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קבצי לימוד

 ציונות 2016: 
אילו הוציאנו ממצרים- דיינו?

קֹום ָעֵלינּו! ָמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָמּ ַכּ

ֵיינּו. ָפִטים, ַדּ ֶהם ְשׁ ה ָבּ ְצַרִים ְולֹא ָעָשׂ ִאלּו הֹוִציָאנּו ִמִמּ

ֵיינּו. ה ֵבאלֵֹהיֶהם, ַדּ ָפִטים, ְולֹא ָעָשׂ ֶהם ְשׁ ה ָבּ ִאלּו ָעָשׂ

ֵיינּו. כֹוֵריֶהם, ַדּ ה ֵבאלֵֹהיֶהם, ְולֹא ָהַרג ֶאת ְבּ ִאלּו ָעָשׂ

ֵיינּו. כֹוֵריֶהם, ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם, ַדּ ִאלּו ָהַרג ֶאת ְבּ

ֵיינּו. ִאלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם, ְולֹא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָיּם, ַדּ

ֵיינּו. ָחָרָבה, ַדּ תֹוכֹו ֶבּ ִאלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָיּם, ְולֹא ֶהֱעִביָרנּו ְבּ

ֵיינּו. תֹוכֹו, ַדּ ע ָצֵרנּו ְבּ ַקּ ָחָרָבה, ְולֹא ִשׁ תֹוכֹו ֶבּ ִאלּו ֶהֱעִביָרנּו ְבּ

ֵיינּו. ָנה, ַדּ ִעים ָשׁ ר ַאְרָבּ ְדָבּ ִמּ נּו ַבּ ק ָצְרֵכּ תֹוכֹו, ְולֹא ִסֵפּ ַקע ָצֵרנּו ְבּ ִאלּו ִשׁ

ֵיינּו. ן, ַדּ ָנה, ולֹא ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמּ ִעים ָשׁ ר ַאְרָבּ ְדָבּ ִמּ נּו ַבּ ק ָצְרֵכּ ִאלּו ִסֵפּ

ֵיינּו. ת, ַדּ ָבּ ן, ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשׁ ִאלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמּ

ֵיינּו. ת, ְולֹא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ַדּ ָבּ ִאלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשׁ

ֵיינּו. ִאלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ַדּ

ֵיינּו. ָרֵאל, ַדּ ִאלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ְולֹא ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשׂ

ֵיינּו. ִחיָרה, ַדּ ית ַהְבּ ָרֵאל, ְולֹא ָבָנה ָלנּו ֶאת ֵבּ ִאלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשׂ

קֹום ָעֵלינּו: ֶלת ַלָמּ ה, טֹוָבה ְכפּוָלה ּוְמֻכֶפּ ָמה ְוַכָמּ ַעל ַאַחת ַכּ

כֹוֵריֶהם,  ְבּ ֶאת  ְוָהַרג  ֵבאלֵֹהיֶהם,  ה  ְוָעָשׂ ָפִטים,  ְשׁ ָבֶהם  ה  ְוָעָשׂ ְצַרִים,  ִמִמּ הֹוִציָאנּו  ֶשׁ

תֹוכֹו,  ע ָצֵרנּו ְבּ ַקּ ָחָרָבה, ְוִשׁ תֹוכֹו ֶבּ ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם, ְוָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָיּם, ְוֶהֱעִביָרנּו ְבּ

ת, ְוֵקְרָבנּו  ָבּ ן, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשׁ ָנה, ְוֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמּ ִעים ָשׁ ר ַאְרָבּ ְדָבּ ִמּ נּו ַבּ ק ָצְרֵכּ ְוִסֵפּ

ית  ֵבּ ֶאת  ָלנּו  ּוָבָנה  ָרֵאל,  ִיְשׂ ְלֶאֶרץ  ְוִהְכִניָסנּו  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ָלנּו  ְוָנַתן  ִסיַני,  ַהר  ִלְפֵני 

ל ֲעֹונֹוֵתינּו. ר ַעל ָכּ ִחיָרה ְלַכֵפּ ַהְבּ
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חלק א': 

בהגדה של פסח שרנו מסביב לשולחן, ממש לא מזמן, את הפיוט הבא:

הפיוט "דיינו" בנוי מדרגות מדרגות של הודיה על כל שלב שהקב"ה העביר את עם 
ישראל, מיציאת מצרים ועד בניית המקדש. החוקרים מניחים שמקור הפיוט הוא 
עוד מימי בית המקדש השני, כיוון שהוא מסתיים בבניית "בית הבחירה". בסיומה 
של כל מדרגה, מופיעה המילה "דיינו"- היה לנו מספיק וטוב אם היינו עוצרים 

כאן, אך הקב"ה עשה אתנו חסד ונתן לנו עוד שלב.

 מה בחר מחבר הפיוט להכניס? מתוך איזו תחושה הוא נכתב?	 
 האם הוא משקף את ההיסטוריה כולה? )רמז: לא. אז מה כן?(

 איזו תודעה מפתח בנו הפיוט הזה? 

"...עכשיו אנו עומדים בארץ בתקופה של בניה ראשונית. אין אנו עוסקים אלא 
בצבירת זיפזיף וסיד ובהקמת שלדי בנין... מימי שבי בבל לא ידענו תפקיד בנין 
כזה. עוד אין לנו פנאי לחיים רוחניים עמוקים... אבל עוד נצפנו לנו ימים. עוד 
ישבו יהודים רבים רבים בארץ ומכאובינו התרבותיים לא יתנו להם דמי... )ויהפכו( 
לבאים אחרינו למצוקת נפש גדולה... ככה נתחבט בימים הבאים בשאלות גורלנו 

התרבותי..."

ברל כצנלסון, הספד לח.נ. ביאליק, יולי 1934, "יחיד האומה", בחבלי אדם, עם עובד 
תש"ה, עמ' 214-215.

חלק ב': 

היהודי.  וחלומות שונים עבור העם  חולמים  היו  בימיה הראשונים של הציונות 
במותו של אחד החולמים ואנשי העשייה האלה, ביאליק, עמד לספוד לו חולם 

אחר, ברל כצנלסון. כך הוא אומר: 

ברל בוחר לציין שני שלבים בבניית הארץ, אחד בימיו ואחד לעתיד לבוא. מהם? 
איך את/ה מבינ/ה את "גורלנו התרבותי"?

ונמצאים  נמצאות  אנחנו  שלב  באיזה  ראשונית".  "בניה  תקופה  על  מדבר  ברל 
היום? האם תוכלו לציין היום שלבים נוספים שהגענו אליהם בבניית הארץ? 
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כל הערסים יבואו// רועי חסן

ה ֲאִני ֵמת ַעל ֵאּלֶ

יָטִליְזם ֹוְנִאים ָקּפִ ּשׂ סֹוְצָיאִליְסִטים ׁשֶ

ֵלי ׁשֶֹרׁש צּוָרה ֻמְחֶצֶנת, נֹוֲעִלים ַסְנּדְ ּבְ

ים ֻחְלָצה ְקרּוָעה, עֹוִטים ַעל ַעְצָמם ְולֹוְבׁשִ

ר ְלַאף ֶאָחד ִלי ְלַסּפֵ ל הֹוְמֶלִסים, ּבְ ַמְרֶאה ׁשֶ

א ל ָהַאּבָ ָכִסים ׁשֶ א ְוַהּנְ ְבּתָ ל ַהּסַ ה ׁשֶ ֻרּשָׁ ַעל ַהּיְ

מֹו הֹוְמֶלִסים( ם ִנְרִאים ּכְ ּגַ )ׁשֶ

ַפע ֶ ְרּבּות ַהּשׁ בֹוטּות ֶאת ּתַ ִרים ּבְ ּוְמַבּקְ

ֶטן ְמַקְרֶקֶרת. ִאּלּו ָהיּו ְנִביֵאי ּתֹוֵכָחה ִעם ּבֶ ּכְ

ה ֲאִני ֵמת ַעל ֵאּלֶ

ַאֲחִלים ַלֲאֵחיֶהם ָהֲעָרִבים ַהּמְ

ִרים ַרַמָדאן ּכַ

ְוחֹוְתִמים ַעל ֲעצּוָמה ִלְמִכיַרת ָחֵמץ

ֶפַסח. ּבְ

ה ֲאִני ֵמת ַעל ֵאּלֶ

ין ִגים ַעל ְקִריַאת ַהּמּוַאּזִ ְתַעּנְ ּמִ ׁשֶ

ַרְסָלִבים ל ַהְבּ ַרְנִזיט ׁשֶ ְורֹוִאים ֶאת ַהּטְ

כּונֹות ּשְׁ ְדִניִקים ּבַ אֹו ַהַחּבַ

ים. ּלִ ְלּגַ ָטן ַעל ּגַ ִליֵחי ַהּשָׂ מֹו ׁשְ ּכְ

ה ֲאִני ֵמת ַעל ֵאּלֶ

ים יִחּיִ ְתַנֲחִלים ְמׁשִ ּקֹוְרִאים ַלּמִ ׁשֶ

ָאֶרץ ַהּזֹאת ֵהם ַמֲאִמיִנים ּבָ ֲהזּוִיים ַעל ׁשֶ

ִמּתֶֹקף ַצו ֱאלִֹהי

ֵאב ַהָפַלְסִטיִני ְוזֹוֲעִקים ֶאת ַהּכְ

לּו ֵמָהָאֶרץ ַהּזֹאת ּשְׁ ּנֻ ַעל ׁשֶ
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ֶהם ּלָ ִהיא ׁשֶ ֵהם ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ׁשֶ

ִמּתֶֹקף ַצו ֱאלִֹהי

ל אֹותֹו ֱאלִֹהים(. ִדּיּוק אֹותֹו ַצו ׁשֶ ב, ּבְ )ַאּגַ

ה ֲאִני ֵמת ַעל ֵאּלֶ

ּבּוִצים ּקִ י ְלׁשֹוְדֵדי ָהֲאָדמֹות ּבַ ִליׁשִ ּדֹור ׁשְ

ְחִריִמים ֶאת ַהִהְתַנֲחֻלּיֹות ּמַ ׁשֶ

י ׁשֹד ֲאָדמֹות ְוִכּבּוׁש  ּכִ

חלק ג': 

ב30.6.2015,  "הארץ"  בעיתון  יבואו", שהתפרסם  "כל הערסים  בשיר  חסן  רועי 
כועס על קבוצת יהודים שרואה את המטרה הבאה של הציונות ב"שלום". 

איך אתם מבינים את הקושי אותו מעלה רועי חסן בשיר? האם זהו אתגר שנכנס 
תחת הקטגוריה של ברל כצנלסון "שאלות גורלנו התרבותי"? האם רועי חסן היה 

מגדיר אותו כך?

)ֲאִני חֹוֵלם יֹום ֶאָחד

ִריִביֶלְגָיה ְהֶיה ִלי ַהּפְ ּתִ ׁשֶ

ִקּבּוִצים ְרּבּות ּבְ ְלַהְחִרים ֵארּוֵעי ּתַ

יְנַתִים ַאְקט ּפֹוִליִטי, ּבֵ ּכְ

ֲעִריף ִלְגּבֹות ֵמֶהם ּתַ ק ּבְ ּפֵ ִמְסּתַ

יֵמי ֹחל(. לּוס ַחג ּבִ ת ּפְ ּבָ ׁשַ

ה ֲאִני ֵמת ַעל ֵאּלֶ

ּבּוׁש יִנים ֶנֶגד ַהּכִ ְפּגִ ּמַ ים ׁשֶ ְיהּוִדים ְרִגיׁשִ

ִית ְוחֹוְזִרים ַלּבַ

ָיפֹו ֶהם ּבְ ּלָ ָהֲעָרִבי ׁשֶ

ֵהם קֹוְרִאים ָלּה ָיאַפא ׁשֶ

פּות ּתָ ל ׁשֻ ֵעיַנִים נּוגֹות ׁשֶ ּבְ

ַחת חּומּוס ּגֹוָרל, ַעל ַצּלַ

הּו ֶ ֵאֶצל ַאּבּו ַמּשׁ

ל ִנּגּוב ָפַתִים ִעם ּכָ ִקים ׂשְ ְמַלּקְ

ּבּוׁש ְוחֹוְלִמים י ַלּכִ ְמַמְלְמִלים ּדַ

ים ֵני ַעּמִ י ְמִדינֹות ִלׁשְ ּתֵ ׁשְ

י ַואְלָלה ּכִ

ֲעָרִבית( )ֵהם ְמַלַהְטִטים ּבַ

ּבּוׁש ּבּוׁש ּכִ ּכִ

ה( ּבָ ה ַנּכְ ּבָ )אֹו ַנּכְ

ם, ם ֲאָבל לֹא ִאּתָ ְלִצּדָ

ָכל זֹאת, ֲעָרִבים. ּבְ

ה  ַעם — ֵאּלֶ ָחֵבר ֲעָרִבי ָאַמר ִלי ֲעֵליֶהם ּפַ
ים ַחּיִ ּבַ

לֹום, לֹא ַיֲעׂשּו ׁשָ

לֹום י ִאם ִיְהֶיה ׁשָ ּכִ

ל ָהַעְרִסים ָיבֹואּו. ּכָ
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חלק ד':

בשנת 2009 כותבת ד"ר עינת ווילף מאמר על אתגר הריבונות של מדינת ישראל. 
היא מציינת במאמרה מספר אתגרים לציונות בימינו, המתומצתים בקטע הבא 

)אתם מוזמנים לקרוא את המאמר המלא באוגדן(:


