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: ר יצחק וייס"לרגל השקת ספרו של ד" יד ב� צבי"ר עמנואל נבו� ב "הרצאה של ד

   קריאה חדשה–הרצל 

  )2008 ביולי 16(ח "ג תמוז תשס"י

  

הרעיונות והכוונות של הרצל .  ר יצחק וייס על כ� שהוא תיק� עוול"יש להודות לד

: ס בספרור ויי"וכפי שכותב ד, בראש ובראשונה על ידי היהודי# עצמ#, סולפו

  ).  203' עמ" (לנתק את הרצל מעמו ומארצו אכ� פעל את פעולתו... הרצו� "

  

כי הוא מאתגר את היהודי# שסבורי# , הרצל הפריע בזמנו וממשי� להפריע היו#

  .שה# מצאו מנוחה

  

, דברי#" (ובגוי# הה# לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכ' רגל�: "כתוב בספר דברי#

כי פסוק זה מרמז לכ�  עקדת יצחק בספרו כותבה הרב יצחק עראמ).  סה:כח

ולא יוכלו למחוק את , שהיהודי# לא יצליחו להתבולל לחלוטי� בקרב העמי#

 הגוי# תמיד ידאגו להזכיר, להישכחשהרי ככל שהיהודי# ינסו לשכוח ו.  זהות#

מצביע על זיקה בי� פסוק זה לבי� ) ח:לג (בראשית רבאהמדרש .  לה# שה# יהודי#

ולא מצאה היונה : "המתאר את שובתה של היונה אל התיבה בספר בראשית קהפסו

  ).  ט:ח, בראשית" (מנוח לכ' רגלה ותשב אליו אל התבה

  

" לא יהיה מנוח לכ' רגל�"המדרש מלמד אתנו כי נית� להפו� את הקללה של 

, ה# לא היו חוזרי# לתיבה, הרי א# היהודי# היו מוצאי# מנוח לכ' רגל#: לברכה

  .נו לתורת ישראל ולאר( ישראלדהיי

  

 הרצל הזכיר ליהודי# שה# לא מצאו ושה# מעול# לא יימצאו מנוח לכ' רגל#

ה� היהודי# המתבוללי# אשר הרגישו .  דווקא כשה# היו בטוחי# שמצאו, בגלות
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וה� היהודי# החרדי# שהפכו את הנאמנות לאר( , סימביוזה מוחלטת ע# מולדת#

  .  י� מופשט ותיאורטיישראל ואת שיבת ציו� לעני

  

בעוד ,  על סימביוזה תרבותית ורוחנית בי� גרמניה לבי� היהדות"הכריז" כה� הרמ�

, בניגוד למסר הברור של מגילת אסתר, והחדרי#.   נרצחה בידי הנאצי#ואשתו

ודי# לא צריכי# להתעסק בפוליטיקה ובעוצמה על מנת להציל את סברו כי היה

  .ה# טעו והרצל צדק.  נפש#

  

למה האינטליגנציה הישראלית בעייני עצמה הפכה אותו למשוגעת , א# הרצל צדק

 שהחלו# מותו של הדוד מאמריקהלמה כותב יוסי ביילי� בספרו ?  של השכונה

כאשר הרצל כתב ופעל כדי , האמיתי של הרצל היה שהיהודי# יוותרו על יהדות#

כפי שהוכיח ,  רוחניתלהחזיר את היהודי# הביתה ג# מבחינה פיזית וג# מבחינה

  ?ר וייס"הד

  

מכיוו� שאנשי# כמו יוסי ביילי� רוצי# למצוא מנוח לכ' רגל# במדינת ישראל כפי 

רגו� הישראלי 'מה שנקרא בז.  שהרמ� כה� רצה למצוא מנוח לכ' רגלו בגרמניה

  א# לא הצלחנו ).שימו לב כי אי� מילה בעברית למושג הזה" (נורמליזציה"המודרני 

  .  נמחק אותה כמדינה בקרב האומות,  שלנו כע# בקרב הגוי#תת הייחודיולמחוק א

  

הוא כותב .  בצורה חד משמעית הזאתהרצל עונה לשאלה ?  ומהי הייחודיות הזו

הוא כותב ."  אנחנו מזדהי# כאומה על ידי אמונתנו" ש 1895 ביוני 9ביומ� שלו ב 

ר על עמנו כל כ� הרבה זמ� אלוהי# לא היה שומ " ש1895 ביוני 14באותו יומ� ב 

אשר רצה לצור ,   בניגוד לאחד הע#."אלמלא הייתה לנו שליחות בתולדות האנושות

 ,הרצל ראה בציונות חזרה למקורות היהודיי#, תרבות יהודית מנותקת מ� היהדות

  .מראה בספרווייס ר " כפי שד"יהודיות"או ל 
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 על בר היחיד ששומרתנו העתיקה היא הדאמונ" כותב הרצל כי יודנשטאטב 

מו בקונגרס הציוני השלישי אומר הרצל כי היהודי# העניי# מ� וובנא."  אחדותנו

לא ."  מכיוו� שה# שומרי מסורת, הציוני# הטובי# ביותר"האימפריה הרוסית יהיו 

) התנועה האורתודוקסית הציונית(הרצל תמ� בהקמת תנועת המזרחי , במקרה

  .השפעת# של אחד הע# ותומכיוכיוו� שהוא ראה בה משקל נגד ל

  

הע# [ורק הע# הזה ... עמי# נכחדו , העול# השתנה: " כותב הרצלאלטנוילנדב 

נוצר את זכר סבלותיה# של , נאמ� לעצמו, דבק במנהגיו, נותר כפי שהיה] היהודי

    ."  אלוהי הנצח, הוא ממשי� להתפלל לאלוהיו.  אבותיו

  

הודית היא דתית ביסודה ושהייחודיות של הרצל סבר כי הזהות הי, במילי# אחרות

ואני יכול , אפשר להסכי# או לא להסכי# אתו.  הע# היהודי נובעת ממעמד הר סיני

 אשר רוצי# להמשי� ולהגדיר את עצמ# #להבי� מדוע היהודי# האתיאיסטי

אז שיגידו שה# לא מסכימי# אתו במקו# לסל' .  כיהודי# לא מסכימי# ע# הרצל

  .את דבריו ולהטעות את הציבור על מורשתו הרעיונית

  

יהושע כי משה רבנו לא היה . ב.טע� א) 2006ב (כנס הרצלייה השיש בהרצאתו ב

הוסי' עוד ).   אלא משבט לויט יהודההוא הרי לא היה משב(יהודי אלא ישראלי 

, טריטוריה" שלנו כישראלי# צריכה להיות מבוססת על ההשתייכותיהושע כי 

כי הוא גדל על , אר( כי יש לו הוא צרפתיכפי שהצרפתי , כלומר."  תרבות ועשייה

, יודע להתלבשוכי הוא  , ע# חמאהכי הוא אוכל בגט, Racine ו Corneilleקריאת 

, יהושע ואת עמוס עוז. ב.כי הוא קורה את א, אר(יש לו  כי  ישראליהואהישראלי 

  .וכי היא לובש סנדלי# וחולצה פתוחה, כי הוא אוכל פיתה ע# חומוס
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.  זהות בלי אלוהי#" ,נורמאלית"זאת זהות .  הזאת לא ייחודית ולא יהודיתהזהות 

 הרצל כותב  .זאת לא הזהות שאליה שא' הרצל לחזור.  זאת הזהות של אחד הע#

  ."בראש ובראשונה אנחנו צריכי# להיות יהודי#: "1895 באוגוסט 21ביומ� שלו ב 

  

אבל זאת לא הייתה השאיפה של הציונות הסוציאליסטית של יהודי רוסיה ומזרח 

וזאת לא , אשר שלטו במערכת הפוליטית והכלכלית של המדינה החדשה, אירופה

.  אשר שלטו באקדמיה,  יהודי גרמניההייתה השאיפה של הציונות האפלטונית של

ודי# הגרמני# האינטלקטואלי# רצו בבת היהג# היהודי# הרוסי# החומרניי# וג# 

למרות השנאה .  באר( ישראלאחת לפרק את עול מלכות שמיי# ולהיות ע# חופשי 

ה# חשבו שהגוי# יעזבו אותנו א# , )גוריו�0כמו בי� מרטי� בובר ודוד ב�(ביניה# 

תרבות ועשייה , דהיינו א# נגדיר את זהותנו על פי טריטוריה" ,#מאליינור"נהיה 

  .התורהולא על פי , בלבד

  

נסראלה והחמס שואפי# ופועלי# , דא'יגאחמנ.  ג# לא יקרהזה לא קרה וזה 

0והאינטליגנציה הבריטית היא אנטי.  השמדתנו לא בגלל מחלוקת על גבולותל

 יש משהוא לא מוסבר ומתמש� בשנאת . דאגתה לזכויות האד#ציונית לא בגלל 

שכיננו הבלתי רציונאליי# דואגי# להזכיר לנו מה שהאירופי# .  ישראל

  .ודי#אנחנו יה:  באכזריות פרימיטיביתלאבותינוהזכירו כמי# חהמתו

  

  .  מנוח לכ' רגלנו, עדיי�,  מצאנוג# בארצנו לא

  

.  נו כע# מפוזר ומושפלחזרנו פיזית לתיבה כי לא מצאנו מנוח לכ' רגל, כמו היונה

היא הזדמנות לשאול את , וח לכ' רגלנוהעובדה שג# כמדינה ריבונית לא מצאנו מנ

הרצל קרה לשיבת .  עצמנו א# לא הגיע הזמ� שנחזור לתיבה ג# מבחינה רוחנית

  .ציו� פיזית ורוחנית ג# יחד לפני יותר ממאה שנה
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יש לנו : הצלחה רוחנית חומרית א� קשה לטעו� שהיא מדינת ישראל היא הצלחה

יש לנו שלטו� .   אור לגוי#מלהיותא� אנחנו עוד רחוקי# , תעשיית היי טק לתפארת

שיטת בחירות שלא מאפשרת לנו ,  שלא מאפשר עיצוב ויישו# מדיניותבלתי יציב

בית משפט עליו� שבו השופטי# נבחרי# על ידי , נציגנו בכנסתאת ולפטר לבחור 

פוליטיקאי# , החלטות פוליטיות רק כשמתאי# לו( שמתערב ב"בג, השופטי#

אקדמאי# ש , תקשורת מגויסת שאומרת לנו מה לחשוב,  במקו# להנהיגששורדי#

   .שהציונות נולדה בחטאשאי� ע# יהודי ולעול# לנו ו" מסבירי#"

  

       ?מי צרי� חוש�, כזה" אור"ע# 

  

# אי� מדינה ע# בתי אק רוסו כתב פע# כי הוא מעול# לא הבי� למה ליהודי'� זא'ז

, אומר רוסו, רק אז.  ספר ואוניברסיטאות שבה# יוכלו לחשוב ולדבר באופ� חופשי

א� העול# עדיי� , יש לנו עכשיו מדינה, �כבא.  נוכל לדעת מה יש ליהודי# להגיד

ולא נוכל לדעת זאת בעצמנו ולהוות דוגמה מבלי .  ממתי� לשמוע מה יש לנו להגיד

נאמנותנו למקורותינו היא לאו דווקא .  יוני של היהדותלהכיר את האוצר הרע

והוא לא יוכל ללמוד , א� העול# לא יכבד אותנו כל עוד ולא נכבד את עצמנו, דתית

  ."ככל הגוי#"כל עוד ונתאמ( להיות מאתנו 

  

 הזדמנות להפני# ולייש# את קריאתו מהווההשפל המוסרי והערכי שאליו הגענו 

ואשר , רנו ישתחרר העול# ובגדולתנו יוסי' ג# הוא גדולהבשחרו: "וחזונו של הרצל

אנחנו מנסי# לעשות ש# לטובתנו יפעל פעולה חזקה ורבת ברכה לטובת האנושות 

    ."כולה

  

  

          


