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 ר לגוייםאו

 בס"ד

מֹוץ ַעל  ן אָּ הּו ּבֶׁ ְעיָּ ַ ה ְיש  זָּ ר חָּ ֶׁ ר ֲאש  בָּ ַהּדָּ

ם: לִָּ ָּ ה ִוירּוש  ִמים ְיהּודָּ ַאֲחִרית ַהּיָּ ה ּבְ יָּ  ,ְוהָּ

כֹון ִרים  נָּ הָּ רֹאש  הֶׁ ית ה' ּבְ ִיְהיֶׁה ַהר ּבֵּ

עֹות בָּ א ִמּגְ ָּ ל ,ְוִנש ּ יו ּכָּ לָּ ֲהרּו אֵּ  ַהּגֹוִים: ְונָּ

יםוְ  ים ַרּבִ ְלכּו ַעּמִ ְמרּו  ,הָּ ְלכּו ְוַנֲעלֶׁה "ְואָּ

י ַיֲעקֹב ית ֱאלֹהֵּ ל ּבֵּ ל ַהר ה' אֶׁ נוּ  ,אֶׁ  ְוֹירֵּ

יו )ילמדנו( ֹאְרחֹתָּ ה ּבְ ְלכָּ יו ְונֵּ כָּ רָּ י  ",ִמּדְ ּכִ

ם: לִָּ ָּ ה ּוְדַבר ה' ִמירּוש  א תֹורָּ צֵּ ּיֹון ּתֵּ  ִמּצִ

ין ַהּגֹוִים ַפט ּבֵּ ים ,ְוש ָּ ים ְוהֹוִכיַח ְלַעּמִ  ,ַרּבִ

תּו חַ  ם ְוִכּתְ יהֶׁ ים ַוֲחִניתֹותֵּ ם ְלִאּתִ ְרבֹותָּ

רֹות ב ְולֹא  לֹא ,ְלַמְזמֵּ רֶׁ ל ּגֹוי חֶׁ א גֹוי אֶׁ ָּ ִיש ּ

ה: מָּ  ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלחָּ
 (ה-ישעיהו פרק ב, א)

–1160)רד"ק( )צרפת, רבי דוד בן יוסף קמחי 
( היה ראשון, מגדולי פרשני המקרא 1235

 והדקדקנים של השפה העברית.

ן וִד בֶּ ( היה איש 1973-, נפטר בישראל ב1886-( )נולד בפולין בּגּוִרּיֹון )ּגְּרין-דָּ
העלייה השנייה, ראש ההנהגה של "המדינה שבדרך", המוביל והדוחף להקמת 

מדינת ישראל. בתפקידו כיושב ראש מנהלת העם הכריז על הקמתה, ולאחר 
. כיהן כראש הממשלה וכשר הביטחון 1963שקמה הנהיגּה במשך עשור ומחצה עד 

 העבודה. היגי תנועתהראשון של מדינת ישראל והיה ממנ
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ק דֶׁ אִתיךָּ ְבצֶׁ ְרךָּ  ,ֲאִני ה' ְקרָּ ּצָּ ךָּ ְואֶׁ דֶׁ יָּ )ואשמור  ְוַאְחזֵּק ּבְ

ם  ,אותך( ְנךָּ ִלְבִרית עָּ ּתֶׁ יַנִים  :ְלאֹור ּגֹוִיםְואֶׁ ִלְפקַֹח עֵּ
יר ,ִעְורֹות ר ַאּסִ ְסּגֵּ ית ּכֶׁ  ,ְלהֹוִציא ִמּמַ ְך:ִמּבֵּ ֶׁ י חֹש  בֵּ  לֶׁא ֹיש ְ

 ז(-)ישעיהו פרק מב, ו
 ב

לקיום כל עם ועם כי בעבורך מתקיים  -לברית עם 
וכן תהיה גם כן לאור גוים, כמו שאמר  )...( כל העולם

, והאור הוא התורה שתצא להם "והלכו גוים לאורך"
בשני ) וישראל יהיו קיום האומות על שני פנים .מציון

כמו  ,שיהיה שלום בעבורם בכל הגוים ,האחד :(פניםאו
השנית כי  ...() "ודבר שלום לגוים"שאמר על המשיח 

ישראל יהיו הגוים שומרים שבע מצות  ()בגלל בתיבס
ויורנו מדרכיו ונלכה "וילכו בדרך טובה כמו 

 ."באורחותיו
 (שם *רד"ק)
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  האם הוא יכול  באילו תחומים? של היום? חזונו של ישעיהו התממש במדינת ישראלהאם
 בדף ההרחבות( 3-2)עיינו במקורות  מש?להתמ

  אור מדוע הם זקוקים לכ"יושבי חושך"? אם לא, התיאור של הגויים ים עם אתם מזדההאם
 בדף ההרחבות( 4)עיינו גם במקור  שלנו?

 ש

 מה יעשו אומות העולם ב"אחרית הימים" 
פקידו של תמה יהיה  ?בפרק ב לפי ישעיהו
 ?אותו הזמןב עם ישראל

 ישעיהו מב? עם על פימשיח/המה תפקידו של ה  
  כיצד מפרש רד"ק את הביטויים "ברית עם" ו"אור

להשוואה עיינו בפירוש )גויים"? מה היחס ביניהם? 
 בדף ההרחבות( 1המצודת דוד, מקור 

אומות"? באילו מה הכוונה ש"ישראל יהיו "קיום ה
 שאר העמים?עם ישראל יקיים את שתי דרכים 

  למוד מים ירצו לעהמדוע
 ?מעם ישראל, מירושלים

 מה הם באים ללמוד?

  הם? להאיר את עיני שצריך "ה"עווריםמיהם
 אותו אור, על פי רד"ק?מהו 

  ,לגויים ה"אור מהועל פי המקורות עד כה," 
? האם זו לעולם מביא עם ישראלהבשורה ש
 ת? חברתית? מדינית?בשורה דתי

ש

וכבר אפשר לציין שלושה כוחות הפועלים 

במדינת ישראל , הרומזים ברור על 

היכולת המוסרית והאינטלקטואלית הגנוזה 

, צבא : ההתיישבות העובדת, והםבתוכנו

, ההגנה לישראל וחבר אנשי המדע

 ., הספרות והאמנותהמחקר

' זות ד, חתידו של העם"יון, "מדינת ישראל וע)דוד בן גור

 (143עמ' 

 

ההיסטוריה לא פינקה אותנו בכוח, 

ים רחבים וברוב עם, אבל בעושר, בשטח

היא העניקה לנו תכונה מוסרית 

ואינטלקטואלית בלתי מצויה, והיא 

ה ומחייבת אותנו להיות אור לגויים.  ְמַזּכָּ
דברים על ביטחון  –יחוד ויעוד , **דוד בן גוריון)

 (359עמ' ישראל, 
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על חלקת אדמה גדולה ומרובעת עמד  רושלים )...(לילה אחד, לפני זמן רב, פרידריך וקינגסקורט הגיעו לי 
ארמון השלום רב הרושם, שאירח כנסים בינלאומיים של אוהבי שלום ושל אנשי מדע מכל התחומים. העיר 

 .ייתה ביתו של האנושי מכול: הסבלהעתיקה הייתה אתר בינלאומי ושימשה מולדת לעמים רבים; היא ה
האמונה, : אבל כאן התקבצו כל צורות הסעד שהאנושות פיתחה במשך ההיסטוריה כדי להיאבק בסבל

שפועל לא רק ה, הבניין המפואר הזה היה במרוצת הזמן למרכז מיוחד במינו למפעלי צדק)...(  האהבה והידע
ת. אנחנו, בחברה החדשה, הצלחנו רים וארצות רחוקואלא גם למען עמים אח, למען ארץ היהודים ותושביה

כבר להתגבר על כמה בעיות חמורות, אבל בעולם קיים עדיין הרבה מאוד סבל. רק מאמץ משותף של כלל 
האנושות יכול לעזור. ארמון השלום הוא המרכז של המאמצים הבינלאומיים להקל על סבלם של האומללים 

מודיעים על כך במברק  -שרפה, שיטפון, רעב או מגפה  -במקום כלשהו אם, למשל, אירע אסון בכל העולם. 

 גם אלא, אליו מתנקזות הבקשות רק שלא משום, מימון מקורות למצוא אפשר תמיד כאן. השלום לארמון
 )...( התרומות

 )אחר כך( הם הגיעו לפתח המקדש...
 (194-192 אלטנוילנד, עמ', *בנימין זאב הרצל)

 

-)נולד בהונגריה ב בנימין זאב תאודור הרצל
( היה עיתונאי, 1904-, נפטר באוסטריה ב1860

משפטן, סופר, מחזאי ומדינאי יהודי, מפתח רעיון 
הציונות המדינית ומייסד הציונות כתנועה 

 ינה"ע כ"חוזה המדנודמדינית ממוסדת. -לאומית
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( הוא 1973-)ישראל,  רן ברץ
לוסופיה. פובליציסט ומרצה לפי

לשעבר מוביל תחום ההסברה בפועל 
נתניהו. מייסדו של רה"מ בלשכת 

 אתר האינטרנט "מידה".

( 1994-, נפטר בישראל ב1903-)נולד בלטביה ב ישעיהו ליבוביץ
היה מדען והוגה דעות. שימש עורך האנציקלופדיה העברית והיה 

 נ'פרופסור לביוכימיה, לכימיה אורגנית ולנוירופיזיולוגיה באו
חריף של ממשלות ישראל, וזכה לכינוי "נביא . נודע כמבקר העברית

 הזעם של החברה הישראלית".

מן הראוי שנחדל מן 
הפירוטכניקה של "תאורה 
 לגויים" ונתהה קצת על קנקננו

היהדות מעולם לא היתה  (...)
חזון  השירה הנשגבה של

האדם בעתיד כתחליף  תגאול
-אי (...) לעיצוב דמות ההווה

אפשר להשתית את היהדות 
 על החזון המשיחי. החזון אינו

אלא אחד הפרחים היפים  (...)
 .שצמחו בשדה היהדות

, יהדות, עם יהודי **ישעיהו ליבוביץ)

 (251עמוד  ומדינת ישראל,

 

שר החינוך לשעבר שי פירון רוצה שמדינת ישראל תיקח 
 הצדקה שיש חושב לא אני“פליטים מסוריה, בנימוק הבא: 

 שיש חושב לא אני, לגויים אור תהיה לא אם ישראל למדינת
 .”מופת חברת תהיה לא אם ישראל למדינת הצדקה

איננה חברת מופת.  מה לעשות, וישראל איננה אור לגויים וגם
 לא גם ישראל(: ”לפניכם רעות חדשות“כן )אזהרת -על-יתר

. פעם אף. לעולם. ”לגויים אור“ או ”מופת חברת“ תהיה
, יהודית אוטופית פנטזיה איננה ישראל: פשוטה לכך הסיבה
. ביניהם שילוב כל או, אוניברסלית, ימנית, שמאלנית, דתית

כל חוסר השלמות,  עם, קיימת מדינית ישות היא ישראל
הזיעה, הדם, היצרים, הלכלוך, הרגשות והאינטרסים שמלווים 

 את הקיום האנושי.
 (7.9.2015", מידה" רור לגויים", חושך ליהודים, אתא" ,***ן ברץר)

 ש

 דינת ישראל היום?מתממש במבן גוריון תיאורים של הרצל ומה מה 

  י גם בדברים יכול לבוא לידי ביטוהאם הוא  ?דעתכםל לשיש לעם ישרא "ם"אור לגוייהמהו
 מוסר?ו ידושים טכנולוגיים, או דווקא בתחומים של רוחגון חמעשיים, כ

 

  מהו המאפיין הייחודי של
 עם ישראל לפי בן גוריון?

כיצד זה  ה זה מתבטא?במ
 פיע על תפקידו בעולם?מש

 ארמון מתרחש ב מה"
 ?השלום" שמתאר הרצל

אילו ערכים באים לידי ביטוי 
 ?מקום זהב

 

 ל"הר  של הרצל "ארמון השלום" קשור כיצד
 מתאר ישעיהו?בית ה'" ש

 ירשו הרצל ובן גוריון את נבואות כיצד פ
עיהו? מהו ה"אור לגויים" לדעתם? מה יש

 ניותמודר נויותפרשל)? של רד"ק זונות שלהם להפרשההבדל בין 
 (6-5"אור לגויים", עיינו בדף ההרחבות, מקורות  נוספות ל

  תרת אתסולא  ,רץ ישראלאעם ובב תשמתמקד ות,הציונהאם 
 (8-7 ות)עיינו בדף ההרחבות, מקורויים"? ב"אור לגאוניברסליות שה

 

 על  מה הביקורת של ליבוביץ
מה הבעיה ? המושג "אור לגויים"

  ?ות בחזון העתידי לדעתושבהתמקד

 תפיסה של "אור לגויים" לא האם ה
סיטה את המוקד מהצורך בתיקון פנימי מ

 של עם ישראל?

 שישראל לכך  הרב שי פירון הנימוק של מה
 כה לקלוט פליטים מסוריה? צרי

 ץ על המושג "אור לגויים"?מה דעתו של רן בר 
 

  עם  ת,מדינה ממשיהאם העובדה שמדינת ישראל היא
אור  לשאוף להיותשאין מה אומרת  ולא "אוטופיה", ,חסרונות

 האם בלי שאיפה זו אין למדינת ישראל זכות קיום? לגויים?
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