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גילוידעת

נצטווינו במצוות פרייה  בפרשתנו, פרשת בראשית, 

לראות  מאוד  משמח  א(.  מצוה  החינוך  ורבייה)ספר 

כיצד עם ישראל, בניגוד לעמים במדינות המערב, מהדר 

במצווה זו ומעצים את האומה בבנים ובבנות. תחזיות 

לירדן  הים  בין  למיעוט  היהודים  הפיכת  על  קודרות 

מתנפצות שוב ושוב, בראש ובראשונה בזכות העוצמה 

הדמוגרפית היהודית. אולם יש העוקבים בציפייה דרוכה 

לא רק אחר המאזן הדמוגרפי בינינו לבין הערבים, אלא 

גם אחר מספר הלידות במגזרים השונים המרכיבים 

את האומה. תקוותם היא שהדמוגרפיה תגרום לכך, 

שהציבור הדתי והחרדי יהיה לרוב במדינת ישראל, וכך 

נתגבר על הציבור החילוני, אשר משקלו ילך ויקטן.

ודאי שיש לשמוח על התחזקות בעלי היחס החיובי, 

ברוח ובמעשה, למסורת ישראל, אולם ברצוני להצביע 

די  לא  קוק,  הרב  של  משנתו  לפי  שלפחות  כך,  על 

בדמוגרפיה לבדה כדי לרפא את המשבר האמוני הפוקד 

את עם ישראל בדורות האחרונים. זאת משום שלפי 

ניתן  עליה  מקרית,  תאונה  אינה  הכפירה  קוק,  הרב 

להתגבר באמצעים מלאכותיים או כוחניים, אלא היא 

הופיעה והתעצמה משום שיש לה תפקיד חיובי, אם כי 

זמני, במציאות )מאמרי הראיה עמ' 84; אורות, יסורים 

ממרקים(. לדעתו, הכפירה תפסה מקום מרכזי בחברה 

היהודית משום שעולם האמונה נעשה רדוד מדי, ולא 

היה בכוחו לספק תשובות לשאלות העמוקות, שהחיים 

המודרניים ותחיית האומה הציבו בפנינו. מניתוח זה 

ניתן לגזור,שהפתרון העמוק למשבר הכפירה יבוא רק 

על ידי תיקון הסיבה להופעתה, כלומר על ידי זיקוק 

עולם האמונה שלנו. עלינו לבנות עולם אמונה, שיכלול 

את כל הנקודות הטובות המופיעות לעת עתה בעיקר 

בשדות זרים; עולם אמוני שבכוחו לבנות לא רק את חיי 

היחיד והקהילה, אלא את חייה של מדינה, אשר נועדה 

להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש; עולם אמונה המאחד 

קודש וחול, ונותן לכל כוחות החיים את המקום הראוי 

להם, ועם זאת אינו משתעבד להם, אלא מרומם אותם.

ייוותר שטחי ובלתי מבורר,  כל זמן שעולם האמונה 

ריבוי הילודה במגזר הדתי והחרדי צפוי להביא לידי 

אחת משתי תוצאות גרועות:

גלישה חזרה אל מחוזות הכפירה: השאלה החשובה 

שומרי  מבתים  באים  א'  כיתה  מתלמידי  כמה  אינה 

אל  תלמידים  אותם  של  יחסם  יהיה  מה  אלא  שבת, 

בה  יראו  האם  י"ב,  כיתה  את  יסיימו  כשהם  התורה 

להיות  שיהפכו  או  בשמחה,  בה  וידבקו  חיים  תורת 

הדור הבא של הכופרים.

בוגרי החינוך הדתי  ימות:  יצליח אך החולה  הניתוח 

יישארו דתיים ויהיו לרוב, אך בלי שכלול עולם האמונה, 

תתרחש הידרדרות משמעותית באיכות החיים במדינת 

ישראל, כי תורה מצומקת לא תכלול את כל הדרוש 

כדי לקיים מדינה משגשגת ומתקדמת.

אשר על כן, לצד השמחה על כך שהציבור הדתי לגווניו 

העיקרית:  המשימה  את  לזנוח  אין  ומתעצם,  הולך 

העמקה במשנתנו מתוך ישרות, אומץ ומסירות. רק 

אם נצליח להגדיל את האיכות, יהיה גם הריבוי הכמותי 

בבחינת טובה שלמה 

מלון
לא על הדמוגרפיה לבדהאורחים

הרב נתנאל אלישיב - המכינה הקדם צבאית 'בני דוד'

     )* ע"פ נתוני ועדת המפקד( 

44% נשים מהציונות הדתית התפקדו* 
שלךאז מי האישה     בבית היהודי?

בתחילת  ואנו  תשע"ג   "בראשית"  קודש  שבת  ערב 
לפני  בע"ה,  טוב  חורף  של  תקופה  חדשה,  תקופה 

הכרעות לאומיות, ערב בחירות בציונות הדתית. 

"להתחיל מבראשית", כותב הרב חנן פורת זצ"ל בספרו 
"מעט מן האור", אין פירושו למחוק את כל אשר היה, 
כאילו לא היה דבר לפנינו. "להתחיל מבראשית" פירושו 
לשוב וללמוד את התורה בענווה, מ"בראשית ברא", 
בסבב נוסף, מרענן ומחדש. ללמוד על יסוד כל מה שכבר 
למדנו והפקנו לקחים בעבר, ולגלות פנים חדשות, של 
גילויים חדשים מאוצרות התורה הרחבים והעמוקים. 

להכיר יותר לעומק שיש בורא ומנהיג לעולם. 

לאמון  נדרש  ומיד  האדם  נברא  בראשית  בפרשת 
בינו לבין קונו: "...המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכול 
ממנו, אכלת?". האדם וקין בנו נתבעו גם לאחריות על 
מעשיהם: "ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך ותאכל 
מן העץ אשר צויתיך לא תאכל ממנו? ארורה האדמה 

"... מה עשית? קול דמי אחיך  בעבורך..". לקין נאמר: 
עם  יחד  לאמון  הדרישה  האדמה".  מן  אלי  צועקים 
תביעת האחריות על כלל מעשי האדם, הן מהמידות 
ולשאת  אמון  להשיב  בכדי  נדרשנו.  להן  הראשונות 

מ"עץ  ולאכול  להתפתות  שלא  נדרשנו  באחריות, 
הדעת", אלא לבחור בטוב. 

בתקופה זו, של התחדשות בציונות הדתית, אנו זקוקים 
לנבחרים שישיבו אמון ציבורי רחב בהנהגה הפוליטית 
החיים  לנבחרים,  זקוקים  אנו  הדתית.  הציונות  של 
בעשייה  לממשו  ויודעים  חזון הציונות הדתית   את 

הפוליטית-מדינית, באחריות ובשותפות-יחד. 

"להתחיל מבראשית" משמעותו לרענן ולחדש בבחירות 
הפנימיות הבעל"ט, את פניה של ההנהגה הפוליטית, 
ולצאת יחד לבחירות הכלליות, ברשימה מאוחדת של 
נבחרים היודעים לפעול ולשתף פעולה מ"בראשית", עד 
תיקון עולם במלכות ש-ד-י, לעיני כל ישראל. מנהיגות 
גדול  פוליטית שתזכה בע"ה, לאמון ציבורי מחודש, 
ורחב. מנהיגות אחראית, היודעת את בוראה ויודעת 
הפוליטית,  בעשייה  וטוב  אור  להשפיע  יעודנו,  את 

ברוח הציונות הדתית, לעם ולמדינת 

נקודה
להתחיל מבראשיתלמחשבה

מרדכי-מוטי יוגב - אל"מ במיל. סגן ומ"מ ראש המועצה האזורית מטה בנימין

"להתחיל מבראשית" משמעותו לרענן 
ולחדש בבחירות הפנימיות הבעל"ט, את 
פניה של ההנהגה הפוליטית, ולצאת יחד 

לבחירות הכלליות, ברשימה מאוחדת 
של נבחרים היודעים לפעול ולשתף 
פעולה מ"בראשית", עד תיקון עולם 

במלכות ש-ד-י, לעיני כל ישראל

הפתרון העמוק למשבר הכפירה 
יבוא רק על ידי תיקון הסיבה 

להופעתה, כלומר על ידי
זיקוק עולם האמונה שלנו. 


