
מועדים לאומיים2

בד' באייר חל יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, שנפלו בעת מילוי תפקידם על הגנת עם ישראל 
וארץ הקודש. נוקיר ונכבד את זכרם ונלמד משניות ונתפלל לעילוי נשמתם.

בה' באייר תש"ח )1948( הכיר האו"ם בהקמת שלטון יהודי עצמאי בארץ הקודש, לאחר ששנים רבות 
ובנסים  לארץ  עלייה  של  גדולה  בתנופה  התאפיינה  זו  תקופה  ישראל.  בארץ  יהודי  שלטון  היה  לא 

גלויים שעשה ה'. 

בכ"ח באייר )1967( כבשו חיילי צה"ל את ירושלים כולה, איחדו את העיר ושחררו את הכותל המערבי 
מהכיבוש הירדני.

להלן הסבר על גישת חב"ד למועדים האלה:

חשוב להבין ולהסביר 
חשוב  ממנו.  להתעלם  ובוחרים  עמו  להתמודד  החוששים  יש  ולכן  ומורכבויות,  דקויות  זה  בנושא 
להבהיר שהנושא בהחלט ראוי ודורש התייחסות, הסברה והתמודדות עם השאלות שהוא מעורר. 
התייחסות שאינה עניינית או התעלמות עלולות לגרום לחילול ה', חלילה, ולהתקבל בדרך שלילית 

אצל הורים ומקורבים.

כמו כלל גישת חב"ד, יש להתמודד גם עם נושא זה בדרך חיובית, ואדרבה, לנצל את ההזדמנות כדי 
להציג את העמדה החב"דית, לאור הוראותיו, שיחותיו ואיגרותיו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.

תפיסות דתיות שונות ביחס למדינה
באופן כללי אפשר לחלק את העמדות המקובלות בציבור הדתי והחרדי כלפי המדינה לשלוש תפיסות 

מרכזיות:

 התנכרות - קבוצות קיצוניות במחנה החרדי אינן מכירות – לא לכתחילה ולא בדיעבד – במדינת . 1
ישראל, ואנשיהן אינם משתתפים בבחירות וכו'. לפי עמדתם, המדינה היא תולדתה של הציונות 

הכפרנית, וממילא הקמת המדינה היא "מעשה שטן", ויש להתרחק ממנה ככל האפשר. 

"אתחלתא דגאולה" - התפיסה המקובלת על הציונות הדתית רואה בהקמת המדינה תהליך של . 2
"ראשית צמיחת גאולתנו" - תחילתו של תהליך הגאולה, שמתחילה "כאיילת השחר" ומתפתחת 

"קמעא קמעא". 
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אין משמעות - רוב הציבור החרדי )בהבדלי גישות שונים( סוברים כי למדינת ישראל אין משמעות . 3
לחלוטין,  טכנית  מסגרת  היא  הגאולה".  "התחלת  ולא  שטן"  "מעשה  לא  היא  דתית-רוחנית. 
פי מידת התמיכה שלה בענייני הדת. אם המדינה תומכת במוסדות תורה,  שצריכה להיבחן על 
מתקצבת בתי כנסת ומקוואות טהרה ואינה גוזרת גזרות נגד הדת – יש לראותה בעין חיובית. שאר 
יותר בחיי  התחומים אינם מעניינים יתר על המידה. חוגי החסידים נוטים לגלות מעורבות רבה 

הארץ ואכפתיות כלפיה וכלפי מוסדותיה.

עמדת חב"ד – שביל הזהב
דרכה של חב"ד שונה משלוש השיטות הנ"ל, ולמעשה, היא שיטה רביעית, מעין "שביל הזהב". 

את הגישות 1 ו-2  שלל הרבי בתכלית. חס ושלום לומר שהצלתם של מאות אלפי יהודים בנסים גלויים 
היא "מעשה שטן". ודאי ּוודאי שיד ה' עשתה זאת. מצד שני, חס ושלום לומר שאנו כבר ב"אתחלתא 
דגאולה". הגאולה השלמה לא החלה במפעל הציוני, והתקבצותם של יהודים לארץ ישראל אינה קיבוץ 
הגלויות של הגאולה, שיתרחש בשלמותו רק לאחר ביאת המשיח, לאחר ש"ייבנה מקדש במקומו", 

על פי הסדר שקבע הרמב"ם כהלכה פסוקה וברורה.

עם זאת, הרבי סבר שאי אפשר לומר שאין שום משמעות רוחנית בעצם העובדה שיש לעם ישראל 
אפשרות לנהל חיים עצמאיים בארץ ישראל. מהתבטאויותיו של הרבי בנושא נראה שהוא ראה את 

המשמעות הרוחנית הזאת בשני תחומים:

חיים . 1 ניהול  עצמו.  להציל  אפשרות  ישראל  לעם  הקב"ה  נתן  הנוראה  השואה  לאחר  "הצלה": 
עצמאיים ובכלל זה צבא שיגן על חיי העם, מאפשר ליהודים מקלט בטוח, מבלי שיהיה תלוי יתר 

על המידה בחסדי אומות העולם.

הוא . 2 הזדמנות:  ישראל  לעם  נותן  הקב"ה  לגאולה,  כהכנה  לגאולה":  שראויים  להוכיח  "הזדמנות 
מאפשר להם לנהל את חייהם כרצונם מתוך ציפייה שיבחרו להתנהג כדבעי ולהשתית את חייהם 

על התורה ומצוותיה. אם אכן ינהגו כך, יוכיחו שהם ראויים להיגאל. 

אכפתיות ומעורבות בחיי הארץ
לאור זאת ברור שיש חשיבות עצומה לא רק למידת התמיכה של המדינה במוסדות תורה, אלא יש 

לשאוף לכוון את המדינה ליעדים האלה:

יש לפעול ולעשות כדי שמדינה אכן תשמש "הצלה" ליהודים שמבקשים למצוא בה מקלט מפני . 1
צבא,  ועצמה:  כוח  ביחד  שיוצרים  התחומים  בכל  טובה  בעין  מתבוננים  אנו  לכן  ישראל.  אויבי 
התיישבות, כלכלה, עלייה, מקומות עבודה, רווחה וכו'. באור זה יש לראות את האכפתיות הרבה 
והמעורבות הגדולה שהרבי גילה בכל אחד מהתחומים הנ"ל, כי כל דבר שמחזק את הקיום היהודי 

ואת הביטחון של מיליוני יהודים היושבים בארץ – חשוב ביותר. 

יש להשפיע על צביונה של המדינה, שתהיה לא רק "מדינת יהודים" אלא "מדינה יהודית", ּוודאי . 2
שלא תמרוד ח"ו בגלוי בה' ובתורתו. על רקע זה יש להבין את המאבק שניהל הרבי נגד חוק "מיהו 
יהודי". אמנם היו שטענו נגדו: "מה אכפת לנו מה כתוב בספר החוקים של המדינה החילונית?". 
אלא שיש להבין שלהחלטה של קיבוץ יהודים יש משמעות כלפי שמיא וכלפי העולם, ולכן יש 

לפעול ולעשות שקיבוץ היהודים הנקרא "מדינת ישראל" לא יתכחש לה' ולתורתו.

ציונות אידאולוגית ומעשית
למעשה  היא  שהמדינה  מהעובדה  נובעת  למדינה,  בהתייחסות  הכרוכות  הקשות  הבעיות  אחת 
תולדתה של התנועה הציונית החילונית. היהדות הנאמנה ניהלה מאבק מר נגד הציונות וראתה בה 

סכנה חמורה. כ"ק אדמו"ר הרש"ב, לדוגמה, נמנה עם גדולי הלוחמים בציונות. 
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איך צריך אפוא להתייחס למדינה שהורתה ולידתה ברעיון זה?

ובכן, השינוי חל ברגע שהעניין נהפך מאידאה רוחנית ומרעיון אידאולוגי - למציאות ממשית שחיים 
 – ידי הרבי  בה יהודים. ברגע שנוסדה המדינה, הפרידה חב"ד – בתחילה בהנהגת הריי"צ ואח"כ על 

הפרדה ברורה הרעיון הציוני החילוני בתחילתו, לבין המדינה עצמה כפי שהיא כיום.

ההתנגדות לרעיון הציוני נשארה בעינה. כי רעיון זה פירושו – יצירת "יהודי חדש" ועם יהודי חדש. לא 
עוד עם שבסיס קיומו מושתת על התורה והמצוות, אלא "עם ככל העמים", שמרכיבי זהותו מושתתים 
על סממנים לאומיים רגילים – טריטוריה משותפת, שפה, תרבות וכו'. לא עוד אמונה בגאולה על ידי 

משיח צדקנו, אלא גאולה טבעית בכוח עצמנו. זו תפיסה, שאותה אנו שוללים מכל וכול.

החילונית,  הציונות  של  והראשונית  האמתית  מטרתה  הייתה  שזו  יודעים  אינם  רבים  שכיום  ייתכן 
והדבר יוצר קושי גדול. רוב הציבור מזהה את הציונות עם אזרחות טובה ונאמנות למדינה: ציוני הוא 
כביכול. רק מעטים  – הוא שונא המדינה,  ציוני  ורוצה בשגשוגה; מי שאינו  מי שאוהב את המדינה 
במקורה  נועדה  האידאולוגית"  וש"הציונות  מעשית",  ו"ציונות  אידאולוגית"  "ציונות  שיש  יודעים 

להיות אנטי-תזה גמורה של התורה והאמונה.

כך או כך, חב"ד עושה את ההפרדה הברורה בין הרעיון הציוני ומטרותיו האידאולוגיות החילוניות-
כפרניות, לבין המדינה, שהיא מציאות קיימת, מסגרת שבה חיים יהודים. מכאן, שאין שום זהות בין 
ציונות ובין אכפתיות כלפי ענייני המדינה. אפשר להיות שותף מלא להגנה על הביטחון, לבניין הארץ, 
התפיסות  את  לאמץ  מבלי  ולרווחה,  לחינוך  ולקליטה,  לעלייה  לתעשייה,  לחקלאות,  להתיישבות, 

והאמונות החילוניות של הציונות האידאולוגית.

ומכאן -  השאלה "האם אני ציוני" או "האם איני ציוני"- דורשת התמודדות מורכבת שכן לא תמיד 
השאלה  את  לפרק  מוטב  חב"ד.   כחסידי  לנו  ואף  להורים  ולנשאל,  לשואל  דיים  ברורים  המושגים 
והתשובה ולבחון את הגדרת היסוד של המונח "ציונות". אם ציוני הוא מי שתומך בבניין הארץ, בחיזוק 
הביטחון, בהרחבת ההתיישבות, בחיזוק הכלכלה, בהגברת התעסוקה, בהגדלת העלייה - לכל זה אנו 
שותפים מלאים, אולם אם ציוני הכוונה לאדם המאמין שבמקום יהדות די לנו בעם יהודי שמח על 
אדמתו ללא תורה וללא מצוות, ובית מקדש ומשיח אינם נכללים בהשקפת עולמו - לא, אינני כזה. אני 

מאמין בשליחות רוחנית לשמה ירדה נשמתי לעולם הזה.

ארץ הקודש
במשך השנים הביע הרבי חיבה מיוחדת לארץ ישראל ולפועלים בה.

דוגמות: 

יוהכ"פ; ההבטחות ערב 	  והעידוד ערב מלחמת ששת הימים; הפעולות לקראת מלחמת  החיזוק 
מלחמת המפרץ )"א"י המקום הכי בטוח"( וההוראה להמשיך לנסוע לארץ ולא לעזבה ח"ו.

המאבק על שלמות הארץ.	 

ביטחון, 	  בענייני  גם  אלא  "דתיים",  בעניינים  רק  לא  בארץ,  לנעשה  הרבי  של  הרבה  האכפתיות 
התיישבות, כלכלה, עלייה, תעסוקה וכו'.

הקשר עם אנשי הצבא, עצות והדרכות בענייני ביטחון, עידודם להישאר ולפעול בצה"ל.	 

ייסוד כפר חב"ד ושיכוני חב"ד ברחבי הארץ.	 

הפניית אנשי עסקים מחו"ל להקים מפעלים בארץ.	 

פעילות )חשאית בעיקר( למען עליית יהודים מאחורי מסך הברזל לארץ ישראל. 	 

ההוראות המיוחדות להכנת דירות ומקומות עבודה לקראת גל העלייה של תש"ן )השיחה ואח"כ 	 
ה'יחידות' בקיץ תשמ"ז(.
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חב"ד וארץ ישראל
ימים אלה הם הזדמנות טובה להדגיש את הקשר המיוחד של חב"ד עם ארץ ישראל, ואת משמעותה 

של ארץ הקודש, לאור שיחותיו של הרבי. להלן כמה נקודות:

היהודי 	  היישוב  החזקת  למען  כספים  לאיסוף  פעל  הזקן  רבנו  ישראל:  וארץ  חב"ד  אדמו"רי 
באה"ק. האדמו"ר האמצעי שלח את בתו וחתנו לייסד את היישוב החב"די בחברון. האדמו"ר 
ה'צמח צדק' ייסד את בתי הכנסת "צמח צדק" בירושלים העתיקה ובצפת וכו'. כל האדמו"רים 

ראו צורך וזכות לקנות נחלה משלהם באה"ק.

העוסקות 	  ואיגרות  שיחות  של  בשפע  עולות  מלך,  של  פלטרין  באה"ק,  החיים  של  והאחריות  הזכות 
ָנה" וכו'. פעמים  ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ָשׁ ׁ ית ַהשָּ ּה ֵמֵרִשׁ ר ... ֵעיֵני ה' ֱאֹלקיָך בָּ בקדושתה של אה"ק "ֶאֶרץ ֲאֶשׁ

אין ספור ציין הרבי כי "עלייה" לאה"ק צריכה להיות – כשמה – גם עלייה ברוחניות.

הזכות שלנו על אה"ק אינה מכוח החלטת האו"ם, אלא היא "נחלת עולם לעם עולם". כפי שהיטיב לבטא 	 
רש"י בפירושו לפסוק הראשון בתורה, לאיש אין זכות לוותר על שעל כלשהו מאה"ק, ארצו של הקב"ה, 

שנתנה לעם ישראל לדורותיו.

יום הזיכרון לחללי צה"ל
הערכה  והארץ.  העם  הגנת  על  נפשם  את  שמוסרים  צה"ל,  לחיילי  גדולה  הערכה  הייתה  לרבי 
השוהים  החיילים  אל  החגים  ומצוות  השמחה  את  להביא  שנועדו  במבצעים  ביטוי  לידי  באה  זו 

התורה  בספר  ובשטח,  בבסיסים 
חיילי  לזכות  במיוחד  שנכתב  הכללי 
צה"ל, בהקפה שהקדיש הרבי לחיילי 
צה"ל והורה שרק מי ששירת בצה"ל 
להוסיף  יש  לאלה  ועוד.  בה  ישתתף 
את תשומת-הלב המיוחדת של הרבי 
ליתומי מערכות ישראל, את הוראתו 
השכולות  המשפחות  את  לאמץ 
שכתב  התנחומים  ומכתבי  ולעודדן 

הרבי למשפחות הנופלים.

אחד  מצד  בצפירה:  העמידה  בעניין 
של  ההלכתית  הבעייתיות  ישנה 

אימוץ "חוקות הגויים" )עמידת דום( דווקא בעניין כל-כך קדוש כמו זיכרון קדושי מערכות ישראל 
הי"ד. מצד שני, יש לנהוג זהירות שלא לפגוע באנשים הרואים באי-העמידה בצפירה זלזול ח"ו 

בנופלים. לכן ברשות הרבים חייבים לעמוד, כמו כולם, ולומר בלחש משניות או פרק תִהלים.

גנים שמסיבות שונות צריכים להשתתף בטקס עירוני וכדומה - יש להתייעץ עם הנהלת המוסדות 
לדאוג  יש  טקסים,  לקיים  נהוג  לא  שבהם  במוסדות  לנהוג.  נכון  כיצד  הרשת  הנהלת  עם  או  במקומם 

לקריאת פרקי משניות לעילוי נשמות הנופלים. זו הדרך היהודית המקודשת מדורי דורות לזיכרון הנפטרים.
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מכתב של הרבי המתייחס לנושא זה

ב"ה, י"א אייר,  תשט"ו
ברוקלין

הו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים
מוה"ר אלי' ליב שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מ-ה' באייר, הנה ידוע פתגם הבעש"ט ששמענוהו כמה פעמים מכ"ק מו"ח 
בעבודתו  הוראה  ללמוד  צריך  גם  ובמילא  יכול  שומע  או  רואה  שהאדם  דבר  שמכל  אדמו"ר, 
אם השי"ת, ועל אחת כמה וכמה במאורע שנוגע לכמה וכמה מבני ישראל, ובפרט אם רואים 
שמסר השי"ת רבים ביד מעטים באופן נסי, הרי זה צריך לעורר תוספת כוח לעבדו יתברך, ואין 
להתרשם כלל וכלל ממה שישנם נוהגים באופן אחר, ורוצים לבאר הנהגתם ע"פ שכל שהם הרוב, 
והנ"ל הוא הוכחה להיפך, שאין הרוב בכמות מכריע כלל וכלל, וגם אלו המתנהגים אחרת יודעים 
עד"ז, אלא שיצרם הרע אין נלחמים בו כראוי, ולכן נופלים תחת ממשלתו, שזהו נוסף על כל 

שאר העניינים הנהגה דכפוי טובה באופן היותר מבהיל.

משל למה הדבר דומה, למלך גדול ורב, שמראה אהבת הגדולה והעצומה לאיש הדיוט נבזה שפל 
אנשים כו', ויורד אליו ממקום כבודו עם כל שריו כו', ומכניסו להיכלו היכל המלך כו' )ע"ד 
המבואר בתניא פרק מ"ו(, האפשר לומר ששפל אנשים זה יאמר למלך, אשר היכל זה אינו של 
המלך אלא של ההדיוט, ולכן יתנהג בו כפי רצונו, ותחלת הנהגתו היא לגרש אתה מלך מהיכלו 
בכל האופנים שאפשרי, והיינו ע"י הנהגה גסה היפך ציווי המלך על כל צעד וצעד?! והנמשל 

מובן...

נהניתי גם מכתבו אשר חלקו מצה שמורה להורי התלמידים דבית הספר שלהם, ובודאי גם בשאר 
בתי ספר הרשת נהגו מנהג טוב זה, והשי"ת יצליחו לבשר טוב תמיד בענינים הכללים והפרטים...

בברכה לכהנ"ל.

 

ממכתבו של הרבי עולה כי התייחסותם של רבים בצורה מוטעית לניסי ההצלה הגדולים להם זכו 
עם ישראל בימים אלו של שנת ה'תש"ח, אינה צריכה לקחת מאיתנו את הזכות להודות לה' על כך 

בדרכים הראויות ובמיוחד כשיש הזדמנות לגרום על ידי זה לקידוש ה'.

מקורות:

דעת תורה בענייני המצב באה"ק	 

הרבי – שלושים שנות נשיאות – הראיונות והשיחות של הרבי עם עיתונאים ואנשי ציבור,	 

 שבהם הוא מבהיר את עמדתו כלפי המדינה.	 

התקשרות גיליון יג ו-נג )"הרבי וארץ ישראל"(. גיליון מא )"צבא הגנה לישראל"(.	 

איגרות קודש	 

דוברות חב"ד – הרב מנחם ברוד	 
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