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חורון. ג.ע  

  י  .עבריבתוך כל יהודי חבו

 עם ישראל הוא העם העברי.  

  ִדים-אּורמרחב שבין הערים רואה בהעם העברי מסורת במעלה נהרות  ,יםנהר-ארםבש ןר  לח   כַּשְׁ

, ישראל המיצגים את עם, אבות אלה. אבותיו הקדומים-מחצבתם של אבות-ככור, ִחדֶּקֶּלהפרת וה

 והפכוה  , היא ארץ ישראל, בארץ כנעןו התישבִהגרו דרומה ו, בראשית דרכו ,הוא העם העברי

על  םבהתבסס, ולוגי ודתימית, ערכי, מושגי, עולם לשוני ובנ הז מרחבבּו. מולדתםלביתם ּו

 .ּובז כרם את ארץ מוצאם ממנה הלכו, םוהתרבותית שהקיפה אות גשמיתהסביבה ה

 מקום ב, בה נולדואינה תלויה בארץ  רעיונית כלליתהיא תכונה , היהדות היא דת

 .הפרטבתרבותו של ּולשונו בִ , במוצא הוריו, מגוריו

  הדת  אמנם. רץ ישראל ולעם העבריאהיהדות זרה לחלוטין ללטעון כי אולם יהא זה שקר

אך , ידי גורמים חיצוניים במהלך מאות ואלפי שנים-התעצבה והושפעה על, היהודית התפתחה

 .הוא העם העברי, בקרב עם ישראל, בארץ ישראל נטועיםשורשיה 

  להסתגל  צוואול, ועים במהלך השניםטלטלות וזעז ועבר, הדת היהודית םוִעמ, ם ישראלעַּ בני

לדת המסוגלת , נסיבותמכורח ה, הדת היהודית הפכה. םמכורת-הרחק מארץ, ולהבגחיים ל

 .כן מאשר במולדתּה-ואף מיטיבה לעשות, ורוחנית כאחד גשמית, ג בגלותגשלש

  והיא מנושלת , משיחית-גאולתיתשבארץ ישראל הינה זיקה  ּהשל היהדות למולדתזיקתּה

היהודי בארץ ישראל ובדת המצאו של ע .ועברימים כב מולדּה לארץ קיומיתה ּהתזיקמ

ו-ובטרם ביאתבהעדר גאולה  ּובלבול סתירה  תמעורר" הימים-אחרית"המשיח 

 .מתפשר-היהודי הלאבקרב 

 לשון "בהוא מתפלל אמנם . ולחשוב בלשון זרה, ג בגלותגשהיהודי מסוגל לש

אם לא אולם גם  – עלילתם נתרחשהאר שם ו, בארץ הקודשוקורא ספרים שנכתבו , "הקודש

 .לפחות יהודי יחשבהוא לא , שעליו להכיר ולקרוא" תוכן חובה"אותו זולת בעברית יבין מילה 

 מהות  ,לתרבותוללשונו ּו, מחוץ לארצו. ם בגלותאינו מסוגל להתקּי  , לעומת זאת, העברי

 .זהותו העברית הופכת לריקה מתוכן

 את  בּהאצרה בחּו, גלותית מכורח הנסיבות למסגרתכאמור שהפכה , הדת היהודית, כן-פי-על-ףוא

זיקה אותה  ולהם – הקדום הבסיס התרבותי, המוצא, השפה – מובהקיםם יעברימאפיינים אותם 

והתרבותית שבמרחבים הנפרשים מן הבשן  גשמיתבסביבה ה, אשר בה קיומית לארץ ישראל

, אותם מאפיינים התפתחו, התיכון במערב-מן הגלעד במזרח ועד הים, ב בדרוםבצפון ועד הנג

  .ועד גלותו מן הארץ ראשית ימיו של עם ישראלמ ושגשגוהתעצבו 

 אפיינים מ נשמרו, חיים ושל צורת מחשבה והתבטאות-של אורח גם אם לא באו לידי ביטוי מעשי

 .בצורת מנהג ּומסורת במסגרת הדתית היהודיתחבויים אלו 

 לעברי חבוי, ככל שיהיה ולמולדתּומנוכר זר , גלותי, אפיינים הופכים כל יהודיאותם מ. 

 חום בעולם ההלכה הת   .החבוי בו קיומי לגלות את העברי-דיּי  אין ליהודי צורך מִ , היותו בגלותב

לְׁוַּ שת סדרי משנה הוא מוצא נחמה ובין כתלי ש ארץ , ּומותיר את הקיום במולדתו, נפש-תשַּ

 ."הימים-אחרית"ימי ל, ישראל

 לשון בבד ברו . דתו את הארץ שבה נתעצבה, היהודי מגלה את מולדתו, בהגיעו לארץ ישראל

העברי החבוי ּובזמן הזה במקום הזה . מקום שבו הוא חיהילידית של ה בלשון דוברהוא , העברית

 .לעברי הגלויולהפוך , להגיח החוצה ,צריךאף ו, יכול

 רק  ההגלות בה שרויה היהדות אינשכן , בכך-גילוי העברי החבוי אינו ענין של מה, ואולם

גם אם , כן-על. גלות רוחניתאלא גם , וף במקום מרוחק מן המולדתשל המצאות הג, גשמית

, שכן, הרי שתודעתו טרם הגיעה אל נחלתּה, מתפשר נמצא בגופו בארץ ישראל-היהודי הבלתי

בטרם יגיע ּו, משיחית-זיקתו של היהודי אל מולדתו שבארץ ישראל הינה זיקה גאולתית, כאמור

 .א תדע מנוחנפשו של היהודי ל" הימים-אחרית"עידן 

 גם אם . זולתהאחרת מולדת שום ואין לו , מולדתו של העברי היא ארץ ישראל

מולדתו של העברי  –נולדו בגלות וסבותיו גם אם סביו , גם אם הוריו נולדו בגלות, נולד בגלות

 .את זהותו ואת גורלוממנה יונק שבו בה הוא מרגע הגיעו והתיַּ ּו, היא ארץ ישראל

 ינו יכול לחשוב בלשון זרהא, יכול להכות שורשים במקום זראינו , מובהקה, העברי הגלוי .

י  זיקתו הוא מסוגל , ותבין עברים כמו, בהּו, אל מולדתו הינה קיומיתשל העברי הגלו

 .להגשים עצמו בצורה הטובה ביותרלתקשר ּו, לפעול

 פיינים אצורים מא, כאמור, אשר בה, ועיקר לזנוח את דתו היהודית-העברי הגלוי אינו מחויב כלל

ויתו הפי -אלא על, יהודיתפי דתו ה-נקבעת על ההוא כי זהותו אינאולם מבין , עבריים מובהקים

 .תהעברי

 יהודיהיותו קודם , העברי הגלוי הוא עברי. 

 והגשימו את יעודכם בחיים עבריים , העברית זהותכםאמצו את , קרב לבכםגלו את העברי שב

 .ארץ ישראל, במולדתכם
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