דף מקורות
מקור  :1קטע ממאמרו של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל
"יש אנשים החושבים באופן שטחי שקדושה אינה מתאימה לחיים .בניגוד להם קובל הנביא ישעיה"
הכזה יהיה צום אבחרהו יום ענות אדם נפשו הלכוף הגמון ראשו" (ישעיה נח ,ה)
האם זאת צדקות? יש כאן נזיפה אלוקית נגד סילוף מושג הקדושה.
קדושה היא זקיפות קומה" :ואשבור מוטות עולכם ואולך אתכם קוממיות"
אצל חז"ל נמצאת ההגדרה קדוש לעולם קיים .קיים פירושו נמצא -קדושה היא קיימות,
שלמות מציאות ,גדלות מציאות .קדושה אינה המעטה אלא גדלות של ריאליות ועובדתיות ממקור
המציאות כולה.
"כי קדוש אני ה' אלוקיכם" .ממקור המציאות נמשכת אליכם גבורת מציאות ומתוך כך יש ערך
לכל קדושתכם".
(שיחות הרב צבי יהודה לפרשת "בחוקותי")
מקור  :2מאמר מאת הרב רמר
תנועת תחיית הקודש  /הרב רמר זצ"ל
שני סוגי תנועות נוער מוכרות לנו:
א .התנועה שבראשיתה הייתה מחשבה .תנועה שמקורה באידיאל ,רעיונות אנושיים של תיקון עולם,
חברה או עם ,שחברת המבוגרים הייתה עייפה מלהגשימו ,אם זו הגבורה הטבעית המלווה בצדק
החברתי של השומר הצעיר ,או שאיפת ההוד וההדר שבעלייה לארץ-ישראל של הבית"רים.
ב .תנועת נוער ,שמטרתה למלא את ריקנות הנוער בתוכן ,והקניות ידע בנושאים שאינם שיגרתיים
(מתנ"סים ,הצופים).
הגיעה העת ,שתתגבש תנועה ,שתשים למטרה את הגשמת תנועת התחייה .תנועה שאינה מתחילה
מחשבונות אנושיים ,אלא משתמשת בכוחות האנושיים לבטא תנועת עם לגאולתו .תנועה שאותה
מגדיר מרן הרב דוד הכהן הנזיר זצ"ל ,כ"תנועה תחיית הקודש" ("קול הנבואה" – "החכמה הפנימית").
את משק כנפיה של תנועה לאומית זו שמע הרב ,ולקולה נתן ביטוי בקריאותיו הגדולות ,אחת מהן:
"ותנועת הקודש הזאת ,אחים יקרים ,איננה תנועה חדשה ,היא התנועה העתיקה ,היסודית והשורשית,
הנצחית והאיתנה ,שכל התנועות החילוניות שבתחייתנו הלאומית ,הנן באות מכוחה ועוזרות
לתקומתה .בואו ונרים את דיגלה של מדינת-ישראל בארץ-ישראל ,במלא מובנה .בואו ונשלים את
החסר בתכונות התחייה החילונית אשר בציונות ,על-ידי תחיית הקודש אשר יופיע על-ידי רוממות דגל
קדשנו"...
התחייה הלאומית ,שהיא מקורה של התחיה הפרטית ,תובעת מאתנו גדלות! אי אפשר להיפגש עם
תנועת התחייה בכלים קטנים!
...
אנחנו שואפים לשלמות ונגיע אליה.
נקים את הישיבות הטובות ביותר ,כי נברך בתורה תחילה .נשקוד ונשגה באהבתה תמיד ,בהדרכה
הסלולה של התורה הגואלת.
נקים את היישובים הגדולים והטובים ביותר ,כי אנו יודעים שהעבודה החקלאית בארץ ישראל היא
קודש.

נבנה את חבורות הפיקוד המוכשרות ביותר ,כי יודעים אנו ,שה' צבאות אל-חי ישראל הוא ,וצבאות
ה'-צבאות ישראל הם.
נגלה את כוחם של שבטי-יה ,את אריה יהודה ואת הים של זבולון ,את קדושת הכהונה ואת העזות
של דן ,וכך הלאה וכך הלאה.
נעזור לאומה לגלות את כוחותיה ,כי שלוחי דרחמנא ושלוחי האומה אנחנו ,איננו מהעסקנים שדוק
ותבלול שמו עליהם מצור...
וכשנדע את מקורות שאיפתנו ,נתחיל מידית בהקמת גרעינים ,לקיים את כל דברי הקריאות
הגדולות המופנות אלינו ,ובעזרת ה' על ידינו תתגלה האומה במלא גבורתה וקוממיותה.
...
אם לא תדע התנועה לרומם את הרעיון( ,ואמר הרב צבי יהודה ":רעיון" בארמית משמעותו "רצון"-
"יהא רעווא קדמך") ,וליצור את הכלים הנכונים לבטא בהם את תביעת התחייה ,לא עשינו דבר.
ולכן עלינו לגבש מצע דינמי שואף כגון:
"תורה :מתוך הכרה בערכה של התורה כמקור חיי האומה ,אנו שואפים ,ונפעל ליישומה בשלמותה
בכל המסגרות הציבוריות והפרטיות של העם השב לארצו".
"עם :אנו יודעים שעמנו שב ומחדש את כוחותיו כימים מקדם .לא ננוח ולא נשקוט ,עד שנמלא את
תפקידינו כבנים בונים ,וחלוצים נאמנים לתנועת האומה בקידוש שם שמים ,והעלאת העולם כולו
לקרוא בשם ה' .נעשה כל מאמץ לשיבת ציון ולתנופת עליה" .וכד' וכד'.
זוהי תנועתנו! ואם עדיין לא קמה ,קום תקום!

