאל פחימה בן סימי ,דוד יפרח בן עליה ,יצחק
הכהן בן חולה ,לינדה בת פרידה ,פרידה בת פרחה ,שמחה בת רחל ,מרי בת סול ,סוליקה בת זוהרה ,גולי מסיקה  .ולכל נשמות בית
ישראל שאין מי שיזכירן.
לאחדות עם ישראל ומתפללי בית הכנסת הדר יעקב
הוצאה לאור "חברת הביטוח מזכי הרבים" קול הרעם נא להפיץ בכל מקום שאפשר!!!! ותבואו על הברכה נא
לשמור על קדושת הגיליון

