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ורוחבנפשו'ד'ד'לרב'-מור'

ז"לגורדו!דוז"אהו!

ח.נ.
הספרעם

ורמוומיציועל-ידיצמחמתורבתושתילהאלויוכניגדלתישתיל-בר

וצער,אושרמלאעולםלרארתעיניותפקחנהנפלאות,שםועשובעורקי
לחפן:;נררנווכךהדברותעשראתלבנועלונחרותאחריו,ואלךבוואדבק

צרח,מכלופהורכפינןביגיעמזוננואתלגדלשנוכלכדיארמה

בו,הכניסחייונשמתהאמתאתכיזה,בספרשנכתבלכלאניעדה
אהוביועמולבניהמרההאמתאתלהגדיכשעליוהאדםעלעוברסבלכמה

הספר,דבריאתלהעריךוירעוארםבנייקומועוראוליכנפשו,

ועשריםמאהערוחמשהשבעיםהולדתךליום

הכוטרעיתךאתר

*" *" *" 

,. 
'1 

רעיתוגםביניהםחפשי,נתזחברנו,שלביתומבאיוידידיםחברים

היזLנהלובמלאותשיהיקרלירירנולהגישיזמוטובה,והמסורההנאמנה

שלפנינו,הספרהואזהושישיראל,לארץלבואושנה-55ושנה 75

לנולעוורלווהצעתינתןלח'פניתיוו,החלטהבלבנושגמלהמאז
-פריודיותספרותיותאכסניותמיניבכלהמפוזרותרשימותיוועריכתברכיוו

לידיריםשונותבתקופותידועלשנכתבוהמכתבים,העתקיבריכוזוכן
ובחו"ל,בארץרבים

תכניתנו.בביצועלנושעזרנתןשללבואתשמחהשהצעתנוכמובן,
המרכזייםהדבריםאתולברורלהצפמצםהכרחוהיהרבהיההחומר

המצומצמת,יכלתנוגבולותאתלעבורלאבכדיוהעקריים
רשימות-א'חלק :אחדבכרךהניתניםחלקיםלשנימחולקהספר

המכתבים,-ב':חלקכמרבןכרונולוגי,סדרלפישונות,בתקופותשנדפסו
-לארץהמחברשללעלייתוראשונותמוד:.ניםחומרונשתמרבמידה

השניהי!"העליהבספרשנרפסוהפרקים,הםהלא :בספרלתתםהשתדלנו
מצאנוכןהארץ".עמו"בבריתציון""חלצוי :חבסברכהעל-ידישנערך
ברום","וולבספרשנרפסונתן,שלמרשימותיו-וכרונותיוגםלתתלחשוב
-מעיירתשוניםמעניניםפיפוסיםוכןמשפחתובניבתיאורהקשורותרשימות
הדגרים,רוחעםובעיקרהדבריםעםהרוקקשרבוהראינוברום,וולמולדתו

כפימיוחדות,ובנסיבותשונותבהזדמנויותנתןעל-ידימכןלאחרשבוטאו

בכך.הרגישבוראישהקורא

'זLלבקרבתהלהיותמיוחדתהודמנותהיתההאלההרבריםלכותב
בתחילתלארץ-ישראלהגעתיבארץ.חייושנותכלבשמךי L\חפ'נתןמשפחת

מהסוכותבאחתומשפחתונתןעםהראשונהבפעםנפגשתי 1922ובפסח . 1921

דש~ךן-ךיסןל ,א;הך~ךסלביתהביא
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הספרעם

חפשיבתז 4

הקימדדמשפחותיהםנהללחבריכלבנהלל.-שקיםמכדסדתשהיוהקלות
t:: עברדדבטרםהצריפיםלהםהדקמדבטרםאוהלים,דכןזהממיןוכדת

הקבועים.למגרשיהם

בעמקבדתלהתישדעליהנהלליסדד'זtלהרא'זtוניםהימיםהיואלה
עםהראשונההפגישה-בארץנמצאשנהשזה , 21בןכחלוץיזרעאל,

נתןעםהראשונהשליההתועדותובמיוחדנהללאדמתעלהעדליםראשוני
והשפיעהימחקשלאבלבירושםהשאירה-תינוקרתהיםועםי tחפיוטובה

ולהלורתביחדאתםלעבודפחתו, tלמ'להצטרףבלבי,שגמלהההחלטהעל

 .נהללאדמתעלהרא'זtוניםבצעדיהםאלרהם
בכלחייםנסיוןחסרצעיר,בחררהיותילמרותונות, iZהךאונים ilבן

לעבודהדרושיםשהירבמאמציםלשאתכדיהפיסי,במובןגם :.;,לחהיבטחים,
ההוא,הזמןשלהקשיםבתנאיםהחקלאיתוהעבודההמשקיסודותבהנחת
-במעטלאוהחלישונישפקדרניאחריםשוניםוחלייםהקדחתמחלתלינדות
גםשהיינוכפיהרגשתי,רב.עידודפהתו tומ'נתןבקרבתהחייםלינתנו

שלהאמיתיתהתהושהאתלינתנהבנהללשהותי-חברינוביןמתבטאים
טרומפלדוריוסףעיישהעבודהבגדודזמן"מהחייתילכןקודםישראל,אץר

שבפגישהוכמובן,דפוס,כפועלבתל"אביב,כשנהכ,ךואחרבראש"אל"עין
שאתהאמיתית,ישראלארץשכאןהרגשתי,נהללמיסדיעםהרא'זtונה

בלבי,ח'זtתיאךברורה,בצורהולבטאלהגדירעדייןיכולתילאהותה Iכ
אוקראינה,מרלדתיארץאתבעזבישאפתי,וד.:אליההאוירהאתאפצא'::כאן

עםשליההתודעותוכןובוניהנהללמיסדיעםהראשונההפגישה
החייםלבעיותהפיוחדתתם ,uבגייקרוביםלישהיובמיוהד,חפי;':ימשפחת

הזמניםבכלאלה,ימינוועדאזומניבצעירותיאמצרני-החדשים
האדםאתחפשיבנתןהרגשתיעתה,ועדעלינושעברוהקשותוהתקופות

מבטואותיחדרהראשון,הרגעמןכברללבי,והקרובהמבוקי",מהסוג

ויסוריחרושי"עמלאזכברהיופניווהלבבי.המשכנעקולוובעיקרהמיוחד
טמונהרבהרוחניתיכילת i.t 'אדםעלהעידוהרחב,ו iZורא'הרםומצחוקדחת

שרקלמרות,נפרדנו,לאומאזדידילגביגורליתפגיי::הזוהיתהבו,
שנותהיוהללוהמעטות,השניםבכלשיתוףהייחיינובלכדמעטות'::נים
תרבותשלהנעליםהערכיםבנטיעתוהןכמיז!,מעןוטן iZפ'הןונטיעהזריעה
ררגישערכצעיררהטהורים,הנעליםהיהדותערכידעתושלבכללהאדם

שלו,האוירהאלונמשכתינפשיבכלבודבקתיזהאדםלטיפוס
הליכתנוהמשותפת,עברדתנושלי"ריםרגעיםאותםמלבי"'זtכחולא

ובימותהחורףבימותכם :iהיבבוקרהפלחהעודותבזריעתהמחרשהאחרי

עבודתנואומדורהיי"עיןואדיבשטחהאקליפטוסיםחודשתבנטיעתהקיץ,

חשובותהסברות-הירקובגןבנטיעותבעבודתנואחרים,נהללבסטחי

משטחיקולחותושיחותודרישותיו,הצמחד,ייעלהחקלאיתהעבודהדרכיעל
ו" :iהראיחייונות itמ'מאדעדומעניניםמאלפיםזכרונותונים, L\ו'רביםחיים

עםמפגישותיול. IIזגורדוןדודאהרןעםושיחותיומפגישותיובארץ,נות

והנוגיםהנפלאיםבשיריםרוחיאתהעשירהכלועלראשוניםטיפוסים
ונגעוהלבמיתריכלשהרעידווהעדין,העמוקבקולוהנפשהשתפכותשל

שלאבמידההשפיעהיקרידידעםממגעזומבורכתהשפעההנפש.בעמקי

ועראלהימינועדברוחוהצעירנתןשלזוהשפעתותשכחלאשיערתי,
גישתומתוךשלו,המיוחדתבדרךהמגיבסביבו,המתרחשלכלומקשיב
בפרוצתשהתדחשוהשרניםהעולםלמאורעותהטהורההיכנאיתהיהודית,
בה.חייושנותבמשךבארצנולנעשהוכןהשנים

עזבועםהגיעשאליהבוורשהציון""חלוציאגודתוחבדחלוץלמן
האופיי-הרצינותבארתהחייי,דרך , 1908בשנתוולברוםמולדתועיירתאת
זיתנועההוסדעםהצעיר","הפועלמפלגתשלהפרוגרמהאתלינית

הטבע,בחיקכמשמעה,פשוטהעבודה,חייבהגשמתמהותוכלוהשקעת
משמרעלועמידהחייםמשוםיצירה,שלטעםמשוםבהשישבעבודה

והוגיסבאישראלשלהאידיאליםברוחעמנו,תחייתשלהטהורהההגשמה

לאמונההאלו,האחרונותבשניםשובוועד-העולםאומותחסידישלהדעות
הנעליםוערכיהמסורתהמיטבעלהטהררה,היהודיתולדתחייםבאלהים
ימינו,במבדכתהיהודיהאדםאתלהנחותביכלתהאיתנהואמונה

בשעותחפשינתןידיעלנכתבולידידיםוהמכתביםהשונותרשימותיו
שעותאובצהריםשינהמעטעלויתורתוךלעתיםשלו,המעטותהפנאי

ארבשדהו,ומייגעתקשהפיסיתעבודהשליוםלאחרבערב,המנוחה
היהיכוללאלייי,וירוח"אדברהמעיןשלמיוחדתערותמתוךהן,נכתבו
היסודותמיסודהרחקהרחקוהפליגשהלךהזרם,עםוללכתבפינתולשקוט
הטהורים,יהיהודייםהאנושייםמהאידיאליםמאדרחקווכןךאשוניםשהניחר
עירברוםבוולישיבהבחורהיותועםדינקותא,כגירסאעודספגשאותם

שבפולין,מולדתו

ולהצטיידלנהוגיצטרךהספר,שלתכנועלייתההשיתעניןהקורא,
הנובעתעולמו,והשקפתזיאישיותלהכירכדיסובלנותשלרבהבמידה

הזמן,במרוצתונשתכחהשהלכהציונותלהגשמתטהורשבלבעזהמשאיפה
באמצעותנתןאתלהכירשהספיקזייל,*שטיינברגנ,י.דיירהפנוח,

פניםגםלהכיררשאףזה,בספרהניתניםרב,תרכןבעלימכתביםחליפת
הספיקהואעת.ללאפטירתובגללנתגשמהלאזושאיפתואךפנים,אל

לשפתתרגמםשונים,בזמניםשנדפסונתן,שלהרשימותמןכמהלרכז
פיןשטימעאנדערע"די :הולםשםלהשנתןבחוברתוהדפיסםאידיש

הואשנתקלוהתוססת,הערהבנפשוחשהמנרחשטיינברגנ,י,שיראל".*
רבערךמשיםיישהיהרדיברחובקולהאתלהשמיעהראריהבאישיות

i'; 

לניןבממשלתהמשפטיםושרברוטיההטוציאליטטים'רבוליוציונריםממנהיגי ..
לארה"ב.ולהגרהנכוןבמועדרוסיהאתלצאתהטפיק-הראשונה

מישראלי.'אחר"קול ..
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-במעטלאוהחלישונישפקדרניאחריםשוניםוחלייםהקדחתמחלתלינדות
גםשהיינוכפיהרגשתי,רב.עידודפהתו tומ'נתןבקרבתהחייםלינתנו

שלהאמיתיתהתהושהאתלינתנהבנהללשהותי-חברינוביןמתבטאים
טרומפלדוריוסףעיישהעבודהבגדודזמן"מהחייתילכןקודםישראל,אץר

שבפגישהוכמובן,דפוס,כפועלבתל"אביב,כשנהכ,ךואחרבראש"אל"עין
שאתהאמיתית,ישראלארץשכאןהרגשתי,נהללמיסדיעםהרא'זtונה

בלבי,ח'זtתיאךברורה,בצורהולבטאלהגדירעדייןיכולתילאהותה Iכ
אוקראינה,מרלדתיארץאתבעזבישאפתי,וד.:אליההאוירהאתאפצא'::כאן

עםשליההתודעותוכןובוניהנהללמיסדיעםהראשונההפגישה
החייםלבעיותהפיוחדתתם ,uבגייקרוביםלישהיובמיוהד,חפי;':ימשפחת

הזמניםבכלאלה,ימינוועדאזומניבצעירותיאמצרני-החדשים
האדםאתחפשיבנתןהרגשתיעתה,ועדעלינושעברוהקשותוהתקופות

מבטואותיחדרהראשון,הרגעמןכברללבי,והקרובהמבוקי",מהסוג

ויסוריחרושי"עמלאזכברהיופניווהלבבי.המשכנעקולוובעיקרהמיוחד
טמונהרבהרוחניתיכילת i.t 'אדםעלהעידוהרחב,ו iZורא'הרםומצחוקדחת

שרקלמרות,נפרדנו,לאומאזדידילגביגורליתפגיי::הזוהיתהבו,
שנותהיוהללוהמעטות,השניםבכלשיתוףהייחיינובלכדמעטות'::נים
תרבותשלהנעליםהערכיםבנטיעתוהןכמיז!,מעןוטן iZפ'הןונטיעהזריעה
ררגישערכצעיררהטהורים,הנעליםהיהדותערכידעתושלבכללהאדם

שלו,האוירהאלונמשכתינפשיבכלבודבקתיזהאדםלטיפוס
הליכתנוהמשותפת,עברדתנושלי"ריםרגעיםאותםמלבי"'זtכחולא

ובימותהחורףבימותכם :iהיבבוקרהפלחהעודותבזריעתהמחרשהאחרי

עבודתנואומדורהיי"עיןואדיבשטחהאקליפטוסיםחודשתבנטיעתהקיץ,

חשובותהסברות-הירקובגןבנטיעותבעבודתנואחרים,נהללבסטחי

משטחיקולחותושיחותודרישותיו,הצמחד,ייעלהחקלאיתהעבודהדרכיעל
ו" :iהראיחייונות itמ'מאדעדומעניניםמאלפיםזכרונותונים, L\ו'רביםחיים

עםמפגישותיול. IIזגורדוןדודאהרןעםושיחותיומפגישותיובארץ,נות

והנוגיםהנפלאיםבשיריםרוחיאתהעשירהכלועלראשוניםטיפוסים
ונגעוהלבמיתריכלשהרעידווהעדין,העמוקבקולוהנפשהשתפכותשל

שלאבמידההשפיעהיקרידידעםממגעזומבורכתהשפעההנפש.בעמקי

ועראלהימינועדברוחוהצעירנתןשלזוהשפעתותשכחלאשיערתי,
גישתומתוךשלו,המיוחדתבדרךהמגיבסביבו,המתרחשלכלומקשיב
בפרוצתשהתדחשוהשרניםהעולםלמאורעותהטהורההיכנאיתהיהודית,
בה.חייושנותבמשךבארצנולנעשהוכןהשנים

עזבועםהגיעשאליהבוורשהציון""חלוציאגודתוחבדחלוץלמן
האופיי-הרצינותבארתהחייי,דרך , 1908בשנתוולברוםמולדתועיירתאת
זיתנועההוסדעםהצעיר","הפועלמפלגתשלהפרוגרמהאתלינית

הטבע,בחיקכמשמעה,פשוטהעבודה,חייבהגשמתמהותוכלוהשקעת
משמרעלועמידהחייםמשוםיצירה,שלטעםמשוםבהשישבעבודה

והוגיסבאישראלשלהאידיאליםברוחעמנו,תחייתשלהטהורהההגשמה

לאמונההאלו,האחרונותבשניםשובוועד-העולםאומותחסידישלהדעות
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שעותאובצהריםשינהמעטעלויתורתוךלעתיםשלו,המעטותהפנאי
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רבערךמשיםיישהיהרדיברחובקולהאתלהשמיעהראריהבאישיות

i'; 

לניןבממשלתהמשפטיםושרברוטיההטוציאליטטים'רבוליוציונריםממנהיגי ..
לארה"ב.ולהגרהנכוןבמועדרוסיהאתלצאתהטפיק-הראשונה

מישראלי.'אחר"קול ..
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עולמו.יהי",קפתדבריוכיואםסדורה,במשנהחפי;:'ינתןדבריאתלכנס

כייםומתהווהשהתרחשלמהעמוקהבסתירהועומדיםזהמדורנורחולי'ם
מחשבהלעוררכריבהםיש-העילםאימיתוביןהיהיריבעמיבעולם,בארץ
ימיתיו itמר'מעים :iהניבנישאיםילהרהרלשיבכנהאיפתו 11שוארם,כלבלב

ארםהצנועים,אחדשלהביטוייעזיראותמעמיקיהתוכן,ירות itע'הרבות
בחיינוהקשותהסטיותאתדווילבמתוריהרואההפשיטיםהחייםאתהחי

יהארםהעםתחייתשלח"וכזמטרתנו,להרחיקנוועלולותאותנוהכ/רחיקות
ןבעולם,בישראל

חרהכבקורתלאהדברים,ני;:'מעיםלבנועלהכןתקבלהולם,בסגנין

ההגשמה,מהלראתהרצינותבכלהרןימהעם,כאחראלא-קינטורלשם
במושבותשכיר-יוםכפועלהתחיל :iיבארצנו,החייםשלביכלאתבעברו

מרוקרקתבעקירהכוחיתייהשקיע t 'חררה,רחיבות,פתח-תליוה,העבריות,

וערהכרמיםובנטיעתהפרדסיםבהשקאתשנ!סליוהכוסב,היבליתין!ל
מטולה ',אדגניהביניהןנים, :.iהובמשר'זzנוסדיונית, .!i 'לקביצותלהצטרפיתי

שנים, 32ביוחיממיסדיושהיהנהלללמיי\:,בהגיעויעדיחילדה

כיחיתהשקיעשבהנהלל,אתלעזובלבסוףהכריחיהימיוחרותנסיבית
והוכרחשםילנטיעלזרועעודיהמי",ירהרצליה,למישבהולעביררביס

ילשיבלתפארתשהיהקטןמשקהקים t 'לאחרמכאן,גםלסגתלבסיף
הגורלבגזרתבארץ,ונה tהרא'עבורתואתהתחילבד,רחיביתלמושבה

העירשלהשקטיםמרחיבותיהבאחדוהצניעהה.:ודקטהלפינהכעתהגיען'

משמיהטבע,ני'חיקלגמרילהינתקלאגםהיכולתלהםניתנתיעדייןהזו
מלוייהםשהייחי,ומירלירענןמעץכיכבר-רום,הזרועיםומהשמיםהתכלת

עבורתם,שטחאתיהיוובארץחייהםשניתרוב

המלווההרוחמהיבנקללהבחיןדק,בחושהמחונןהסיבלני,הקורא
בקריאתו,עצמואתקיע .!iלהועניןימצא-הספר,את

לניהנראיםהמקיבלים,הרבריםעלמחרשםחשבהבויעיררוהדברים
אחר,קולמייח,דעולםבהםיימצאמאליהםומובניםפשיטיםכהכאילי
לאור,השאיפהגחלתבםליחשתשעדייןאלה,כלללבכילנו,ללבהמדבר
כיהגייים","ככלשלאהדררלקראתהטמירההשאיפהבהםטמינהעדיין
-אמיץבןישעיהושללחזוניהיהידיהלבשלהרורותכללי",א'יפתאם
מירישליםי.'דיודברתורהתצאמציון"כי

שלפניני.הספרמחברשלנפשותעריגשאליההאמיתיתהצייניתזוהי
הידידיםלכלהמחברמשפחתובשםמי iZבוהמייחדתתודתיילבסוף,

חברנוידברייתןמי-הזההשיבהג'זzתלנוועזרולצדנושעמדיהיקרים
בארץשלוםלחייהמפנהיאתלאמתהשאיפהאתבקוראיםיעוררוהיקר

 !אהבו"והשלום"והאמת :הנביאכריה iדבר'שלברוחםובעולם,

ך

*' *' 
*' 

תשנ"דבשלהירשפרן,
ליסורא,

 75לימלאתיוםהיום,בלירביותוססרוגשריחש,רגילבלתימשהי

אדמהכעובדהאלההשנימכלוחייארצהלעליתישנים 55גםובקריבשנים,
להגשמתלהגיעהעשרים,בזזכיתיבולייקריוםבאותוונפש,ובלבמאהבה
בשדותהחוזהעמוסהגדולהמורהבעקבותללכת-והנעוריםהילדותחלים
עלעמדתימולידםשחרעםיום,באותו-אדמתה,אתולעבודישראלארץ
יפו,חוףלעברונתוןנטויוכיליאלכסנדר"הגדול"הנסירהאניהסיפון
חייתמציתכלהיייתי,כלנפשי,נימיכלועריגתנעוריחלימותמקים
החדשיםבחייםהצפויידיעתאיעלהערפלולוהטית,תיססותשניםבאותן

הכבדהמטעןעםהיים,ההוא,למעמדימתיחיתרצינותכוב,דהיסיףעודכאן
יצירהבעבודתונחתסיפוקרובעםביחדותלאהעמלחיים,שנות 75של

עלנפי:':חשבוןסיכום,..טה'יאאיזהממנינדרשכאילואדמה,-אמאבחיק

אנוש,חיישנותבאותןשעברכל
בכל-בארצנוחייםשנותאיתןמחדששנית,לחיותליניתןאילו

באותםחלוץלחייונסיונותתלאותקשיים,אותםלקראתנכוןהייתינפשי
בחזיןהדבקיםכלוחיושלי,טובהיחייתהחייתי,בהםיאומנישלאתנאים
דעתיותרהייתימבקשואולםבארצנו,והאדםהעםשלוהנפשהגוףתחית

 ;היקוםשלשבחללווהרחשיםהקולותספיגת;ייתרהאדםשלהפנימיעולמו
הגדלותאתדעת;יותרשבמרחב-יההדקההדמםהלקילהאזנהכישריותר

 ;האדםשלהיהירהשבגדלותווהאיוילותהקטנותואתהחייםשבקטנות
אתולהרגישלחושיהלבלתפוסהמיחלראית,העיניםפקיחתכושריותר

לכולנו,האחדלאבינובניםהאינסיפי,היקיםלמשפחתבניםהיותנו
ומידהמספרמה !בצייןחדשהורוחחדשלבעם-אדם,תחייתחזון

איתולהגשמתהכמיההבלהטכמינינערשהשקיע-Z!ונפיגוףומאמצילכיחות
נערשאבמאיןופליאהתמיההכיליהריניזאתאזכרהכי !?בחייםחזון

בתורורתיעהזיעללאבעםידהשיעורלאיןכוחותאיתםשכמיתיחלוש
יהעבודהוהמחליתשמסביב,יהעזובההרישילבתורוהטבע,האקליםפגעי

כףניסהלאאשרמאדוהענוגהררל"אישרגילהיהבלתיהקשההפיסית
ןמאיןהארץי.'עלהצגרגלו

המ'זtימהלהגשמתקוד'זzבחיבתהאישית,באחריותאמינה-פלדהמעוז
תום,עדכוחבכלונפש,לבבכלהגדולה
לבניןהמאמציםובתורעםבשון':זנים,סוגהאיננהכידועהחייםדרראר

לאורחביחסיחמורותייתרצינבעיותועלונתעוררובארץהחדשיםהחיםי
כיהאמנתילתומיבארצו,לתחיההשבראל :.iלייוהמתאיםהרצויהחיים
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ך

*' *' 
*' 
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שאיןבוודאיהזקןוהללוזכריהירמיהוומיכה,עמוסישעיה,ול ,z; 'בארצם

הארץמןלחםלהוציאבמרחב"יה,הטבעבחיקופשטיתצנעמחייטוב
שלהכלליתהתמונהמכסימלית.הדדיתובעזרהמוחלטתעצמיתבעבודה

ממרוםרוחעלינויערה"עד :החוזהבדבריהצטיירהלתחיההקםהעם
בכרמלוצדקהמשפט,במדברושכןיחשב.ליערוהכרמללכרמלמדברוהיה
עולם.עדובטחהשקטהצדקהועבודתי~לום,הצדקהמעשהוהיהתשב.

 .)ב"ל(ישעיהושאננות".ובמנוחותמבטחיםובמשכנותשלוםבנוהעמיוישב
והבנהושלוםהסכםמתוךתיעשההזאתהנפלאההיצירהשכלספקהיהלא

בחיל"לאארצנו.שלחשוביםבחלקיםדורותמזההיושבהעםעםהדדית
(זכריה).צבאות".ד'אמרברוחיאםכיבכוח,ולא

לארצנוויותריותרשחדרוהזרועבכוחוהאמונההפיכחיתהחמרנותאך

החלוםעלגמורזלזולשלחיוךהךמחייכותוגדוליםקטניםעלוהשתלטו
עמנןבנישלחייםלאורחחוזינוחזוןאתלהפוךהבטלני"ילדותיהנועז,

"ככללהיותמשתדליםכשריםוהבלתיהכשריםהאמצעיםובכלבאדצנו,
שלהגדולהלחרדההםונואשכואבביטויזהבספרהבאיםהדפיםהגויים".
הגדוליםחוזינושלוהנועםהשלוםבדרכירקכינפשולהטבכלהמאמין

כולו.לעולםהשלוםודבראמתתורתתצאומכאןציון,י~יבתחזוךיתגשם

"חלוצי-ציון"

א

חשוביםאנשיםעלארוחת"הצהריםבשעתלאמיאביסיפרבויוםאותו
ולקנותכסףהרבהלאסוףהתפוצות,בכללעבורוהחליטושהתאספומישראל,

המכריערבהבמידההיהיוםאותו-ישראלעםבשבילארץ"ישראלאת
ח"'זבלאודאי,ואביאזהייתיכבן"תשענערולארץ"ישדאל,לציונותבדרכי

ממנהויסיקזואגבלשיחת"ונפשולבובכליקשיבשהנערהאפשרותעל

לאחרהדברהיההבאים.בימיםלחייומכריעותוכהנועזותכהמסקנות
שבפולין,קיאלץפלךוולברום,בעיירתי . 1897בבזל,הראשוןהציוניהקונגרס

ולמדניםוקנאיםנלהביםחסידיםמלאהעיירה-גרמניה,לגבולסמוך
תרבותמכלומנותקמאודובכלבדתאדוקבההפשוטהעםהמוןוגםכאח,ד
אלאהזההקונגרסשמעהגיעלא-ולבית"המדרששטיבלעך" IIלשמחוץ
העבריהעתוןעלבעיירההיחידיהחותםהואהיהשכןבלבד,לאבי

קנאתבאשהלוהטיםגור,חסידיעלנמנהאבי"הצפירה".אפיקורסי", IIה
התורהבלימודשלהםפנויהשעהובכלונפשםכוחםבכלושקועיםהדת

היוםעדבעינילפלאונתחנכתי.גדלתיזוובאוירהובספרי"יראים.שבעל"פה
ה"אפיקור"שלבעתונםקריאתועווןאתלאביאלהחסידיםסלחוכיצדהזה,
ימח"שמם."סים

אמיץהיהארץ"ישראלוביךשבעיירהר" iב"חישראלילדיביןהקשר
כלעםשיובילנוהמשיח,ביאתכלפימכווןהיהבחיינוהכלהלא-מאד

ושונאי"נייר,שלגשרעלהיםאתבשלוםויעבירנולארץ"ישראלישראל
-שיתמוטטגשר"ברזלעלהיםאתהםאףלעבורשעהאותהשינסוישראל,
צהלתיחוץשכלפיאעפ"יגוים", IIהלאסוןלביהתכווץ(בחשאיבמיםישקעו

עצומהבכוונההתפללתייום"יוםישראל).שונאישללמפלתםחבריעםיחד
נדמוהעיירהחייכלזו.מעיןתפילותושארלציון"בשובךעינינו"ותחזינה

בית-הכנסת,עםיחדלארץ"שיראללעליההקרוב,ליום"הגאולהכפרוזדורלי
שלאהמצוות,כלובקיוםבתפילההחמרתילביבכלבתי"היהודים.כלעם

יציאת"בעניןשזוריםהיוהחגיםכלהקץ.מעכביהעברייניםביןחלילהאהיה
ל"ומפניראש"השנהבתפילתהגיענוומדילארץ"ישראל,והעליהמצרים
יתקעההואביום"והיה :שםהנפלאיםולפסוקיםמארצנו",גלינוחטאינו
והשתחוומצריםמארץוהנדחיםאשורמארץהאובדיםובאוגדולבשופר

תכופותעליהםחזרשאבאאלה,פסוקים-בירושלים",הקודשבהרלד'
והנעימההמליםלתוכןמאדמתרגשהייתישולחן"החג,לידהנעים,בקולו

לצרףעליקיבלתיושובהזה.היוםעדאתיהשמורהנעימהאותהיח,דגם
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נמ'זLכתיהזההרבהחומרכלבין :היטבואזכורהזה,המ'זLכרהרבהשפע

ועלבארצוי(,,ראלעלהמספריםעולם"ימיב"דבריהפרקיםאהרביותר

לאכיותראה,"תקרא :ואמרהוסיףואביהרומאים,עםהיהודיםמלחמת
הטובהאמיצדקה " 1האויבלפניירושליםנפלד,התנגדותוללאבאפס-יד
כילארץ-ישראל,לעלותכשהתפרצתישלאחר-כך,ביז.;ניםאביאתבהאשיימה

אביידעלאבהחלט,אותיו"לולקל"לכךגרםאלה,בספריםשהלעיטניהוא,
אחר-כך,רבותשניםשהבנתיכפיואולם,זה,למעשהותהיינהתוצאותמה

היותועםנסתר,"אנוס"בבחינתרבהבמידהזוקנאיתבעיירההואהיה

לבובסתרונמשךוכללית,יהודיתהשכלהבעלהיה-ואדוקנאמןחסיד

ולאלספרשלאתמידלהזהירניוידעוחיבת-ציון,העבריתהספרותאחר

הלוייוסףברבמנחםיהושע :חותםהיהאביחברי,ם .J 'אלהכלעללדבר
הראשוניםמחובבי-ציוןשהיהאחר-כך,לינודעזהיקרסבאעלפרנקל,

ו(!זארלקטוביץמסחרובעניניהתכופותנסיעותיולרגללובאהוחיבת-ציון

חשדוגורחסידיסודו.בשמירתתמידזהירהיההואגםאךגרמניה,ערי

ושלמיםיראיםמדרךסטיהכלבולמצואיכלולאאךאחריו,וריננובאבי

-בעיירהמתיםקטניםילדיםשבעטיו"הטרפה-פסול",זה"הצפירה",מלבד
בימייוסל'ס,אברהםר'שלנו,ה"רבי"ב"חדר"לפנינווקונןשבכהכפי

 12-כבןאזהייתיאניבעיירתי,ישראלתינוקותבין""יפרצהמגיפה

שנאחזתיהתמה,האמונהלביןומהרסתאיומהכפירהביןקרועהיהולבי
ספרי-השכלהללהב,היהאבאשהדליקהגץהילדותיים.כוחותיבשאריתבה

ביןבאורח-פלאשנמצאובודדיםמשכיליםמ"אפיקורסים"בסתרשהשגתי
ב"השכלה"הואגםדבקהבכוראחילבי.כלאתלקחובית-המדרש,בחורי

חוברותלברנפלד,אלוהים"כ"דעת"מסוכנים"ספריםלידיבאווממנו
א'זLראךלי,מובןהיההכללאאפלטון.משלמליצייםותרגומים"הי",לוח"

ממני,יותרמחוסןד,יהאמנם.אחיאמונתיעולםאתלערערהספיקהבנתי

וחששד,רשעים,האפיקורסיםדבריעלחמורהבקורתלפני lד,ביזפעםומדי
שדברי-לביתבשלופתשריפהסכנתכיבביתנו,ספריהםהלנתמפנימאד
חששלהצדיקהיועלולותבעיירההתכופותוהשריפות , ..בולניםכאלהבלע
מרדכיזה,אחינגע.מאותונקייםישראלבתיהיוהמכריעברובםכיאםזה,

אלה,לכלעורףפנהיכלתו,ככלוציונותכלה 1Lה'שספגלאחרשמן;הלל
"אגודתמפעילישלאחר-זהבשניםוהיהקנאותביתרהדתיתלאמונתוחזר

בביתיחדשנינולמדנואבינובהשפעתביותר.הנלהביםולוחמיהישראל"
לזמןמזמןאלינןשדיבראבא,בהשפעתקצתבעל-פה,מהתנ"ךגדולחלק

שקראנומהבהשפעתוהרבהלבניך","ושננתםמצותלקייםבלשון-הקודש,
ביניוהשיחההדיבורשפתלאידיש,נוסףהעברית,היתה-ב"הצפירה"

במידהולמדוהואפיקךרסותשלאותבעיירתנונחיןz,בהתנ"ךלימודאחי,לבין
זעומה.

השירוביחוד-מאנהשירילמאפו,"אהבת-ציון"ימיבאואחר-כך

גלינוחטאינו"ומפניל t: 'המעוותלתיקוןהדליםומאב/ציהפעוטהיכלתיאת
הפסוקלימוד ל-zז'הרושםהיהועצוםרבוכןהגאולה,אתכךולקרבמארצנו"

הרכהנפיןz,םוהמצודדיםהארוכיםפירושיוכלעםאדםי,'מפדןבבואי"ואני

' 'C איכמוני,שו,\-שבעבניל!l לנו"הרבי"בהםהאריךרLהדרדקי,בחדר'ז
רחלאתהמנחםהמקסים,בסיוםהסיפוראתמסיים'",היהוולף,מנדלר'

בניםושבולפעולתךשכרישכימדמעה,ועיניךמבכיקולך"מנעי ;אמנו

לגבולם",

ואניבזכרוני,החיהראיןz,וןתשעה-באב,לילאותואשכחלאלעולםאך

וקריאתהתפילותנתקיימוגורחסידיעיל-התפילהבביתקטן,ילדעודני

עםואחיאניהביתה,והלכנוהיז.:,ומע,בלבנוקבעצבהמשרהבניגון"איכה"
גמורה:הפיכהעינילמראהונזדעזעתינדהמתרלביתבהיכנסנו ..שלנו,אבא

רגליהםוהכסאותזולחן Zהו-המדוקדקיםבסדריותמידשהצטייןבביתנו,
לאורבפינה,ושםלמחצה,חושךשוררהמרווחהחדרשלברובולמעלה,

בידיהןמשכנותינו,כמהעםהארץ,עלאמיבת 1Lיו'וכהה,קטנהע'זtשית
עלגותזולכשדמעותיהןועצור,חעדאיבבכיממררותוהןפתוחיםספרים
 7קרה"מה :כולירועדאבאאתושאלתימאדנבהלתיהפוגות.ללאפניהן

כךכיבקצרה,אבאליהסבירבלחי'זtה " 7בבכיממררתכהאמאמדוע

שלמדנוהקינהדבריעינילפניניצבופתאוםירשולים.חורבןעלהיאמקוננת

 :הקהללפניבבית-התפילההערבאותהושקראובאבט'בערבב"חדרי'
ולילה",יומםדמעהכנחל"הורידילחיה".עלודמעתהבלילהתבכה i"בכ

וממשית,איומהה, 1Lחד'משמעותבת-עמי".שברעלעיניתרדמים"פלגי

כאילוורחוקים.ונ.עורפליםכהעדלישהיוהדבריםאותםכלפתאוםקבלי
לאהיתההאיומהוגפיעתוהנורא,החורבןדברהיהתמול-שלשוםאך

ומובנת,והקטנים,הגדוליםכאן,בכולנוממעז,בנואלאהרחוקיםבאבותינו

בקושיואךושכנותיה,אמישלהמרהבכייתןלינעשתהומוחשת,מובנתכה
דמעות,זולגותוכשעינימקרבי,להתפרץשעמדההשברזעקתאתעצרתי
לא 1L 'יום-זכרון,ליהיהזהאכן,בחדר-השינה. 1L 'משכביעללהתנפלמיהרתי

כמוהו,אדע

ישראל.לארץמעורפליםגעגועיםמוקפיםילדותיחייהיווכהנהכהנה

ארץ-ישראלאתולקנותכסףלאסוףההחלטה ל~'אבאשלסיפורוואולם

לארץ-ישראלהגעגועיםאתוהפךהערפלאתקרעזהסיפור-כימיבו-אבו
אמונהבאשהתלקחלבי !ממשבימינןבמהרההגאולהוקרוב,מוחי"לינ.נין

בלביהדבראתשמרתיאךסיפורו,לפרטיאבאאתשאלתילאותקוה.
הרצלעלרבחומר םן'!',מצאתיואמנםב"הצפירה",ולעייןלחפשוהרביתי

 ...בפלויןהגדולותובעריםברוסיהוביחודבעולםהצרוניתה .Jהתנויופעלותן;
לויזל,תפארת""שיריאתהלייבימילמקראלינתןואבאחליתיזמןאותו

שולמןלקלמןעולם"ימיו"דברילרמ,ה"ל,תהלה"ו"לישריםעוז""מגדל
אתלהכיליכולשלאכמעטולבילפנינפתחורחב,גדןלחרז,,,עולםועוד.
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אתלהכיליכולשלאכמעטולבילפנינפתחורחב,גדןלחרז,,,עולםועוד.
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לפרירברג,הארזים"ו"עמקרור"לבית"זכרונות-אביב""שמשהמפורסם
קטן,משכיליגרעיןבעיירההיינווישנים.חרשיםואחרים,סמולנסקיוספרי
ערויותר,יותראחרינוריננו-פי-כןאף-עלבחשאי.זהוכלוציוני,עברי
שריברתישמעבעצמוכירבה,בהתרגשותלאביוסיפראחרארםשבא

!איוםהמרברשאניבקולי,הכירהוא-ברחובבלילהמישהועםעברית

להרגיזלמה 1הר iנאינך"מרוע :בנחתאחר-כךליאמר!אביהרברונורא
ביזהיחסיםהחוצה.ויותריותרהרבריםפרצוהזמזבמשך " 1בני-ארם

גור,מחסיריביחורהקנאים,הארוקיםוביןהמשכילי-ציוניהנוערקבוצת

בסתרהובאוספרי-השכלהוסת~ציוניםעבריםספריםויותר,יותרהחמירו

לביאתכבשווהעליהארץ-ישראל-ליואי!!,רבמחבואים,ונקראולעיירה
בררכי-בחשאי,כלשהו.אחרלמע'ז.:הללימורים,מקוםהשאירלבליערכליל,

ציונותמרכזיוביןבעיירה,,המעטיםבינינוויחסיםקשריםקיימנומחתרת,

להגשמתררכיםמיניכלאחרחיפשתיורוסיה,פוליןבכרכיעבריתותרבות
הוריביתאתלעזוב-בישביליאזנועזלנסיוןהגעתיולבסוףחלומי,
אינפור-כלוללאאמצעיםללאלארץ-יוז.:ראל,הרחוקה,לררךולצאתבחשאי
כחלומי.חלמוהםשגםאחריםממקומותגיליבני-עםהקשרמלברמציה,

הורי,כלפילביאתלהקשיחומאי-יכולתיריעהמחוסרנכשלנסיוניאך
חמהפכהתנועתובפוליןברוסיהפרצהובינתייםבנפשי.קשורההיתהשנפשם

לוולב-ואפילרהארץרחביבכללבברתכבשהזרמהפכה . 1905ישלהגרולה
הפועליםס.פ,רמפ,מה"ברנר"בח'ז.:איתעמלניםאלינובאוהגיעה,רום

הפועליםעםיחרמהפכניתבהפגנהלצאתהחליטואתנו,יחרהיהררים,
רלרמריםבמקרמות-סתרהזועפיםבלילות-החורףמתאספיםהיינוהפולנים.

משךלמרי,ובלתי-ברורסוערחרש,עולםובאיריש,בפולניתשירי-מהפכה
הכלעתה.ערמחיינוושונהמוזרחרש,היההכלבחבלי-קסם,אליואותנו
והקופאהאיטיבזרמםלהםהזורמיםקטים, iLהימחיי-העיירהההיפךהיה

בפול-שרנרתסיסמאותבאותיות-זהבנרקמושעליוארוםרגלהכינונוכמעט,

נזהמומהאךס,פ,ופ,ה"בונרי/מרריכילנושהיריכפיובאיריש,נית

והנהיום-ההפגנה,שלפניהאחרונההחוז.:איתלאסיפתנובבואםאלהמרריכים

 ;זהברקומהעבריתכתובתגםמתנוססתהרגלעל- !ושברשורהוי-
טענותיהםכלהועילולאוררישתי,עצתילפינעשהזהורבר ,//:.!יפוחה"יחי

עםיחרחוצותבראשהפגיןהעברירהרגלזו,"חרפה//להסירוררישותיהם

ס.פ,פ,רגלי

ב

קיומםזכותשאברהרבריםעםיחריקרים,רבריםהרבהעקרההמהפכה

נהפך,נעקר,בחזקה,טולטלהכל-יחסיםמויזLגים,יריעות,רעות,בחיינו.
סערהבכוחהיהלאאךובסערה,בריתחהמקומואתכבשוהחרשהורח,ק

הנוקבתהערגהזר-הילרותמימיהחייםותמציתהנפששרשיאתלעקורזו

לאקולםהכללייםהציוניםלארץ-ישראל.לציו.דללא-הפוגהןהמתמרת
שולליהמהפכנים,למחנהעברורביםצעיריםההם.בימיםכמעטנשמע

זעירהבמירהאם-כיזו,רוחהגיעהוולברוםערגםוהציונות.הלאומיות

הסוציא-:התורהמארקשההיההמעטיםחברי-ברוחומצבמצביומצוצממת,

מפלנותאנשימפיאלינוהגיעהלבותינו,אתאזשכבשה-מהפכניתליסטית

התיאורטיוהבסיסללאומיות,מתנגרותאולאומיותשאינןסוציאליסטיות

נגרעוזבכלהתקוממההנפשכ~ב,הלבההיסטורי,והמטריאליזםמרכסהיו
הררךזוהיכיבטחון,מתוךהסבירווספרותםתעמלניםאךזו,יבשהחמרנות

קשהפנימיתהיאבקותירעתיאזהפרולטרי.ולמעמרלסוציאליסטיםהיחירה
הארצישראלי,הציוני,העברי,ממשא-הנפשלהיפרראי-אפשרותמאר,

בפיולזלזולללעגהוניתוללבהיקרמכלמנביאי-ישראל,מאחר-העם,
שלנו.הסוציאליסטיםהמטיפים

לשםהלבורחבפחר/,פועלי-ציון//.שמעהימיםבאותםאליהניעוהנה

אתבקרבובוראיכוללהעבריהשםחשבתי.-המבוקשתהסינתזהזוהיזה,
הסכימוחבריבציון,עבריםעוברי-ארמהפועלים/:ציון,אותוההולםהתוכן

מרכזעםהתקשרתיומרריכים.מרציםמהםלהזמיןאתם,להתקשרלהצעתי

שלשפעעלינווהשפיעומטיפיםאלינושלחווהםבבנרין"פועלי-ציוןי/
ורברילרובפלפולרברימוזרה,למרניתבאירישוחומר-קריאהרברי-רפוס

רעורוברוכוב,מרכסעלפיררשיםהמפלגות,ושארס,ס,עםאין-סרפיויכוח

פירושםבצירוףאלאהיסטורי,מטריאליזםאותומרה,היתההאכזבהכררמה.
למעמר-הכרחישהואתינה, 1Zפלוהטריטוריאליהמרכזעל"פועלי-ציון//של

ובפלשתינהבגרלהמלחמת-המעמרות !ברוכובועייןהיהורי,הפועלים
בארץ-הטריטוריאליוהריכוזהסוציאליזםלהגשמתביותרהיעילכאמצעי

מפניחלילה,ולא,סטיכיתהליךבכוחתביאלארץ-ישראלההגירהישראל.
הפרוליטריוןשפתהיאאירישושואפים.רוצים-בטלניםהוי,-אנושכך

כך,הרבריצאוכו/.וכו/ההבראיסטיתהריאקציהשפתהיאועבריתהיהורי

לאחרעצמו,אתאימתלאממנו,תקותיאתאימתלא"פועלי-ציון//שהשם
ומאמציםרביםלבטיםשלקשה,פבימיתהיאבקותשללא-מעטיםימים
ושטףשלורצון-החייםבכלהלבהתפרץ-המנקרהיתושאתיט Iל ttלהי

חלום-נעוריוביןבינישהוקמההמלאכותיתהמחיצהאתבבת-אחתוטישטש
עובר-ושלהלוי,יהורהשלהנביא,ישעיהושלארצו:ציון,יקרמכלהיקר

מרכזעםאמיציםקשריםקשרתיאזכקרם,להחיותההעתירהעבריהארמה

בוולברום,קטןסניףלנווהיהבאוריסה"עבריה"תנועת

שמרכזםהחרשיםי,'"הביליירייםתנועתשמעאליהגיעהימיםבאותם
בתאות-רהרחבה,הגרולהרוסיהשלהשונותבפינותלהםוחבריםאוריסההיה
לה.מסרתיחושיכל- !ונלכהלכויעקבבית-זובתנועהרבקתינפש

ברוסיתלפעמיםמארריסה,תכופותשקיבלתיהמכתביםהיורקוסמיםנפלאים
מפעם ) 1יררעמרבסופו,היה(מהטורובסקינ.בחתימתבעברית,ולרוב
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בגולה,כאןיזtליפרק-החייםונשלםתמכיהרגשתי,רעהו,בפניאיעיון-ברימ
הקורחרםהעוברים,ערתאל !לארץ-ישראל-ניותרהאפשן'יבהקרמ

שם,והסובלימ
הכספימעניניכלאתלסדרמאתנושלושההצליחוזמן-מהכעבור
 25אזעלת"לארץ-ישראלמרוסיהתעורת-מסעבעליה,הקשוריםךהתעורות

המשטרהממרכזשקיבלנולאחראךשכמונו,לאביונימעצומ Pסכו-רובל
לארץ-עליהלשםמרוסיהליציאתנומניעהכלאיןמצרהכלאישוך,בוורשה
לעולי-תעודות-מסעחובבי-ציון,משרדל i!\ 'בהשתרלותולנוניתנוישראל,

i רובלבששהפספורט")(.,בוגומולנילארץ-ישראלגל,tשלושתלאי'ז
לוורשה i(חוולריהושעכפר-יחוקאל).(חברנרמן:צביהיוהמאוי~רימ

 !הממרימאז;ןיוקטניממהואני,ביהודה)ומן-מהשעברלאחר

הגבירןהנשאריממחברינווכמה-אחרונימבסידורימעוסקימאנועוד

לנערימאזהיהמארקשהאחרינו,לבואהמגמשיוכלוכדימאמציהמ,
כיומאךהמכשולים,עללהתגברסביבתםעמקשריהםכלשניתקוצעירימ

נדרם,שקיימומ"חלוצי-ציון"רבימ-רביםנארץנמצאימ
לרעיוןמסורימאנשיםספקכלללאביניהםד,יו- ?הכלליימור,ציונימ

ריפלומטי,מדיניכעניןהעניוכלאתתפיסתמאךונפשמ,לבמבכלהציוני
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וכשבאנובציוו-של-ממש.לציונות-של-ממשמירית.להגשמההצעיריםומץ Iל

הקרובהעלייתנןעללווסיפרנובוורשה.הקהק"לוערתיו"רברוירה,מראל
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ות Z:לע'תוכלומה ,)!(נערים !"אינגלער :מוסרלנוהטרף-ראל :.iלארץ-יי
היודעיםמכםוגדוליםלזלוניםמעו t!cתי'בוורשה,ארו iZת" itןהיהמןטב ? ם:.;'

המעשהעללנוסיפרהשארביןבארץ-ישראל",ןת :.iלע'וב :.iח'ומהנחוץמה
הקהק"ל,בעזרתיפולירבולהתחיל"אחוזת-בית"חברתעומרת 1t 'הגדול
שכמותכם,נעריםאר !חשובמפעלזהועיר-גנים,לבניןלורלועם c: 'ה iL 'כר;\'

צוננת""מקלחת?לאחרולהזיקלהפריעלאאם ,ם::'ות itלע'אתםתוכלומה
בסבראותנוקיבלהואניסנבוים.הרבהירוע,הציוניהמטיףעם::"וחהנוזן

עלייהנו,לגביספקותיואתרבובנרמוסבזהירותבפנינוהביעאריפות,פנים
ועםמצילו,הצמאוןבקיץ,מארם !i '"הםלנו.הצפוייםהלושייםאתותיאר

בדעתכםועומריםאתםים !iמתעלו'אםהקרחת.לבוא'~לויההמים';':תיית

החום",עת iLב'מיםמשתייתלהיזהרעצמכםעלשתקבלומהראוילשמ,לנסוע

וניסההלולאי,לפועלהקשיםותנאי-החייםבחקלאותהעבורהי !iלו'עלסיפר

-ור Iל'~יקולו'ס iוהיינובלתי-מנוסים,היינו, 19-18בנימהחלטןזנו.לההזירנו
ותיקיםציוניםושארניסנבויםלברוידה, !אלהצונניםלו'תובותוהנהכלשהו,

המצביםבכלבציוןמלוומנו"כציונים, :וקצרהברורהאחתת:,,ובהענינו
 "!יהיאשרויהיהתגאים,ובכל

 ,"ןויצ-ירע:":'"בית-הכנסתמבאיביחודרביס,בפייהה 1tל'היינו

' i.: ובהערצה,בקנאהאחרינולעלותהמתכונניםחברינוואלאלינוהתיחסו
וויכוח,תעמולהלשםעזלנו"הקבוע",הבונדאינררנו~~לינו,כשבאבת, !iני

 ?עליכםדעתכםנטרפה"האס :ות :.iלעיעומריםאנוא.:ו:ראתלשמוענדהם

המהפכהואתאירופהא,זולעזובוהה'-':וכה,העריצהלתורניהלאסיה,לנפוע

ערי-ציון" !i '"בהינדסט,הד"רנאםהאחרונהבשבת "?ובאההמתכוננת

בהערצה,בירכבוהואלארץ-ישראל.העול,םאלברבריופנההשארובין

"פועלי-ציון"בררךבארץ-ישראלללכתלא t 'הזהירנואךבהתלהבות,
בויכוחלהיכנפרצינולאאךלבו,בלתי-מובנתהיתהזואזהרהודומרהם,

ובות, :.iותיאלות :.iובן

קבוצתוכןש, iלארץ-הלווהנוסעהוקןמאביהםצעירהמשפחה!:רידת

וסו'בודיםבאניהיושביםשראיתיםלארץ-ישראל,הנוסעיםוהזקנותהזקנים

ני::ארהצעירוהבןלארץ-הלוודשנוסע"הןלון :אןרשמתיהדלה.סעודתםיחד
נוסעיםאחרותבאניותוכןזובאניההפרידה.עלרמעותומורידבגולה
 ?וציונינולזה.שהניעוםוהרצוןהכוחהואגרולבוראילארץ-הלוודש.זקנים

ש"צעירי-ציון"רבינוביץיעקברברינכוניםאו-כןהנוחמלאיםהםהגם
לעולם,ציוןאתידאולאבודאיו"בני-ציון"בגולה,יזדלונובודאי

 "! ?וכו'

כמחצרתםיהורים,מחםוכשלרשיםעולי-רגל,רופיםהיוהאניהנוסעירוב

הדיבור-הקודש.בארץימיהםשאריתלבלותשנסעוזקנים,והשארצעירים
וכביןעבריתיודעכללאט-לאמאלינומשך"חלוצי-ציון",בינינו,העברי

 13ובמעונה-עבין rרב,היתההנסיעהמהצעירים.ביחודהיהודים,הנוסעים

רביבבנמליםהאניהשלהתכופותהחניותבגלליפו,עדמאודיסהימים
' i.: ',והתקרבההלכהאנייתנוליל-שימורים.לנוהיהתמוזלי"זאורבדרכנן

והמלחיםגרולרע'~בקולהעוגןהורד-הלילהחצוחלאהרליפו.ויותריותר
עללעלותמיהרנוהאניה.מןברדובבוקרהננו,יפובקרבתכיהודיעונו

ושכבנוחזרנורפו,מצדלעיניבונראוובורדיםמעטיםארותואדלםהסיפון,
ר O.'ע''~בעךןהיום :וזכרנוקוםהשכמנולבוקר.חיכינוובאי-שקט

ציוןלבנותבאיםואנו-לים, tירו'חורבןלהתהלתהאבלידםכתמוז,
מחדי:'.

פציהם Iוזהנוסעיםאתלהעבירשבאוקטנות,פירותהמוןהוקפהאגיתנו

התורכיההוףופקיד"חובבי-צ'ו'ן"לין:כתבאי'כוהעלוהאניהאלהחוף,אל
ריז.:איםאנוכיהאדמרת,הארומהבפתקהאותנווזיכהתעורותינואת'ז.:ביקר

לאהדבה,בהתרגשותנואנו,אךים. Uחד'משלושהיותרלאבארץלשהות
הערביםהמולרת,ב'~עריזהמכאיבעלבוןעלולהצטערלחשובגתפנינו

ושפתםהלוהטותעיניהםבקולי-קולות.האניהאלועלופרצובעלי-הסירות
 iiitהרג:עלינוהשרוהליכותיהםוכללנוהמוזרהותלבשתםהנמהרההגרוגית

-פירותיהםלתוךהאניהמןצרורותינו,עםירם,עלוכ'\:נרחקנולא-נעימה,
ביותרשקטהיהלאהיםנשבויי-חרב,מובליםאנוכאילוהרושםליהיה

ביניהם.שנפערולתהומותוירדוהזידוניםהגליםפניעלהורמווהסירות
כלנוכחשנתעוררהוהמחשבהאיומיםוסלעיםצוקיםביןעברו-חמקוהפירות

למחוזקרוביםכהואנו- ?בשלוםנעבורהאמנםמסביב,מות :היתהזה

קרוביםלנוסעיםחיכובחוףלרווחה.ונשמנוליבשההגענוסוף-פוףחפצנו:
ארצהבעלייתושהקדימנוהראשוןחברנוחיכה"חלוצי-ציון",ולנו,ומכירים.

דבשוני.יוסף-

המוניביןדרכנועלהנפגשיםהיהודיםמעסיםמה ?ארץ-ישראלהזוהי
הנשיםצעיפיומווריםהגמל,הואמוזרמההעיר.ובחוצותשבחוףהערבים

נאן"תחיו :אמרדבשוניאךלשאול,!הרביתיהחוםרבומההמוסלמיות,

ד

שבוורשההטירספולימבית-הנתיבותיצאנותרס"טסיוןכ"חביום

סביבנו,ושאון"רעש :רשוםמאזביומניללוותנו.באורביםלאודיסה.ברכבת

ברכת-בודאיראתהלא ,'רבזחלקחלבריס,קכעתהיוצאת ,ונל,:;'הרכבת

כובעיםוהמוןממלוומהלזוזמתחילההרכבוזכזה.בהמון-צעיריםכזאתפרידה

 !אנומאושריםמה "!בציון"להתראות :קריאותזמעות Zונןבאוירמתרומם

בריסקעדנסענולמדיהמצומצמותבפרוטותינוולקמץלחסוךרצוןמתוך

מארהבסיעהלבווארכהלישית, t 'במחלקהלאודיפהומשםרביעיתבמחללוה

העניניםכלאתשפידרנו!לאחראודיסהעדמוורשהנסענוימיםשלושח-
תמוזבר'עלינו"חובבי-ציון",משרדבעזרתבנפיעתנוורים illהקהטכניים
מראהעליעסהרברושםאלכסנדר".הגדול"הנסיךהאניהאלתרפ"ט

19 
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דבשוני.יוסף-
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ד
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סביבנו,ושאון"רעש :רשוםמאזביומניללוותנו.באורביםלאודיסה.ברכבת
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19 



 21ונפשבלב

שיפחכתן 20

עודעםלרחובותרללכתמחרקוםלהשכיםהחלטנולגוירה.נכנענורבבצער
שלהרצאתולשמועדבשוניעםהלכנוארוחת-הערבלאחרחדשים.זעירים

אולםכמדומניבנוה-צדק,זראולם-ההרצאהמקוםבתנייך.מוסינווןד"ר
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כאילו'שבאהמלא,הירחאורהפתוחה,לדלתמבעדאלינושהגיעההמית-ים
פתאוםשפרצה-התניםיללתלזהונוסףשבחדר,המנורהאורפגימתלמלא

הלוהטהדמיוןאתועוררהזעזעהשהפתיעה,זויללהשמסביב,החולותעל
עליהשרואלהכל-העלובה-גלמודה,לאמו-מולדתוב ,Q'היהנדחהבןל ttז

ביזישרוקשריחסישכאילותי ,Q'חי !בארץ-ישראלאני:עתהההרגשהאת

מרהיללה-קינהוביןהועםהארץחורבןעלהחוזהיחזקאלשלהקשההחזות
הרשמיםכלמעצמתכשיכור!הייתילמציאותשהיתההאיומההחזותשלזו

בצהריהתוגהמחזהעלכיפרזהכל.אכן,בארץ-ישראלהראשוןביומיהאלה
העמוקיםהחולותבררךדבשוניעםהגעתיויגעעייףחיים-ברוך.במלוןהיום

משכבי.עלנרדמתימהרוחישהמרוחקה,לדירתו
אלינושנצטרףהרתיקים,הפועליםאחרבעצתקום.השכמנובבוקר

וכובעיכחולות-כהותחולצותהחנויותבאחתלנוקנינולרחובות,בדרכנו
תשומתאתשמשכהזואחירהבתלבושתאיש, 16יצאנו,וכךרחבי-שולים itק'

חפצנו.למחוזברגלוצעדנוושבים,העוברים לז,:,'לבם

אזהצטייןשלאנוה-שלום,לרחובנכנסנווהנהבעצמכם".הכלותראו
במלוןהננורגעועודומווהמה,גדולהאחתחצרבתוךאנוהנהבגלו'ונו.

והואגדול,היההרעשובחורות.בחוריםמלאהיה!חדר-האוכלחיים-ברוך
מקומותלנוולפנותהחרשים,פנינו,לקבלמהצעיריםכמהבקוםעודגדל

הןקשההיההרושםבאידיש.לרובשאלות,עלינוניתכוצרמכללשבת.

הרשלוזקוף-קומה,גבוהבחורהיהלשולחןשכנימשפתן.והןהשאלותנןעצם
' u, והואאדום,רקומההשחורהחולצתוברחובות,בכרםשוכןרישמו,לייפר

 1בכיסךכסףמעטעודהיין.:, 1באתם"למה :מאדחמורהזאלה Zבןאליפנה

בהלחוורלהספיקאתהויכוללרוסיההחוזרתאניהיפומחוףמפליגההיום
לינדמהרגעגמורה.בפשטותכך, " ...בכיספרוטהללאכאותישארבטרם
לנסותל"שערי-ציון"באשהיהמוורשה,שלנוייה"בונדאיכאןלפנינו',,הנה

 !ראל itבארץ-י'ראשונהמעודדתקבלת-פניםלךהרי ...למוטבלהחזירנו

הזמו'כלדיברכיאףאותה,שהביןובעברית,בנחת,לוועניתיהבלגתי
 "!בעצמנולהחליטנדעואחר-כךבעינינוהכללראותלנו-נא"תרשה :אידיש

בארץ,הראשונהארוחתנוהיתהמהכללזוכראיניאךארוחה,לנוהגייז.:ו
הבחוריםאלהשכללי,אמרוזו.ראשונהמפגישהללבהיהמאדמרכי

והנהלאכולגמרנולחוץ-לארץ.לחזורמתכונניםזהשבאולםוהבחורות
 .למאכלוטעימיםלמראהטוביםענביםאוז.tכולךתבן-שיחתי'ז.:כנילנוהגייז.:

פריהמגדלתבארץלבגודאדםיכול:כיצדתמיההוכולירבבעונגאכלתי
l חבריוושא,-בן-שיחתישלהציניהזלזולביןד,התאמהמהיכזהיחמד

שיעור,לאיןעורגדלהותמיהתיןהללוהנפלאיםהענביםוביובארץ-ישראל
אתגדול itברע'והזיזוקמורהבחרריםהארוחה,אתכולנוגמרנוכאשר
להשתתףאותנוגםוהכריחוכלליבריקודופתחוהצדהוהכסאות'זנות I לר:":',ר

יום-בצהרירילוודהכיצד,לים". iגא(:!ינחוחדיז.:ה"שירה :הזמרוכפיהםבו,
עליזי-גאולה,שלאלהיקרותמליםזה,וזמרןוסיבהטעםכלללאחול,

למצואורצה itשניח'ללב,מעט!הוקלרעההארץדיבתמרציאישלבפיהם
המציאותוביןגאולהוכיסרפיהאדץהיבתביוטמירהלהיאבקןתביטויכאן

שלזונפשיתתסבוכתהבאיםבימיםלמרתיכמה !ההוהאכורית.הקי':'ייה

אלה.וצעיררתצעירים
לדירתר-הוא,הביאואותימכריואצלמאתנושגיםאיכסןדבשרניחברנו
אנו itכ'אררכהדרךלעבורעלינוהיהאליהלהגיעשכדידלה,דירת-פועל

אותויעבודשלאלוגרונ,נואנוממנו.רגלינומרציאיםובקושיבחולשולועים

כתנ-ראתנוהצעיריי"הפרעללדירתהלכנומנוחת-הצהריםלאהריום.
בארצנר.אדמהעבודתלעבודברצוננולנולעוורמ"חלוצי-ציוןיי,המלצה
הנופליםמקרםלמלאלסג/רה,ללכתבינינוהוסכםבוררשהעודכישם,אמרתי

לתמהוננוההיא.בסביבהרערביםיהרדיםביןשארעוהמעציבותבהתנגשויות
ועלינונוספים.באנשיםצררךכעתאיושבסג/רהלנו,הסבירוולצערנו
הענבים.ובצירדים Iהשללקטיףפועליםדררשיםשםכילרחרברת,לפנות

תש"חכהלל,

והסבתאשליהסבא

נתניפ.ה tLמ' :ברוםבורלהעםבפיארנרקיס), :(בעבריתנ~רציומשה

כתפייםרחבמבינונית,למעלהקומהבעלאמי.שלאבאשל,יסבאהיההזא
תמימותפשטות,המביעותאפורותועיניםמלאותפניםוישר,וקוףוגוף

תמידהיההמסורתיהוולבדומיו tלבו'רוח.ואומץ tונפ'גוףבריאותוי'זzרות,
דתיתאמונהבעלאדםומרתררת.הידורשלשמץכלללאאךרמסודר,נקי

אךחסי,רלאהקטו",המדרש"ביתלמתפלליהשתייךמאד.רעמוקהחזלוה
בפשטותהצטייןחייראורחיחיה,באמונתר:צדיקלאמורהיהאפשרעליו,

מןערב.וארוחתברקרארוחתהיממה,במשךשתיםהירארוחותיררצניערת.

בעצמו,עיבדלאכבראזשהואלינדמהמילדותיליזכור:זzהואהשנים

פורמן,דרדעל-ידיובעיקרשכירים,על-ידיאלאדותיר, t 'אתממש,בידיר

התבואהשקיאתהזכרתיכברוהיעיל.הנבוווסידורובפיקרחוהכלאך
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'ן:פכהיוםיוםנאה.ובצירהטובבטעםאךוהצנע,הפיז.:טותבתכליתהסבא,

 iובילמקוםאדם Jשבי tהמצוויאתבי\!.מיס, iZ 'אביבולפניבתפילתן, חי::'
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בעיירההראשוןהמהפכן

ז"ל)ברירמן-רו;נשטיןאלעזרשל(לזכרו

והמ.הפכהההיז.:כלהדוריל eת i:ונ Lהראיהסנוניותלאחתציוןכאןנאיוצב
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פניםבנןקצת,כפוףבינונית,קומהבעלהמשפחה,בבניהבכורהזה,הבן

היוךפניו ל~'מיז.:תפךבי\:,יחהאתותיכנסמדיאךבהרהוריו, עוק',!,"רצינ"ם
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 " itבה'אלמנטריותידיעית"'הנחלתלוזרעל"ידינוצלהזההחפע~יהזמו

לפיעי,'יס.כלה

הסיציא-(המפלגהפ.פ.פ.מפלגתמחתרתעםקרובבכזגזגהיהלוזר

בסביבותהפחםמכרותבאיזורפעליםורבתחזקהשהיתההפולנית),יסטית

להפצהמקבלהיהמה"בינד",וגםמהם,וסוסנוביצה.בנדיודומברובה,

ניירזגלשנדפסהויידיש,בפולניתסיציאליסטיתתעמולהספרותבוולברים
אני;:יהצארית.ת itהבול'התקפתאומאסרבשעתלהטמיןאולחסלונוח Iדקיל

המכרותבאיזורנידדכתעמלןאצלםלעבודמלוזרמאדו t\ביק'פ.פ.ס.
מאדהקשההחמריבמצבומאדלוזקיקהרה(:,לוזרדברהוגנת,במיז.:כורת

פיררבןכלפינאי Iהלאביימצדבבית;:;הונהגוהחרםהחירוםמ,צב rמחמ,

לראותבוי;:ובי;:לויר lואוימרות,קשותההורים,אתאותם,ב i'ז.:איכזהומורה

-כסףבעדהאידיאללמעולפעולאךהתפילה.ובביתברחובהבריותפני
לרעיוןבתוםהמסורהנפשונגדלוזר,שלומהותואופיוכלנגדהיהזה

' it יכלתוככלועזרהופיעשנדרשמקוםבכלוהסובל.העובדהאדםחרור

ולהתרחקהמפלגותעםפעולהלשתףהקפידוכןתגמול,כלללא
המפלגתיות.מו

אביו,אצלגםרחוקותלעתיםושם,פהעבודהיוםמשיגהיהלפעמים
לבושוגםרב.בצמצוםנפשואתמחיההיהובזהאמו,בהשתדלותכנראה
ערפווקשיותרוחועוזעלגםאךסבלו,גודלעלהעידוופניוונתדלדלהלך

ינולתילאשיעור.לאיוהקשיסחייותנאיותוךומציקיותוקפיוכללמול
בכללביישםולאהוריאתלצערשלאזהירותיבגללתכופותאתולהיפגש

עלרקושוחחנוכלוםעצמועלסיפרלאסתרבמקומותכשנפגשנוהעיר.
כיכלתיבהומשתתףלהקרובהייתיאשרהמהפכניתהתנועהענייבי

סגריריחירףבייםהעיירה,שלנידחתבפינהמפגישותינו,באחתהמצימצמת.

אךהמגושםהארוך,מעילוללאקיץבלבשולראיתינדהמתיחזק,יקיר
היתהתמידכל"שהואהכפופהקומתוקרה.בימיתמידלובשושהיההחם,

בקיצור,ליענהוהיאהרברלפשרשאלתיןבמיוחד.ומכויצתכפיפההפעם
חורף,מעילקנייתליכילתהגיעשלאמסכןבפועלשנפגשאגב,דרךכאילו
עללשיחהעברימידפועל.לאותווהלבישמעילואתפשטלוזר,והיא,
הדבראךזה,בנישאאניאףנגעתילאנפשי.ייעתילאלגמרי.אחרנושא

שמסרנעלייםעלליסופרדומהמקרהיימחה.בלרישםבלביהשאיר
לנעליים.בקישיהדומהעלובלמשהירגליואתהכניסוהיאנעליים,למחוסר

איתושכינוכפילהכעיס",ה"מומדהמטריאליסטן,"הכופר",לוזרהיהכוה
המנידההמסכן,שלחייובקדושתהאמינהבא'זtכילולהטהיאהקנאים.
וו.אמונהעלבפשואתינתןיהסובלהבידח

לאדם,הדרושמהמינימיםה tלמכשהיוודירה,לבושבמזון,חיייתנאי
ומסוכנת.רציניתבצורהבריאותיוחלההואהאיום.חיתמםאתבוהטביעו

 .לעורוהפועליםמעריציומצדיכולתוללאמוזtפחתו,מצדלבתשומתללא
העברתובדברוהשתדלופ.פ.ס.שלהאיזיריהמרכזבמצבוהתעניןבמאוחר

גחוץ"לארץ.והבראהריפוילמקוםואחר"כךבפולניהמתאיםלסבטוריים
הסוףלקראתבמהירותשבגיפוהשחפתצעדהוכהכהעושיםהםעודאך

אהובהצעיראחיימיטתיכשלידאיומים,יסוריםתוךימתגוועוהואהמר,
ואחותו.נפשו,

זגלהשמיםמןעונשזהבמיתוראיהדתייםהקנאיםמחוגיאויביי
הרבלכפירה,והיציאםשבשמיםבאביניהאמונהמןהצעיריםאת,'::הדיח

מחוץאלאפנימההעלמיןבביתלקבורהיובאשלאגזרוינברגמ'זtהרבי
צעיריקמיאזבי.לטפלסרבהקדישאהחבראהקברות.ביתלידלגדר

לידיהתאספועבודתםאתהשביתיואם,לאבלהםהיהשלוזרהפועלים
פ iאבנישלעזהלעזרתםובאוהבתים,אחדשבעלייתוהעליבהדלחדרו
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היתהתמידכל"שהואהכפופהקומתוקרה.בימיתמידלובשושהיההחם,

בקיצור,ליענהוהיאהרברלפשרשאלתיןבמיוחד.ומכויצתכפיפההפעם
חורף,מעילקנייתליכילתהגיעשלאמסכןבפועלשנפגשאגב,דרךכאילו
עללשיחהעברימידפועל.לאותווהלבישמעילואתפשטלוזר,והיא,
הדבראךזה,בנישאאניאףנגעתילאנפשי.ייעתילאלגמרי.אחרנושא

שמסרנעלייםעלליסופרדומהמקרהיימחה.בלרישםבלביהשאיר
לנעליים.בקישיהדומהעלובלמשהירגליואתהכניסוהיאנעליים,למחוסר

איתושכינוכפילהכעיס",ה"מומדהמטריאליסטן,"הכופר",לוזרהיהכוה
המנידההמסכן,שלחייובקדושתהאמינהבא'זtכילולהטהיאהקנאים.
וו.אמונהעלבפשואתינתןיהסובלהבידח

לאדם,הדרושמהמינימיםה tלמכשהיוודירה,לבושבמזון,חיייתנאי
ומסוכנת.רציניתבצורהבריאותיוחלההואהאיום.חיתמםאתבוהטביעו

 .לעורוהפועליםמעריציומצדיכולתוללאמוזtפחתו,מצדלבתשומתללא
העברתובדברוהשתדלופ.פ.ס.שלהאיזיריהמרכזבמצבוהתעניןבמאוחר

גחוץ"לארץ.והבראהריפוילמקוםואחר"כךבפולניהמתאיםלסבטוריים
הסוףלקראתבמהירותשבגיפוהשחפתצעדהוכהכהעושיםהםעודאך

אהובהצעיראחיימיטתיכשלידאיומים,יסוריםתוךימתגוועוהואהמר,
ואחותו.נפשו,

זגלהשמיםמןעונשזהבמיתוראיהדתייםהקנאיםמחוגיאויביי
הרבלכפירה,והיציאםשבשמיםבאביניהאמונהמןהצעיריםאת,'::הדיח
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החבראמקוםאתלמלאוהתנדבוביותר,והנחותההירודהמהיד.:,יכבהמבוגרים

צעדור,םלקבורר,.להכינולנפטרמסביבלעשות Z;שי'מהבכלא ,:iקדיי

ל 1L 'רבלאקהלואחריר,םהראשונים,המיטהכנושאיר,אבלתהלוכתבראש

כשתלמיריו-קבר,ללוורחפרולגדר,קרובאךהקברות,לביתמחוץפועלים.
העיולאהנפש.עומקעדורצוציםושבוריםאבליםמסביבועומדיםהבריו

לרבנמרצהאזהרר,ר,רב,גוירתאתולקייםולהפריעלבואמאויביואחדאף
בביתלוזרלקבורתכבודלמקוםותביי\,הור,בעניןהמחפירההתנהגותועל

מעשה,לאחרהגיעזהאךבבנדין,ס,ד.ציוןפןעליממרכזהגיעוהעלמין

חיפו-לבטים,עשיריצעיריםלחייםומזעועמכאיבטראגיקץזההיה

ומסירותתוםמתוךהאמתבבלושתמאד,הרצינייםבחיפושיםוחיטוטים.':ים

שלבפועלהגשמהסמללוזרהיה-קיצוניותוטעויותתעיותתוך ,~'פנ

של jהגבוללקצהעד-עצמוואהבתאנוכיותכלהוסר'זzללזולת,האהבה
הואור,מושפל,המלוופההמנוצל,הסובל,למעןנפשומסירותתמימהאכונה

חייםרוחבוהפיחוהואהחמריים, iבוזייהמויי;t,פלהארםאתמעפרהרים
ומרודו.בעניולו':!אבדוד,אדםכבודוארגהאלהיםצלםאתלויב ilהוחד'~ה,

, r מע'עלברוךזכרוויהיותעיותיו,לטעויותיוהסליחהנאהיl הטוביםזיו
בורכים, ::7וה

 .. ,!באושביץר,גאזיםתאאלנאצירב-טבחיםעל-ידיומדוכדךרצוץמעורטל,

גםמנגנוואתהרגישר,כינוראתר,עיוורהדמיםאישרצח !אלר,יםאל

 , .. !יחד

לאבינובנים(שניהםולנרצחלרוצחמעלמרחפתר,מיותמר,והמנגינה
פניעלוחושךובהוו,תוהווו,חייםבאנדרלמוסיתלהמנוהואיןן~בשמים)

 ..תהום,
בערב.תשט"ו,תמוך,ויהרצליה

הארץעםבברית

 fהמווןומלארהאדםהמנגינה,
ז"ל)טי~הילדודרשל iהבךו ',-,כזל(

א

ויגעיםועייפיםכהוגן,בנוליהטהתמוזשמעזריק,וכיסנומיפויצאנו

ביןהמדחלןרבומהבארץחלקנוט f(מ'מהראינובדרכנולראשון-לציון.באנו

לחברתה.עבריתנקודר,

העבודה.מצבעללתהותיצאנוומידאכלנו,נחנו,יוןצל-ןוראשב
בכרם.ולאבגןלאיהודי,פועלזובמושבהאיןהיקבלפועלישמחוץלנו,אמרו

ולהמשיךקוםלהשכיםהחלטנןשם.ללוןונשארנוהמושבהברחובותשוטטנו
מחיה-ענוג,קריר,היההאוירהחוצה.ויצאתיראשוןהשכמתילרחובות.דרכנו

קר,ל-אנשיםעל-ידיהרחובדממתהופרעהוהנהארץ-ישראל.אויר-נפשות

וילדיהםוערביותערביים:המוןראיתיוהתקרב.הלוךוהלךאי-מזהשהגיערב
המושבהאתויוצאיםועובריםזהמרחובפוניםוהםובחמורים,ברגלאתם,

ועלינונכרי,לישובתעינו!אוליהיאמרהטעות:אולינחרדתירגעונעלמים,
אליומיהרתיחמורו.עלרכוביהודיהופיעלבסוףמכאן.ולהסתללןלמהר

-בשבילכם"עבודה"איןבחורים,כמהולעודליעבודהכאן ' l/.יאםושאלתי
נחפזדבדיוובסיימולפניו,ההולכיםהערבייםקהלעלבהראותוקצרות,ענה

אמרלחברים.הרבראתוסיפרתילחדרשבתיכאשרפועליו.אתלהדביק

כאשרלרחובותולהגיעלהזדרזעלינוךעודלנסותנואלת"למה :אליאחד
 :ר,מושבהאתסקרנוצאתנולפנילדרך.ויצאנומשהואכלנוביפוי.'הורונו
ראינוהכפר.עללמושגיכללהתאימושלאקומתיים,בניגםמהםיפים,בתים
עםר,ואהמזדההכאן,עמידתומהיידעתיולאהגדולבית-הכנסתבניןאת

ורןכאךעצמוהואגםמרגישאוהעברי,לעובדההתנכרות

ושקדים,גפןכרמיכולוהיפה,הנוףלעינינונתגלהנזהמושבהביציאתנו

עברנוומרחיקה.דוחהאךומקסימה,נאהחורגת Qכזיבעינינוהיהוהמקום

ואותנואותםמלהטתוהשמשבחרבונםהעומדיםרחבי-ידיםשדותעל-פני

שר,יתהדרך-המל.ךשלירהערבייםר,כפריםירק.למעטלמים,צמאר,ןהנפש

לתוכם.לר,יכנסניסונוולאומוזריםזריםלנונראו-עמוקחולדל l/.דרך

',, Q ,רדr צלליjj ניעורפתאוםהארץ,פניעללרלii עתיקה,וננג'נהבי

תפך :iמיה'ה-הרוחעליוכנוחרדומסק,,מחסידיהיל itונ'דודי;!סודית.
היאמתחילר,ולסיים.לחפסילויכולתללאוב iZו'וב iZ 'ע;'י,ךוחוזרזוב'כנגינה

עלכונוטת .rמתפוכביר,נפי';:יבמאמץ'תר iוייותרעולהממעמלן'ם,כמד
מבוטאבלתינעלם,נעלה,למי,;:הועורגתכהוהנפו;:אין-סופיים,זבי'ם i:כר

בחללהיאמפרפרתוהונהות.הישותבכלמאדמורגשאךכזוח(;:,י rובי~,
נעלםבאותוח-אחיזה rפ,-מוצאומחפשתת tוממי,"'ת 1L'\tמגיהאויר,

אטואט-הכנפלרם,הידיםתרפינהבאין-אונים ך~,והשוק,נכסף , !iןכ;בוקי

כותנמכתהיאהמי",'יגקוצרעםלמה iZוה'כניעהותוךונחל:.:ית,הכ,נגינר,ין,~דת
 ...כלילנדמה :.i ~י1יר

דברל 1Lיונסופומאמץ,ביתרנע'ןz.הוהנסיון ,:::דחמהכלמתתיווב t ,:ן
 ...בראשונהככ?ןכ,סתיים
כיוםאותה !iאחו'וכךמנגינה,אותהצעיר,נערבעודיאני,~טתי Ji ?כך

החדר.בחשכתלנוחב'זzככיאחחכשעהכוליאותיכבשההי\,רבתוקף.כיהר

מובלוהנהוזההיל iZונ'דודיאתפתאוםכשראיתיבבת-אחתהפסקתי
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דברל 1Lיונסופומאמץ,ביתרנע'ןz.הוהנסיון ,:::דחמהכלמתתיווב t ,:ן
 ...בראשונהככ?ןכ,סתיים
כיוםאותה !iאחו'וכךמנגינה,אותהצעיר,נערבעודיאני,~טתי Ji ?כך

החדר.בחשכתלנוחב'זzככיאחחכשעהכוליאותיכבשההי\,רבתוקף.כיהר

מובלוהנהוזההיל iZונ'דודיאתפתאוםכשראיתיבבת-אחתהפסקתי
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מכוסהחלקההפררסיםאחרבקרבתלקראתנוהוריקהלנס-ציונה,בהתקרבנו

התלהבותנואתצינןשבינינוהותיקאןהזה,למראהשמחנווצפוף·רענןירק

לבינהבינינתקשרהבאים(בימים ...היבליתהיאןה"רשא"כילנו,בהסבירו

לנס-ציונהמסביבוגניםפררסיםושנים).חרשיםשנמשןמאר,קרובמגע

ישרררבנווהמשכנושםהתעכבנולאאןשבשרות,הקיץלהטאתמעטריככו

עבותיםעצי-תותשררתבצרהיום.ערובעםלמושבההגענות.ובו nרל

לעסקן-הפועליםלהוריעהלןשלנוומורה-הררןהדרן,מעמלעייפיםרבצנו

הבהיקונוי,ועציגינותביןומסביבנו,,ממולנוערב.רמרומיהיובואנו.על

מןנבדלאחדביתבהם.שפעוכפריונועםושלוהלבניס,קטנים,בתים

לקומההמובילותבמדרגותויררועלוואנשיםקומתיים,בןבהיותוהאחרים

בית-המרקחתהתחתונהובקומהוער-המושבה,משררהיהשם ;השניה

-שכמועלורובהוורם-קומה,בהיר-שערצעירמהביתיצאהנהוהמרפאה.
הייתי.עייףוגםהעןתי,לאאןהוא,ומימהאוחולשאולרציתי ...שומרודאי

שמרואשרהצעירים,מעשרותאחדרבינוביץ,יוסףזהוכילינורעאחר-בן
רהובות.בכרמישנהאותה

ניגשגםמישהובנו.הסתבלוהעבודהמןשחזרועבריםופועליםאכרים

הביתה.ילריהןהכניסואמהותהערב.ירדבינתייםאתנו.בשיחהונכנסאלינו

:בכיושמעהקשבברברים.מרגיעתוואמוומתיפחבוכהילרקולאנושומעים

אנועור ...בעבריתבוכהילרת.בריעבהבל-האםושירוליהילר
כולנואתמחלקהוא :הורעהובפיושליחנוחוריהנהןהלפלאמשתאים

שטחההשקרים.קטיףלעבורתיוצאיםאנובבוקרומחרשוניסלמקומות-לינה

מלווינו.אחרייהלכנוקמנוהתעודרנו,יששין.

לאיןהלהתקרבתחתכיחש,ואנימלווי,בעקבותבחשיכהאניהולך

הישוב.מןומתרחקיםלמושבהמחוץאלוכרמיםגניםביןצועדיםאנו-בית
בצחוקמלויענה-תדאגאלבתטהון.שאלתי-ן"הולכיםאנו"אנה

טוב".יהיה-נעים,

עליה.נשעןוסולםסוכת-נוטריםנתבלטההכרםבלבהגענו.סוף-סוף

במעיליוהתכסיתיהרצפהעלהפרושההמחצלתעלשכבתיועלינו.טיפסנו
מהרוחישמ~כסני,לישנתןמשהוובעודהדל,מצרורישהוצאתיוהקצר

שפתי.עלצינןמשהובשנתיחשתיהלילהבאמצעעזה.תררט,הנררמתי
פי.לתוןקריםענביםאשכולנותךהשומרמארחיוהנהלמחצה,התעוררתי

נפלאמהאלה,קריםענביםנפלאיםמה :התפעליתמלאואכלתיישבתי

וכמהכמהועודזהלילהמעוןמצאתישבסוכתוגרייונדר,שמעוןשלמעשהי

בטושבההראשוןבלילוחרשעולהפנילקבלתיפהררןזיהיאןלילות.

טובכהוהיהבאור-יקרות.מסביבהכרמיםשטחאתהאיר!הירחעברית

בבוקרוחם".ארוןיום-עבודהלפנין"מחר :ולישוןלעוכבוירונישמעוןללב.

"מנוחהבית-הפקירותעל-ידהמושבה.אלומיהרתיוענביםלחםאכלתיהשכם

עבדים,פועליםשלרבקהלמכרים,ושאינםמכריםכולנו,נפגשנוונחלה"

עסקן-כילבו,נורעזמןכעבורערביים.פועליםהמוןמלברחרשים,רובם

העבורהבסירורשטרחהואקליבנר,יוסףהצעיר","הפועלמטעםהפועלים
שכר-עבירה.שנקבלערלצרכינומסוימיםכספייםיבסירוריםלמעננו

כשהמשגיחונחלה","מנוחהבכרמיהשקריםקטיףלעבורתיצאנו

ההתלהבותנחלשההחוסבגבוראןרב,במרץעברנובראש.ציעדרפופורט

גרילכד-חרסחמירגביעלמביאיםהיולזמןמזמןמאר.לנוהציקוהצמא
יחננובצהריםמעליהם.להינתקהיהקשהאשרקרים,מיםמלאיםפחיםאו

סעירה.לקינוחומיםותמרים,לחםהיתהצמחוני,בתורארוחתי,בערן.כשעה

זהתיארהיהיקרטה !בארץ-ישראלעבריפועלרבה.היתההשמחהאן
צלילובהישמעהשמש.שקיעתעדלמדי,ארוןהיהיום-העבודה !בעיני

צעדנירחביתובשירותשמותינואתהמשגיחרשםלהפסיק,הקוראהפעמון

נתמלאהבערבהבאר.שלירהציבוריתהמקלחתאללמושבה,וזמרהבשירה

"אבי-היאוש"גםהותיקים,הפועליםמביןהמייאשיםגםשירה.קולהמישבה
 ?ולקוותלשובאפשר:אוליהתעודרוכולםברחובות,אזשהיהברנר,עצמי,

ל"תקופת-שגרמואבני-הנגףאתהאלההצעיריםשלזהרענןזרםיגרוףאולי

ר.א.שמעונוביץ,רוראזהיוזובמושבהוהפועליםהשומרים(ביןן"היאוש

תנועת-מנאמניאחריםורביםסוכובולסקיצביוייץ,,יוסףחריזמןמ.גורדון,

העבודה).

שנישלהיומיתומהמשכורתיום-התשלוםשהגיעעריום,רדףיום

ולאחר"מג'ידיית".וכךכןשל"הוך"נצטברתורכיים)גרושים 7 (בישליקים
ובשבת,בערבחמהאריחהאבלתיבהולמסערהלחנות-המכולתששילמתי

זהודברגרושים).עשרותכמהכיום(ערבכובמוומניםפעוטסכוםבידינשאר

יום-העבודההיהמארקשה-הקשיםבחייאימץלייהוסיףמאדאותיעודך'

מקטיף-השקריםכשעברתייאחר-כן,ה"חררה".ובאההלוהט.בחוםהארון

והכאבאבעבועות-מיםונתכסיהידיםהתנפחוהמעדר,לעבודתובציר-ענבים

ספקשלהרהורכלורחיתייום-יוםבעבודתיהמשכתיבעקשנותאןרב.יה jו

חוסר-עבורה.שלימיםיבאומאר,והחלישתניהקדחתבאהאחר-כןויאוש.
ואולםהביתה.שאשובוהפצרותשירוליםמכתביהודיעליהמטירוומןואותו

 :אחתתשובהליהיתהארם,ובירישמיםביריוהפיתויים,המבשוליםלכל
בכפר,עבודהשלזודרךאןליישוכאדם!כיהודימאחריהגשריםכלשרפתי

זי !בינשמתיעודכלואקיימנהעליקיבלתי-בארץ-ישראלבחקלאות

שלאמביניהם,למסיתים,וביחודהיתיקיםמביןלמיואשיםגםתשובתיהיתה

ההגשמהחייועלהארץעלהרעיםדבריהםאתהםמדבריםאםלהבחיןירעתי

רבריאתזכורנישביאיש.צערמתוןאילאיר,ישמחהוהתנבריתשנאהמתון

סוףמימיבאחדברחובותשפגשתיוז"ל,יערי-פולסקיןמא.דהותיקהפועל

תמשיןמתיעדןמתי"עד ;שאלנייהואבמושבה,חיסר-עבודהימיהקיץ,

איןכיוה,כלאתהנחותיק,פועללעצתשמעןזיבארץאלהבתנאיםכן

 "!התנאיםבכלמקומיבאןזה.בעניןלעצהזקוקאני"אין ;לוועניתיתקוה".
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מכוסהחלקההפררסיםאחרבקרבתלקראתנוהוריקהלנס-ציונה,בהתקרבנו

התלהבותנואתצינןשבינינוהותיקאןהזה,למראהשמחנווצפוף·רענןירק

לבינהבינינתקשרהבאים(בימים ...היבליתהיאןה"רשא"כילנו,בהסבירו

לנס-ציונהמסביבוגניםפררסיםושנים).חרשיםשנמשןמאר,קרובמגע

ישרררבנווהמשכנושםהתעכבנולאאןשבשרות,הקיץלהטאתמעטריככו

עבותיםעצי-תותשררתבצרהיום.ערובעםלמושבההגענות.ובו nרל

לעסקן-הפועליםלהוריעהלןשלנוומורה-הררןהדרן,מעמלעייפיםרבצנו

הבהיקונוי,ועציגינותביןומסביבנו,,ממולנוערב.רמרומיהיובואנו.על

מןנבדלאחדביתבהם.שפעוכפריונועםושלוהלבניס,קטנים,בתים

לקומההמובילותבמדרגותויררועלוואנשיםקומתיים,בןבהיותוהאחרים

בית-המרקחתהתחתונהובקומהוער-המושבה,משררהיהשם ;השניה

-שכמועלורובהוורם-קומה,בהיר-שערצעירמהביתיצאהנהוהמרפאה.
הייתי.עייףוגםהעןתי,לאאןהוא,ומימהאוחולשאולרציתי ...שומרודאי

שמרואשרהצעירים,מעשרותאחדרבינוביץ,יוסףזהוכילינורעאחר-בן
רהובות.בכרמישנהאותה

ניגשגםמישהובנו.הסתבלוהעבודהמןשחזרועבריםופועליםאכרים

הביתה.ילריהןהכניסואמהותהערב.ירדבינתייםאתנו.בשיחהונכנסאלינו

:בכיושמעהקשבברברים.מרגיעתוואמוומתיפחבוכהילרקולאנושומעים

אנועור ...בעבריתבוכהילרת.בריעבהבל-האםושירוליהילר
כולנואתמחלקהוא :הורעהובפיושליחנוחוריהנהןהלפלאמשתאים

שטחההשקרים.קטיףלעבורתיוצאיםאנובבוקרומחרשוניסלמקומות-לינה

מלווינו.אחרייהלכנוקמנוהתעודרנו,יששין.

לאיןהלהתקרבתחתכיחש,ואנימלווי,בעקבותבחשיכהאניהולך

הישוב.מןומתרחקיםלמושבהמחוץאלוכרמיםגניםביןצועדיםאנו-בית
בצחוקמלויענה-תדאגאלבתטהון.שאלתי-ן"הולכיםאנו"אנה

טוב".יהיה-נעים,

עליה.נשעןוסולםסוכת-נוטריםנתבלטההכרםבלבהגענו.סוף-סוף

במעיליוהתכסיתיהרצפהעלהפרושההמחצלתעלשכבתיועלינו.טיפסנו
מהרוחישמ~כסני,לישנתןמשהוובעודהדל,מצרורישהוצאתיוהקצר

שפתי.עלצינןמשהובשנתיחשתיהלילהבאמצעעזה.תררט,הנררמתי
פי.לתוןקריםענביםאשכולנותךהשומרמארחיוהנהלמחצה,התעוררתי

נפלאמהאלה,קריםענביםנפלאיםמה :התפעליתמלאואכלתיישבתי

וכמהכמהועודזהלילהמעוןמצאתישבסוכתוגרייונדר,שמעוןשלמעשהי

בטושבההראשוןבלילוחרשעולהפנילקבלתיפהררןזיהיאןלילות.

טובכהוהיהבאור-יקרות.מסביבהכרמיםשטחאתהאיר!הירחעברית

בבוקרוחם".ארוןיום-עבודהלפנין"מחר :ולישוןלעוכבוירונישמעוןללב.

"מנוחהבית-הפקירותעל-ידהמושבה.אלומיהרתיוענביםלחםאכלתיהשכם

עבדים,פועליםשלרבקהלמכרים,ושאינםמכריםכולנו,נפגשנוונחלה"

עסקן-כילבו,נורעזמןכעבורערביים.פועליםהמוןמלברחרשים,רובם

העבורהבסירורשטרחהואקליבנר,יוסףהצעיר","הפועלמטעםהפועלים
שכר-עבירה.שנקבלערלצרכינומסוימיםכספייםיבסירוריםלמעננו

כשהמשגיחונחלה","מנוחהבכרמיהשקריםקטיףלעבורתיצאנו

ההתלהבותנחלשההחוסבגבוראןרב,במרץעברנובראש.ציעדרפופורט

גרילכד-חרסחמירגביעלמביאיםהיולזמןמזמןמאר.לנוהציקוהצמא
יחננובצהריםמעליהם.להינתקהיהקשהאשרקרים,מיםמלאיםפחיםאו

סעירה.לקינוחומיםותמרים,לחםהיתהצמחוני,בתורארוחתי,בערן.כשעה

זהתיארהיהיקרטה !בארץ-ישראלעבריפועלרבה.היתההשמחהאן
צלילובהישמעהשמש.שקיעתעדלמדי,ארוןהיהיום-העבודה !בעיני

צעדנירחביתובשירותשמותינואתהמשגיחרשםלהפסיק,הקוראהפעמון

נתמלאהבערבהבאר.שלירהציבוריתהמקלחתאללמושבה,וזמרהבשירה

"אבי-היאוש"גםהותיקים,הפועליםמביןהמייאשיםגםשירה.קולהמישבה
 ?ולקוותלשובאפשר:אוליהתעודרוכולםברחובות,אזשהיהברנר,עצמי,

ל"תקופת-שגרמואבני-הנגףאתהאלההצעיריםשלזהרענןזרםיגרוףאולי

ר.א.שמעונוביץ,רוראזהיוזובמושבהוהפועליםהשומרים(ביןן"היאוש

תנועת-מנאמניאחריםורביםסוכובולסקיצביוייץ,,יוסףחריזמןמ.גורדון,

העבודה).

שנישלהיומיתומהמשכורתיום-התשלוםשהגיעעריום,רדףיום

ולאחר"מג'ידיית".וכךכןשל"הוך"נצטברתורכיים)גרושים 7 (בישליקים
ובשבת,בערבחמהאריחהאבלתיבהולמסערהלחנות-המכולתששילמתי

זהודברגרושים).עשרותכמהכיום(ערבכובמוומניםפעוטסכוםבידינשאר

יום-העבודההיהמארקשה-הקשיםבחייאימץלייהוסיףמאדאותיעודך'

מקטיף-השקריםכשעברתייאחר-כן,ה"חררה".ובאההלוהט.בחוםהארון

והכאבאבעבועות-מיםונתכסיהידיםהתנפחוהמעדר,לעבודתובציר-ענבים

ספקשלהרהורכלורחיתייום-יוםבעבודתיהמשכתיבעקשנותאןרב.יה jו

חוסר-עבורה.שלימיםיבאומאר,והחלישתניהקדחתבאהאחר-כןויאוש.
ואולםהביתה.שאשובוהפצרותשירוליםמכתביהודיעליהמטירוומןואותו

 :אחתתשובהליהיתהארם,ובירישמיםביריוהפיתויים,המבשוליםלכל
בכפר,עבודהשלזודרךאןליישוכאדם!כיהודימאחריהגשריםכלשרפתי
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עזבוחמדית,ממצוקההפרעות,מאימת ,-1904בדוסיה-יפאןמלחמתבימי

נפשםנושאיסכאן,והעבודההחייסתנאיכלפיוזלזולדוגזמלאיהארץאת
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חדודיםהיוהחונישה-עשדכללאאךהגרולה,וההתלהבותהעזהדצוןנזילאן

להפת';"תנועצמושםאחדואי-אמון.אי-דצוןמחוךלעבודהניגשודביםזו.רוח

אחדיםכהוראותיו.לנהלנוועמדהבודמןיצאהעבודה,עלונופקחנושגיה

ובן-ואנילנו.הנשקפיםהדווחיםועלהעבודהאופןעלביניהםודבוהתוכהו

אחדיםהדף.בלירוקדות-לשותודגלינושיר,ךמלאכשפינובנודץ,עבדנוישי

לאהדלמחדת,היום.עבדוכךזו,עבודת-פדךעלנאנחואחד"םהסתלןלו,

סכוםויצאהראשון,ביוםלהכיןשהספקנוהלבניםשכדחשבוןאתש';"שינו

מעטיםדקבאואחדים),ממיליםיותד(לאתודכיותעשידיותשלוששל

אוהומאתמול,והעייפיםהמתוכחיםודוב"המפקח"נעדדוהשניכ,יוםלעבודה.

לעבודכושועדמהודונשמע"לא :"יה-חי-לי-לי"נעימתלפישדנויום

דקנשאדנושלבסוףעדהעובדים,נתמעטוליוסמיוםבחצי-גרוש".בלבנים

האיכותגםעלוואתוויותדיותרעלה'-עבודתנו Iופריו'ואני,בן-ישישנים,

הוגןלשכדאזנחשבוזהלאיש,ליוםתודכייםגדושיםלתשעההגענווהטיב.

לדעת,נוכחנוושובהבחינות,מכלבכי-טובהקבל'בותעבודתאתסיימנולטדי.

והמתאיםהרצויהאנושיהחומדעלהשניםבאו,זןשהתנהלהממושךבויכוחכי

אנשי-רוחלעשותשיכוליםמהכישטענו,"הפועל-הצעיד"אנשיצדקואלדץ,

"הפועללעשותיוכללאהציוני,לאידיאללבםבכלהמסודיםבעלי-נפש

המניעהואהחמדיהגורםשדק-"פועלי-ציון",אנשיכהגדדת-הטבעי",

לצבאהגיוסמןבהימלטםאדצהשבאווחסונים,בדיאיםבחודיםלעבודתו.

עזבוחמדית,ממצוקההפרעות,מאימת ,-1904בדוסיה-יפאןמלחמתבימי

נפשםנושאיסכאן,והעבודההחייסתנאיכלפיוזלזולדוגזמלאיהארץאת
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ב

-ביתלפועליםעודעםלעבודשנדדשת'כךהדבריםנתגלגלוסוף-סוף
כעבודשפרצההשביתהעםלהיבנות.אזשהתחילהן,מש-ךבהיאף,עדי

זאתמביןשאניכפיבלתי-צודקתשביתה-החוההנהלתנגדזמןכטה

ה.קות-פתחלועברנואיש,כחמישה-עשרבן-שמן,אתעזבנו _היום
ידעתיהימים,כלהפועליםבציבורלההיהדעשם,אשדזובפתח-תקוהודוקא
מחפשי-ביןשם.שעבדתיהשנתייםבמשךבייתרובזסודריםנוחיםימים

שיכולתימכפייותדבהצעות-עבודהלפביו iבזמעולם.שםהייתילאהעבודה
עבודהאחרבחיפושיבותני-עבודהעםבדבריםבאהייתילעומת-זאתלקבל.

בפתח-תקוההפועליםועדחברבהיותילמחוסרי-עבודה.אוים-iZחדילפועלים
ביותר.נזוז!מחותהפגישותהיותמידולאזה,בעביןרביסעםלורובבמגעכאתי

זי·ל.גורדוןד.א.עםדבזמןולעבודמקרובלחכידזכיתיבפתח-תקוה
בדייקנותאותהועשהנההצטייןשהואיבלית,בהוצאוזבעיקראתועבדתי

מ.הפועלותזוין,~ניהמסויםזמןעבדהיחדאתנומהכלל.יוצאתוקפדנות
חבר-פןעליםלאותוחבריםהיינוההוא.בזמןביותרוהמצויבותהו,!"יקות
הפוניםאזשרבובעבודת-טעדרדוקאלהתמידעצמועלקיבלאשרמצומצם.

לינזדמןפעמיםכמהוכדומה.במזמרהקלותעבודותאחרומחפשיםעורףלה
מעוררכשהואבאו,מקרובצעיריםעםגודדוןד.א.שלבשיחתו Iנוכךלהיות
 .מדבריואלהצעיריםנתעודדוכמהלמעדר,והאהבהההכרההרצון,אתנהם
התעוררותימיליהיוהימיםאותםבחברתו.לעבודהייתימאושרואגי,

והתחדשות.סגימיתבקורתהמחשבה.

שלהקשהידהאתידעהואזו.בתלוופהגודדוןד,א.היהרב-פבל
מנותני-העבודהשכמהמפניגםבמקצתאךגילו,בשלבעיקר-האבטלה,

מעמלםבארץ-ישדאלהחייםעלשלוהגלוייםדברי-הבקורתבגללעליורנזו
אתבזהמסכןשהואבדעתוגםאלהדבריומהשמיעפסקלאהואאחרים.של

ובעיקרבפתח-תקוהלפניו,שהבאתירבותהצעות-עבודהדחהמחיתו.מקור

לתמוךכדינעשיתהיאאלאהכרחיתזזעבורהאיןשמאמחששבעין-גנים,
ממש.מחזסר-לחםהדלבצריפושישבבזמןהיהוזהבו.

למנהרוטברגמאירעםיחדהצעיר""הפועלמטעםנסעתיזמןאותו

נתקיימההועידההחקלאים.פועלי-יהודתשלהראשונההועידהלהכנתמושבות

ובאוירהואורחיםציריםשלרבקהלבמעסדא fiתרעבחג-השבועותבעין-גנים
שלוהעמוקיםהנמדציםמדבריוחזקיםרשמיםביובשארומאד.נרגשת

שלושלנוהיו"אילוקהל.בפנימרברהראשונהבפעםאזששמעתיוגורדוו,'
מובןבמלואבאמתיםעירצאבל-תשארביןאמר-צעירים,מאות
למצבבומאדהתאימודבריו!ויבארץגדזלותעזשיםהיינואזכיהזאת,המלה

הצעירים,בשורותשמותשעשה"היאוש"ואלאז

הקקייל.מכספיבפתח-תקוהבית-פועליםבניןהצעתהפרקעלכשעלתה

מראשוניגורדוןהיהבמקום,העבריהפועללהשתרשותלסייעבמטרה

שנוערכסףביתלבניןלהוציא:איןשניםהיוהתנגדותונימוקיהמתנגדים.

ודברידבריוו"חלוקהי.'קצבהיי uשלתמיכה,שלאבקבזהוישקדקע.לקבית

הציבוראךהפועלים,בקרבסערת-ויכוחיםעוררוהמתנגדיםושארכצנלסוןב,

לאחרגםהביחאתהחרימוהקנאיםמהמתנגדיםכמהבהצעה.תמךבכללו

' iL ,הפועליםשם"במקרם :למפרעהתנגדותולמרותאמר,גודדוןאךהוקם-
מקומיי.'גםשם

ולעין-לפתח-תקוהגםובאב) U(תרעבאדץאחד-העםביקרשנהבאותה

כלחוסרעלהכדיזשבוהכל","סךמאמרובנללעליומרהיהלננוגנים,
שהאכרהעובדה.עםוהשליםבמושבה,עבריםפועליםציבודלהתחוזתתקוה

ואחוזותיו.בשדותיולא-יהודיםעבודתעלהמפקח"בועז"מנויןיהיההעברי
חבריםכנושרהגודרוןהזמיןאזתוחלת.ללאהיוזהבעניןאתו~ויכוחים

מכתבלאחד-העםלכתובהציעומלא-צערוכואבזה,נושאעלבדידתוושיחה

עליווהוטלנתקבלההצעתועמדתנו,אתנסבירשבוכולנו,בחתימתמפורט

לפבינווקראלביתואותנוהזמיןשובמעטיםימיםכעבורהמכתב.אתלכתוב

והכרתנואמונתנועלותמציתיתמררכזתהסברהזוהיתהכתב.אשראת
התדבותו-הציונותלהתגשמותההכדחיהתנאי :היהשעיקדההעמוקה,

העבודה.ענפיבכלהעבדיהפועלשל;התבצדותו

לפנילאחד-העםלהמציאוהזדרזוגודדוןהמכתבעלהעשרה.כלחתמנו,

לדירתושובאותנוכינסהזמן-מה,כעבורשבאההתשובה.הארץ.אתצאתו

הואהמכתב.דברילשמעכולנוופניאתפניוכיסתהקדרותגורדון.ד.א.של
בלאויגון.כאבצער,וכולוהרף.בליוחזור,הלוךבחדרמהתהלךפסקלא

לבתינו.והלכנונפרדנוודבדיםאומר

לופא"יאתבחזיילשייסדופועלי-ציון,נגדחריףויכזחהתבהלההןבשנים
בפעולזתולהתחילאתהולהתקשרבהלהכירארץ-ישראללפועליוהציעו
"הפועלחברינצטרפואליולקפאייי.המתבגדיםבדאשהיהגורדוןבארץ.

וצללמעננוכספיםאוסףשלעניןבקופהשראוובלתי-מפלנתיים,הצנויד"

שולחןעלועלהושבהציבוררובע"ילפעםמפעםנדחההעניןתמיכה.של
בעינתבפתח-תקוהשנתקיימההחקלאייםפועלי-יהזדהשלהשניההועידה

בלותדהקשהבנסיוןעמדוולעומתםבאוסטרליה,אובאמריקהחיים""לעשות
בקשיות-זרקגופני,בכושרהצטיינוולאפיסיתלעבודההורגלושלאבחורים

הלום.עדוהגיעווהתמידוהמכשוליםעלגבדוזם lובמסירות-נפום 9ער
במושבהזמניתלדירהשבכרםדירתימסוכתעבדתיהבצירגמרעם

מקלטגםשימשאשרמקוב,מדשללמרתףבך-ישי,חבריעםיחדם, iI.Iומ
וחסדי-דירה.חסרי-עבודהעוברל-דרך·נורדיםלפועליםומעון

הגשםעםאח,ןועדבימי-הגעיטיםקרבועונת-העבודה,התחילהושוב
עלינושירדהאטיבגשםבחוץ,רבזמןושרנוורקדנוממרתפנויצאנוהראשון,

 !בארץ-ישדאללנוראשווגעזם-הרףבלי
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-ביתלפועליםעודעםלעבודשנדדשת'כךהדבריםנתגלגלוסוף-סוף
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מחפשי-ביןשם.שעבדתיהשנתייםבמשךבייתרובזסודריםנוחיםימים

שיכולתימכפייותדבהצעות-עבודהלפביו iבזמעולם.שםהייתילאהעבודה
עבודהאחרבחיפושיבותני-עבודהעםבדבריםבאהייתילעומת-זאתלקבל.
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לינזדמןפעמיםכמהוכדומה.במזמרהקלותעבודותאחרומחפשיםעורףלה
מעוררכשהואבאו,מקרובצעיריםעםגודדוןד.א.שלבשיחתו Iנוכךלהיות
 .מדבריואלהצעיריםנתעודדוכמהלמעדר,והאהבהההכרההרצון,אתנהם
התעוררותימיליהיוהימיםאותםבחברתו.לעבודהייתימאושרואגי,

והתחדשות.סגימיתבקורתהמחשבה.

שלהקשהידהאתידעהואזו.בתלוופהגודדוןד,א.היהרב-פבל
מנותני-העבודהשכמהמפניגםבמקצתאךגילו,בשלבעיקר-האבטלה,

מעמלםבארץ-ישדאלהחייםעלשלוהגלוייםדברי-הבקורתבגללעליורנזו
אתבזהמסכןשהואבדעתוגםאלהדבריומהשמיעפסקלאהואאחרים.של

ובעיקרבפתח-תקוהלפניו,שהבאתירבותהצעות-עבודהדחהמחיתו.מקור

לתמוךכדינעשיתהיאאלאהכרחיתזזעבורהאיןשמאמחששבעין-גנים,
ממש.מחזסר-לחםהדלבצריפושישבבזמןהיהוזהבו.

למנהרוטברגמאירעםיחדהצעיר""הפועלמטעםנסעתיזמןאותו

נתקיימההועידההחקלאים.פועלי-יהודתשלהראשונההועידהלהכנתמושבות

ובאוירהואורחיםציריםשלרבקהלבמעסדא fiתרעבחג-השבועותבעין-גנים
שלוהעמוקיםהנמדציםמדבריוחזקיםרשמיםביובשארומאד.נרגשת

שלושלנוהיו"אילוקהל.בפנימרברהראשונהבפעםאזששמעתיוגורדוו,'
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הצעירים,בשורותשמותשעשה"היאוש"ואלאז

הקקייל.מכספיבפתח-תקוהבית-פועליםבניןהצעתהפרקעלכשעלתה

מראשוניגורדוןהיהבמקום,העבריהפועללהשתרשותלסייעבמטרה

שנוערכסףביתלבניןלהוציא:איןשניםהיוהתנגדותונימוקיהמתנגדים.

ודברידבריוו"חלוקהי.'קצבהיי uשלתמיכה,שלאבקבזהוישקדקע.לקבית

הציבוראךהפועלים,בקרבסערת-ויכוחיםעוררוהמתנגדיםושארכצנלסוןב,

לאחרגםהביחאתהחרימוהקנאיםמהמתנגדיםכמהבהצעה.תמךבכללו

' iL ,הפועליםשם"במקרם :למפרעהתנגדותולמרותאמר,גודדוןאךהוקם-
מקומיי.'גםשם

ולעין-לפתח-תקוהגםובאב) U(תרעבאדץאחד-העםביקרשנהבאותה

כלחוסרעלהכדיזשבוהכל","סךמאמרובנללעליומרהיהלננוגנים,
שהאכרהעובדה.עםוהשליםבמושבה,עבריםפועליםציבודלהתחוזתתקוה

ואחוזותיו.בשדותיולא-יהודיםעבודתעלהמפקח"בועז"מנויןיהיההעברי
חבריםכנושרהגודרוןהזמיןאזתוחלת.ללאהיוזהבעניןאתו~ויכוחים

מכתבלאחד-העםלכתובהציעומלא-צערוכואבזה,נושאעלבדידתוושיחה

עליווהוטלנתקבלההצעתועמדתנו,אתנסבירשבוכולנו,בחתימתמפורט

לפבינווקראלביתואותנוהזמיןשובמעטיםימיםכעבורהמכתב.אתלכתוב

והכרתנואמונתנועלותמציתיתמררכזתהסברהזוהיתהכתב.אשראת
התדבותו-הציונותלהתגשמותההכדחיהתנאי :היהשעיקדההעמוקה,

העבודה.ענפיבכלהעבדיהפועלשל;התבצדותו

לפנילאחד-העםלהמציאוהזדרזוגודדוןהמכתבעלהעשרה.כלחתמנו,
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בלאויגון.כאבצער,וכולוהרף.בליוחזור,הלוךבחדרמהתהלךפסקלא

לבתינו.והלכנונפרדנוודבדיםאומר

לופא"יאתבחזיילשייסדופועלי-ציון,נגדחריףויכזחהתבהלההןבשנים
בפעולזתולהתחילאתהולהתקשרבהלהכירארץ-ישראללפועליוהציעו
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בעינתבפתח-תקוהשנתקיימההחקלאייםפועלי-יהזדהשלהשניההועידה
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הלום.עדוהגיעווהתמידוהמכשוליםעלגבדוזם lובמסירות-נפום 9ער
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מקלטגםשימשאשרמקוב,מדשללמרתףבך-ישי,חבריעםיחדם, iI.Iומ
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עלינושירדהאטיבגשםבחוץ,רבזמןושרנוורקדנוממרתפנויצאנוהראשון,

 !בארץ-ישדאללנוראשווגעזם-הרףבלי
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 :בכלק'צונילשינויגרםתרע"נבשנתדרה Iןלמפתח-תקוההמעבר
פחותמסודדיםבתנאיםל~טם,הפתנהליםכפוזח-הקזה"השלוטיםהחייםתהת
הקעלדםגן-שמואל,ואחר-כךחדרהחייבאו-טובובמצב-בריאותיותראו

בפינההסכלהיהרבאדתפיד,עבודהל'חסךיהלאשםגםהבחינוון.מכ(~
לקראתכנר liה , jוהנטהןהבריאות.:''אלותשם 1jהב.:'ילוביחזדזו,ו'ב,ו,נחת-יחת rנ'
!-t אנכלללאבחדרההקדחתכמונודאכהוינi האדםכפעט.צעי-ןןגנהJ יה,

היטגחשוהלבוביחודהגוףוכליום-יזם,כהלכ;ךבלעכוחיניןאכ.נסהפקר.
יים-יןםהיינןהולכיםלה. 1Lבו-הלודחתאךזה.ךי~לשלהכ,'הרס,זהפעולהאת

הניצות,סביבנוהעמןק·בח;לברגלהליכהשעהפרחק"עטה",בפרך'םילענודי;
דרךבאותהברגלז iהביתחו,ריםקשהענודת-ידםל~.הו-פי~רלים.היתושים
עוברימכךהלילה.ידדכברלמושבהוב.הגיענוורצוצים.שכוריםמיגעת,
הסיטניםוכלהדםצגןרמורר"לקוס.ר J! ';;א-' I ,-אחדבוקר/נה iוז;ימימ.

וחסר-חיורמדולדל.אתהשברע·גםולפ'~ב;יםיוטייםיום,-תת. jקשלהז;חרים
ה>~רוךלטיולושוב-עוז,כותאזריםלקום,,~מצים Iגי,ןןים j-כמהכעבורכוח.

תריסיאתמו~חולובעיניאניבוחןמהעבודה,נשוביום-יום,י . IJ-ה'~בודלמקום
ל'~יניםמתגלהה jוסיט,זקודחת.שעקרת-הביתאדע-הסיב,וגפיםאםניתי,
-בבתוטובהאנינינו, t 'שחלינוקרהמהעבודה.בשרבררחזקותלאלעתים
מבית"הפועליםנןישהרנכנסלעתיםערש-דוי.עלז;;כבנורביםויוביםאחת

כללבדרךאךתה,בוסמגישלאכול,פשהופני,~האחרים,פמכדינואוקרוב iן
שוכ-תה,להרתיחמהטטהיררדיםהיינובהתאמצותעצמנו. ת!,טשרתיםהיינך
התאוננות.ללאריטון,ללאאפשר.אםלקרוא,לשוחח,טנסיםשוב,כים

ון'עהמושבה,בתרךגרנו 11iכהדברהיהכךהיסורים.עולוקבלתר,.דדלמהמתרך
הקדחתמקורלידל,אומש-בגןהט,וטודבביתלגורכשעברנוהיהמזה

שבאההפעוטה,שילדתנולאחדשנההיההדבר-ורךקטןילד,עםממיז/,
מנוחת-עולמיםומצאהשם,הקדחתקרבנותאלנצטרפהבחדרה,העולםלאויד

המרשבה.שלנבית-הקברות
לידמידעוברתהחיניןצנצנתהיתההערב,ארוחתלעתבבית-הפועלים,

הפועליםמותיקיופיוס,מדגליתכדודים.שלושהשנים,בולעהרהאישוכל

הפחלהעםנאבקפיוסויוחר.חיניןכדודישנים-עשדעשרה,בולעיםהיו :)א

םרפרקזההיהקדחת"שחור-השתן.הנריעתוולבסוףכוחובכלהממארת

ורביםגן-שפואלסבלהבמיוחדבואד.יקריםבכוחות-אדםלנוו'~להורב"סבל

בה.והמרולדליםהנופלים

-חשטימ"מןכ"גז'ירהפאטאלית,הכנעהמתוךקיבלתיהקדחתאתואם
הלאכלל.שלםלביהיהלאהעדבים,השכנים'נrםוהיחסיםהבטחוןלגביהדי

בישובשכאן,העובדהעםהשלטנוכ~:ילו!לאט-לאטבני-ארםעםלךעניןכאן

מהכפריםהערבייםפועליוומאותשלוהחקלאיותהמשפחות 35עלזד,קטן

שלך,התמידיבן-הלבילהיותהנשקחייב-שמסביבושבטל-הבדויםהמרובים

מרוחקיםאיש, 20-15בגן-שמואל,לגורעברנוכאשרהדברהורגשביחור

ולה,זבקשויותהקדחתלהתקפותתטידנתוניםיהודי,ישוב "';כמרבנזרחק

וביןביניזהמהודקקשרעםאזהי,",למתיכאילוהשכנים,מצדבלתי"פוסקות

ההרחוריםפסקולאבמסתוייםאך"הכן".במצבאצליתמידשהיהגז.\ן" jה"

כךלחיותהאפשרןחרבתאכלהלנצחןאחדתאי-אפשרהאופנם !הנוקבים

והתנקשויו,זייריותה'נשק,צלצולחששותשנאה,שלזובאוירהשניםעלשנים

שניםלאוזדהחוצהופרצושבקעואלה,חשאייםהדהודיםןבלילותאין-סוף

בלכ.'~מוקגן-שמואל,בשנותאז,נקברומרובות,

בפנישלנוהקטןהקומץאזעמדאיךמחסור.היהלאורוח-גבורה ' rבאומ

 :מבחוץממשיסיוע ! tללושניםירחיסאדםוכירישמ'םשבידיפורעניות iך
שהיוהמרובים"הענינים"ואתלגן-שמראלהסמוךהצ'רקסיהכפראתזכרימדי

"פלשנו·,שבומוזו:יוםאותובמיוחדלפניאעלהכלילות,ביחודאתולנו

לאחדכלוסין, iדב"אאזשהיההצ'רקסיהנפראלמגן-שמואל,חבריםששה

' t-בחוריםקבוצתהפרדסטתוךהברחנןL' אזכור ז~~-תפוחי-זהבלגנובזבאו

-לכולנו.בוכרוכהשהיתההסכנהואתשבמעשהוהשגעוןהעוזאתגם
ירחשכיוםועודהלב,ויזדעזעיחרדיחד.גםולחדרהלגן-שמואללצ'רקסים,

בינינווהפדידהאחרוןבדגעשהופיעערבי,שיךלאותועמוקימרגשי-תודה

לאזהמאורעלאחרדם,משפךוהצילנולקראתנד,שיצאוהכפראנשילבין

רב.זכזןבמשךנרגענוולאשקטנו

ומסירות-הנפשגבודה!כמהעליכסהוקרבהטכ !גן-שמואלחדרה,

וחוסראי-הבנהבהם,היתהקלות-רעתגםאך-אלה,במעשינוהיועד-תום

להיותיכוליטטובלקחעל-כל-פנים,יותר.ומרחיקה-ראותיוחרעמולוהן.ישה

ולשלילה.לחיובלקחאחרינו,לבאיםאלהחיים

חייבובספרכתוביםהםהלאשלאחר"כך,בשניםשאידעוהדבריםויתר

ועדאחדיםובישוביםבמטולהבחולדה,התחתון,הגלילבמושבותבכנרת.

הזה.כיוםנהלל

מצים Iהמזונעשו"פועלי-ציוד"מצדרבההעמולהקרפהזולועירהתרע"ב.
שלדובהיההצעיר"ל"הפועלכיהוברד,קפא"י.לטובתדובבחלהבטיח

שלהציריםאחדשהיהגורדון,ד,א.בטינו.נויוחדדברקרהואזאח,ןקול
בעניןההצבעד, תע,",'כשהגיעהלמצאו,היהואי-אפשרנעלםהצעיד","הפועל
מעזרםשהסתלקלי,הסבידבמקום-עבודתנו,למחרתנפו.שנוכאשדקפא"י.

גרם(ובאמתהאחדהקולשלבכדחותוכדעבוערתכהשאלהכידצה אל,:.;'
דרךכיוהסביד,הוסיףגורדוןהחלטת-פשדה).בועידהשנתקבלהלכךהדבר

ויתורללאועמידהעגווקהפנימיתבהכרה?)היותצריכההצעיר""הפועל
מפלגתית.ת 1בנצחנלא jאשבלב,האמת ל~,

תש"האיירנהלל,
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רב.זכזןבמשךנרגענוולאשקטנו
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"הפועלשלהנבדלקיופוורךצאוערושאלתלדידיכאןאיןכיהעיקר,
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לפינשקפתרעהכלאיןוכו'צ Nופועהעבודהאחדותהפו"הצ,שלהנבדל
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הועהדהחלטותהומפלגות.הדתותהכתות,העמים,שלהפעולהשיתוףיברא

חאינאואלחפשית,והסכמהלהבנהוהנכוןהראשוןהצעדהןהמשותפת
אתמראשבידעכםגמור,אחודדיקאולדרשוזוהסכפהלהפריעתרעו

 Iהדרךזולאזו,מכאיבהבשאלהתטפלאשריעידהשלהמעציבותהתוצאות

 Iדרכנוווהיחפשיתוהסכמההדדיתהבנה
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וקנאה,שנאההרבועודאלא-בחייםלהתגשםהצליחושלארקלאומפלגות,
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אי-ואםהזה.היוםעדופקדםפאזהיפיםבדבריככהפשהיה.יותרעודורחב
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פד,ןיללושילבוללןמזוזישונותחייםצורותלטשטשטבעו,עפ"יהנפרד

ההכרהמחוסריהאלההשאיפותנושאיבהיותהנה-גדולהאחתעיסה

עצפובפנילהתקיםקבוץולכלאדםלכלשישהמוחלטהחפששלוההרגשה
צורהבטוללשםאפצעיםפיניבכלמהשתפשנמנעולאלו,הרצויהבצורה

להתקיםלדעתם,זכאית,היתהשלאאלפוניתאופלוניתאישית,אוקבוצית

וכהוהנתקפים,התוקפיםביןופלחמותלהתנגשויותתוצאותופזהבעולם,

רחבהבצורהאםמתגליתוהיאבחיים,קבועלחזיוןוהיתההרעהפשתה

האחודמלחפתכמו-אנפיןבזעיר-איבעולם,דמיםמלחמתכמוופקיפה

 .)!אחדותבעדפלחמההיאשפוזרהכמהעדד,וחתהאמחלפ(כן,אצלנו.

בנווהעמיקההרחיבהוהאחדותהאחוהשבשםחודשעשרשפונהזה

ובדפוס,בכתבובפיטינגים,שבאספותחודשעשרשמונהוהפצעיה,אתהשנאה

שבניהדברמוזדופהעזה,ובשנאהוברעלבפרירותנלחפיםהעבודהובחיי

 !ושלוםאחדותשללתוצאותפזהמקויםאדם

ולמצבהרצויה,האחדותתבאשלאבוודאיממלחמהה,!פזחבריםלא,
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השתרשותדקשהוא,לפילוהויקלהתנפלבפטרהונת 1כןכפעולתםאיןדקאם

ו,ךבצדוהשוניםעב/יםקיוםכיההבנה,לידילהביאעלולהבאיםזודעה

לאלהיםפתפלליםאנשיםכיהדדיים,וטבחמלחפותאופןבשוםמחיבאינו

למטרהשואפותמפלגותוכירעהו,אתאישלהשפידמחויביםאינםשונים

אוהכחבעודתרצונןאתלהגשיםפשתדלותאינןשונותלפטרותאודופה

אנושיויחסהפוחלט.החופשלעיקריפתנגדיםאפצעיםושארהכפותבעורה

' :L וכזושבהקבוצהדבר-לעהשאלותאתבהדבהלפתורגםעלולכוה

פניפה,ובתוכםהעובדים

"הפועלשלהפשותפתהועדההחלטותלקראתלשפוחצריכיםהיינוכלנו
זכינוסוףשסוףלשפוח,צריכיםהיינוכלנוהעבויה".ו"אחדותהצעיר"

ההסתדריותבסדורשתטפלא"יפועליועידתבדברהדדיתלהסכפה
חן'פחלרה,
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התנגדותםית Iפעולעלהשפיע I ?ניסהוגםההתנדבות,תנועתבזמןהאלה

מצדדיאפילולהעליםרשאיסאינםהזאתהאמתואתשונים.באמצעים
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אומר-הזה"הצבאהתהיה.תורתאתללמודעתהצריכיםאנחנושמפיחם
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בתורהעולםלפנילהופיעהזכות,זתלהםשנתןוהואוקרמרז'למסריק
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למופת.לנוהמוצגיםהמוות""רכבתיוצרישלהאנושיתהרגשתם
אשרהעםזההאסטוני.העםאתלדוגמאקצגלסוןהד"ר.כ~ביאועו}"

קצנלסון)ה'(הדגשתה~טזאגרופובעזרתעצמוברשותעמידתות \I"ישיג

ההשקפהזוהיאכן,חפ'ן.:,יים".הייםלאומיים,חייםלחיותהזכותישכזהוילעם
התעו"ררהמאזהארץ,כיבושמזמןבינינולהתאזרחשהתחילה"החדישה"

קרהאז . j1קצנלסהד"ראליהמשתוקקשכההגבון-ה""רוחצעירינוביו
'ן.:,עקרהלצבאההתנדבותתנועתאותההיטב,אותוזוכרים'נו iשכוהדבר

בןהאתלעפרשהשפילההחקלאית-הישובית,מעבודתםעלינו iפרובאת

הקיים""שומרילבוזולעגשלתלוופהארתהאז,ערלנוולודושיקרשהיה
שמותועויהצבאיים)בפימעניןגנאי(שםל"צמחונים"הבצלים,"ל"מגרדי

תלוופה,באותהמתנגדיהםאתשלנוהנלהביםהצבאייםהכתירושבהםיפים
הסיסמהאתכלילמפניהוהכניעהגרשהתקום"יהורהואש"בדםשהסיסמה

הספיקיעתהועדמאזשעברההשנהבמשךאמנםחיינו".היאהעבודה"רק

תבליושבישהספיקיכשםמכשרונם,מרובהבמידהלהתפכחצעירינו

העמים"שחרורהשלום","התקפותהלאוסית","ההגנהמשכריןלהתפכח
ידיעואבדן.לטבחלסליוניהםהובלושבשסםכאלהדבריםועידהקטנים"

העברי.לצבאביחססאזהנלהביםצעירינוביןכעתהרוחמצבלסריהוא
ולהלהיבחדשהרוחלהפיחלפעםמפעםהמנסיםשרידיםעידישנםאולם
בלבנילהכניסשובהםסנסיםהעברית.הצבאיותשלהעומסותהגחליםאת

ל Uןמאסר 31גליוןבהפועל-הצעירנדפסהחפשי"הויכוחיסוךי"על
שמאסדהדברציעראותיהעבריי,'הצבא 1"לשאלןבשםקצנלסוןא.הדי/ו
סעשיהם,כל U ',עובדים,ספלגתשל Jעתובעתוננו,מקוםלוסצאכזהצבאי

בה.הכרוךוכללצבאיותגמורבניגודלהיותצריכותוי!,!;,,יפותיהם';,בוךתם
אפשרותכלכסעטד,זסןכלהיתד,לאתנאים,כלבליהצבאיותלמתנגדילבו,

המנגנונים,האספות,עסדוהצבאייםשלשרותבזמןלוולנו,אתל;ך':יz.נןיע
להעירבהזדמ,נותהפעםהפחותלכלאיפוא .z:תמי irא'כרו'.הספרותהעתונות,

אחדלס.דבריםהנדוןעל
שלציונית,י'!!.וביתפעולהכלחוסרשלמצבבארצבו,הנוכחיהמצב

שלמצכוהחדשים,הישניםמוסרותינובעזרתהסודרניתהחווקהפשטות IJזך
והתנונותרעבעוני,ודוחלו,אההצר Iנוניצולשעבודוסותרות,בטלההיי

ביחודומשפיעכבדובכלוהרובץלכולנולסדיהידועזהמצבהשני,מהצד
נןהעובדים,הרבהויאון!!סרירותליריייוע jכיהביאהעברים,העובדים Lt?והעל

j'j ו'רואים\b אן;:רלאחורונסיגההירידהואת-חוץכלפיהרעשאתומעים
אלפיעזיבתלרגלנים 1 ~,הבןחוסרתההתמרמרותגדלהביחזדמבפגים.
באהאי::'רבעדם,עבודהמחוסרד,ארץ ת{,העבררםהגדודים Iנצעיר'ם
העובדים,אנוכרמובן,הסקווה.העבודה"ו"מגלתסרובות iןההבטחותבמקום
על-ידיעמנוהמונישלכביר-יצירהה 1tבמע'הלאומיביתבובניואתהרואים

ובבניןבנטיעהבזריעה,בחרישה,בכפר,ביחוד ,:.!ןממכפרםעבודתהי~בודה,
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ישנםואולם,תרופה.מבקשיםאנוזהולאסוןלארמי,לאסוןבעינינונחשב
רואהעיהעובדהדבריםוכללגסרי,אחרבמקוםאסוננואתהרואיםאנשים
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הלאעבורתנו",התאמצותאתלכווןצריך"היה(זtכלפיהןוהחשובותהגדולות
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הרעיוןשלד,חורבןאתאנומרגישיםוהאםהנשק,אתעוזביםשהםאםכי

בסאמרוקצנלסוןהי(מרברין"זהבחורבןשישהלאוסיהאסוןאתהנהדר,

הנ"ל).
סר :חשוביםבני-ססךבשנידבריוצדקתהוכחתלשםקצנלסוןמרונעזר
בראשיתהואסצטטהצייכוסלובקי·הצבא ...והארץ"ת iב"חדשאלטלינה
הארץ,תושבילכלברורכברהעבריהצבא"ערר :אלטלינהרבריאתמאמרו
 .) 62מס'הארץ(חדשותזהבנידוןבויכוחצוררואיןפגשתילאבכופר

-הפרינהמתנגדיםמספרהיהמעטאמנםכילהעיר,ישאלהדבריםעל
ההתנדבותלתנועת-סעטלאהיואחריםסטעסיםמתנגדים-יונייםציפ
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ישנםואולם,תרופה.מבקשיםאנוזהולאסוןלארמי,לאסוןבעינינונחשב
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כיהלאומית.מטרתבואתבשיגואבדןבהרגבנשק,בדם,כיהאמונה,את
המלחמהבשרהרצחלמעשהעלולכברהואשכזהעצםבתורצבאכלהן

 ...מוות""ברנברתאו
בפלהואשנדםהדרך".זו"לאכירם,בקולולהודיעלהכריזעליבו

צורהבכללצבאיותמתבגדיםאנילתחיה.עםיקוםלאואשברם,אךיהידה
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נגעכימוית,עדהדברומדכאומעציבלרירות,בכיהעמוקה,אנושית

אצלנומשתדלים-ממבולהיפטררוציםנברהתבלעמיאשרהצבאיות,
היא , L)'ממ'כפייםעבורתהעבודה,רקמחדש.ביניבולהתפשטותולעזור

האגרוףולאחפשיים",חייםלאומיים,חייםלחיות"הזכותאתלעסהנותבת
הגיעהכברשענשיןכמדומה,וחבריו.קצנלסוןהר"רכדעתהגדול,אוהקטן

בקיומםהנשעניםלעמיםהצפוןהטוב""רבאתולראותלהביןלכולםהשעה
במשפט"ציוןרבה.בקנאהקצנלסוןר"רמזנירשאיתםרוביהם,כידוביעל

בצפורולהיחרתצרינהוiזיאשלנוהסיסמiזזרהיבצרקה",ושביהתפרה

חייבחוסרהואאבושי-הלאומיוחורבננראסוננולבנו.לוחעל'!;מיר
בלבגדולהולמהפכiזכפריים,עיבריםהמוביבחוסרלאומית,ויצירההעבודה
העכורהעםאדמתי,עלעוברעםיצירתלשםזקוקים,אנוומנהיגינוצעירינו
עבורתנו".התאמצותאתלניוןצריךהיהזומטרההשגת"וכלפיוהשלום

קיוםזכיתאיןכיבייכחבימ,ריוםיבואאםהצבאיות,מתבגדידירן,לגבי

יגואלןאלוידינושנאבדלנומוטב :נגיראזאגרופי,בעזרתאםכילעם
 !כבשיםייעםנאאספהכפיריםעםכפיר"מהיותברמים.

וי}.איאיובבתוכם.השטוגסויבא

בית"מטבחיםשללמצבהעולםאתומביאיםהביאואשרהמודרגיים,וההרג

בבואז'בוטינסקילבומצאאשרהנאמןהבריתבעלזהו !השטןובורא.גדול
עונותיךבעדצורףאשרהשב,העםיח.ןגםוהחצוניהפנימיהמשברעלינו

הגלות,בחושךההולךהעםשנים,אלפיזהשאילביסוריצדקותיובערוגם

אורפתאםראהיהסרסרות,התגרבותהקטבית,באפלהשקיעהעםיהאונס,ההרג
לאחשדה,נושח"ארולא !ישראלאלהיךאלה !הצבאיות !השטו :גדול

לעבודתיצירה,לעבורתהמעברע"ייטפיליותתגרנותאויר,מחייהשתחררות
גמוהדוהתמסרותהמתכרותלשםיההמוניתהחלוציתהעליהלא ;הארמה

שלהיסורייםהגרעיניםהםאלהלאבארצנו,העם"הארםלהקמתלתחיתני,
לשאלותוהיסורייםהעקוייםהפתרונותאתלמצואאפשרבאלהולאהציינות,
כסיסמתואש""ברםכמונו.פשוטיםתמותהבנילחשובשטועיםכפיקיומנו,

 !יהודהתקוםהשטן,עםבהתקשרותשלנו,הצבאיים

כי,כעמנו.ואומללאובדלעםכזהשטנילעגללעוגיכולהשטורקאכו,
לולרכושהשטןרתרצהלאאולרזה,דברעלז'בוטינסקי,מרחשבת,האם

לואיןהארצותובשארוברומניהבפולניהבאיקרינה,?האםכמונובריתבעלר
הגלוילשםוהאמנם 1מאתגונאמניםויותרחרוציםיותרבריתבעלילשטן
שלזותורתועיקראתלקבלאםהלא 1הלוםעדבאנותחיה"חרבך"ועלשל
הצלבאותעם-ואזתורתי,לכאתלקבלהגיונייותרכברהיה-עשן
הזמנים,ובכלמקוםבכלכזובמדהונרדפיםנרצחיםהיינולאחזנו,על

 ?זהעלז'בוטינסקימרחשבת,לאהאם 1הדוחהוהיתה

 Jבקרבנילצבאיות,ההטפהזו,שליליתהופעהעלבשתיקהלעבורלנואל

כלהנוכחית,החושדבתקופתגםבלבוכבהלאיארםאלהיםנראשרמיכל
כיהחושבכלאש,שלבאותיותבנפשוחרותתרצח""לאהלאואשרמי

ברבור,עוזבכלהלתקומםצריד-ואש""בדםולאתפדה"במשפט"ציון
בקרבנו.הצבאיותלפילחוהתעמולהנגדיבמעשהבכתב

הסתפקהצעיר""הפועל !זולשאלהצבירנוהתיחסותהיאמעציבהומה
לררישותיובגרמניהולטשהח'שלהתנגדותוע"רקצדהכרוניקליתבידיעה

ז'בוטינסקי"של"מאנומוהביאר,,,קונטרס" Iלגדודיםביחסז'בוטינסקישל
בידאיהכלליתוהעתונותלדבריו,וגלייהגמורהכהסנמהמאמר,במקים
בא"יהעיבדיםחברינומאמיניםהאמנםז.מרדבריעלחולקתשאינה

הכה 1והזיןהנשקהואהיסודיגרעינהאשרכזו,צייניותוצורןבאפשרות
נאחזהאמנםהחדשןהעם"האדםאוהחדשההחפשיתהחברהלניתברא

להעמירחברים,לכם,למה 1תתראולמה 1תחיתנושלםקיושלבאומנותו
הםומהךתצחללאיהיאהשטן",ברית"בעליגבורים,גזלבים,שלפנים

שלנו,לצבאיותבבוגעיייא)חוברת(,,הארמה""הגיגים"בעלשלספקותיו
אתחישבהואהזומדועןכלפיהברורהשליליתעמהדליהיתהקורםשאר
 Hועיגיםל"כסיתהמיליציהרעיון

ביעור,-האדםנפשבמחשביהחי-הרםשצמאוובשעה"האמנם

תד"פ). , 1-2הצעיד"(,,הפועל

והשטןהבנין

זיעללהתיצבהאלהיםבניויביאוהיום(ויהי

הכהשטן".עםלהתקשרנצטרךגםאםא"י,אתלבבותמוכרחים"אנחנו

אלהבדבריוהאחרינה.גרמניהציונימרכזבישיבתזיבוטיבסקומרדבריהיי

בתורי, Nבאעברייםגדודיםליצירתבנוגעהאולטימטיביתדרישתואתבסס

צהיונות.שלודיהיסעיןהגרהכובהבקודת

לאכהעדבטאולאאשראתלבטאזיבוטינסקימרהפעםהיטיבאכו

כהב~אלהכללאואףל, Nובחוי Nבא Nמ"הגדודיסטיםלדעהחברייולאהוא

העמים"תחית , Nהעמים"שחרור"החופש","השלום",לשםאשרהמולד,
הנחתכליבכללהזדינותלגדורים,לצבאיות,הטיפווכוייכו' Nהמדוכאים
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מחוש 2225גליוןצייט""ויהעתוןלידיהגיעדברי,אתגמריאחריב.נ.
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אתיתפוסהפרולטריוןוכינטנעתבלתיהיאתבלמלחט.תכיהמוחלטהחוק

 :אחרותבמליםסופה.עםאוהעולמיתהמלחמהימיבעצפאוהממשלהוסן
התפקיוכיכלל,חטאאיננוהשניההאינטרנציובלהאתבושטאשימיםהחטא

הסוצ'אל'ותשלהמצוותבתר'"גכללכתובאינבותבלמלחמתבעדלמנוע

האפשרותי.'איעםולאהאפשרותעםרקהמתחשבתהמרקס'סט'ת,

גךקףאופ"איןכילהאשיפ,ולאלהתאונן?איןחבריםאיפוא,התביבו,

ערוךבשלחןמלמעלה"עליוהוכרזלאאפהשפל.חייבובעולפלטטה,אצבעו
והינוב- !שפעייןאנגלס.שלחייפ"וב"ארחואלמוניפלוניסעיףמרקס,של

 !?עליהפתליבוכיהפמה-הרביפמצויקיושארניקוליביץוניקולאיבורג
כתובהיהלאהאלה,הטבח'סורב'הצבאשרישלשלהס,מצוותבתר"יגגס

הצבאיותביןהשוהצואיזהאיפואוישהעולם,מלחמתבעדלמנועעל'הסכ'

!הוישלבוהויקטטורהבעלישלהנןטריליסטיתהצבאיותוביןו,טונרכיסטית

 !חרפההויקהות,

חרפ"אאדרחלדה,

תל-חיביום
 .)א" cתרגיאיךתר"פ,-י"אאירי"אחי.תל(שנת

"געיות"מערכת . 1947מרץמחודשג"געיות"פורסמהזורשימה

 :המסגירותהערותיהאתלהוסיףלנחוץמצאה
המשמרעלשעמדוהמעטיםאחדשלמיומנוזףהיאזורשימה

גיוםתרפ"א,אירי"אגיוםגכתבה.היאותל-חיבמטולההמצורגימ'
וחבריהם.מונטרגניסיןטרומפליוד,יוסףשללמותםהראשוןהשנה

למטולהשעלתההצעיר""הפועלגקגוצתחגרהיההרשימהכותג

ולבנותמאימותיהעווגשסחעללהתישגמנתעלתר"פשנתגראשית
והערגיםהצרפתיםגיןהקרגותימיהימיםלפועלים.גית-הגראהגו

היהוזיםגיהויים.מלפגועגהתחלהנזהרוהערגיםהסגיבה.גאותה

העלולההתפרצותלכלמוכניםהמשמרעלאופןגכלעסיוגמטולה
עםגקרגקשהמפלההצרפתיהצגאכשנחלהימיםבאחדאךלהתרחש.
המושבהזרךרגהגגהלהנסוגווהצרפתיםממטולהרחוקלאהערגים

אתמטולהתושגירוגעזגואחריהם,זולקיםכשהערניםההריםאל

החגרמלגזהם,נםיצאוהקבוצהוחגרילמקומותיהםוחזרוהמושגה
התחתון,והגלילליהוזהלמקומיתיהםחזרוהקגוצהחגרימונטר.גגימין

מניניהעםגהונשארלתל'חיהקגוצהרכושאתהעבירמוגטרובנימין

בימיםהיההקבוצהחזרחגרים.כמהועויטרונפלזורעםיחישנפלעז
לילהלילהעומזהיהעצמוההרשימוכותגגמטולה,ההגבהמרכזההם

כמרצח"."מזוייןגי,ןהרוגהעםהמשמרעל

גלגושהנצהאחרת,וראיהמחשגהלזמזומיבטויהיאזורשימה

אתרואהכהיוםכאזהמקוגלתההשקפהההם.הימיםגעצםהכותגשל
מנוגזת,ראיהישכאןטראני.אמבםכהכרח,שכגיבווביןגינינוהמאגק

גמלחמהוארץעםלגנותשאפשרהמחשגהגנרתוקףגכלהמתקוממת
לזרכי-הסכםוהחתירההחיפושיםנוגעיםמכאןמלחמה.שלוגהלך-רוח

 •גארץוחיינולבנייגנוהגרחיכתנאישכבינועםהזדיתוהגבה

הרבוכראוי,תפקירפאתמילאווהמקונניפהמספידיפעברה,שלמהשנו,
-נפןאשרבכלהנופלים.חברינועלאחריםודמעותומעותיהפלהזיל

ולעוז.לגבורהלמכביפ,לגבוריפ,תפארתזרי

בע~םבעבודה,כאשרלנוהפקוושיםתל-חי,חללילבוקוושיפ
והאינטרגציובלהציון"פועלי :גשםמאירמוריסהעתוןעורךשלהראשי"מהמאמר

הפועלים".של
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מנוגזת,ראיהישכאןטראני.אמבםכהכרח,שכגיבווביןגינינוהמאגק

גמלחמהוארץעםלגנותשאפשרהמחשגהגנרתוקףגכלהמתקוממת
לזרכי-הסכםוהחתירההחיפושיםנוגעיםמכאןמלחמה.שלוגהלך-רוח

 •גארץוחיינולבנייגנוהגרחיכתנאישכבינועםהזדיתוהגבה

הרבוכראוי,תפקירפאתמילאווהמקונניפהמספידיפעברה,שלמהשנו,
-נפןאשרבכלהנופלים.חברינועלאחריםודמעותומעותיהפלהזיל

ולעוז.לגבורהלמכביפ,לגבוריפ,תפארתזרי

בע~םבעבודה,כאשרלנוהפקוושיםתל-חי,חללילבוקוושיפ
והאינטרגציובלהציון"פועלי :גשםמאירמוריסהעתוןעורךשלהראשי"מהמאמר

הפועלים".של
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החייםלנולאהנופלים.י3ולבמקוננםיחלקיאיןאולםנפלו,האנושית,היצירה
הגבולותאבדןעללאוהטוב.האמתלעולםשהלכולאלהולבכותלעמוד
לבליעדהאבלוכבדהמספדרבאךלגבורה.עטרותאענודלאאףאקובן.

ממנו.נעלהלאיןוהנעלההיקראבדןעלזוא tנ"
פוך· tהישפושניקדםאתראיתיבעיניהייתי.וההריגההקטלבשדה

שפושניקאתשהורידוברגעהחבריםבעינישהתלקחההאשאתראיתי

 ;חבריולוערכו it' 'Zהחדורחמים"מלאה"אלאתשמעתיבאזבילקברו.
הרוביםמתוךלאכאילוזיצאו lוהחולה,עמקלתוךרוביםיריותרעמיעשרות
לנקמה,ושואפיםמורתחיםלבבותמתוךאלא

ך itחו'מטולה,המושבהבקצההחבריםעםהמשמרעלעמדתילילהלילה
בלישוטףם tהג' ;ממ'זtשםאלאחבריאתרואהאניאיןבוראה.ואפלה

מיאךויורדים,נוזליםהםגופנוומכלבגדינולתוךחודריםהמיםהפוגית,
ירטבשלאלבנו,תשומתכלאליווהקר,הילורהרובההרובה,זלבלזהשם

ך Z'בחוועומדםיאנוחרשכמרצחיומוכן,מצוחצחנקי,שיהיהחלילה,

אםטפלים,עניניםשארליהמעבודה,לימהלילה,לילהוכה , ..ובדממה
ןוחדיםנוצציםוכדודיםלירובה

ושארכדוריםאקדחםי,רובים,שקשוקהקבוצה,ביתבביתנו,היוםכל

זההמונטר,וחייםאנואיפה ?זהמה ;אתעודרלרגעים ...טוביםדברים

שבידו,החדולפגיוןלומה !ידיעלהעומדהואהטוב,והאדםהטובהחבר
מנחושתכולונוצץהוא?מדועשוביםבתרגיליםוד,בההנהמניפושהוא

ומתיעץובאההולךהנדגשההמוןכאןרוצהומהזחזהושעלהכדורים
אותיזייךזהמיןהנביאביהאמנם-?ואניבידהרובהעםוהכלומחליט,

ןכדוריאתאכווןשאליהםהבלתי-בראיםהםומיהאלה,המותכליבכל
"הנה ..הנעשה,אתוידעתילמציאותהחזירניחברשלקלצחוקאך

פניו,עלשפוךקלצחוקובדברו-ממש"כמרצחבידהמותכליעםהצמחוני
הפנים,בושתלכולנולשנינו,טוב,חברלא,אך Iהפניםבושתוליהנצחוןלו

איששרהשלום,ואישהטובמובטרכלימה,מתוךונבךראשינונורידה
היהזהמהויעקב,אדםבניוכולנוהחיים,שואפתשרהוהחיים,העבודה

בעצםעלינושקמומרצחיםונכלישטןמזימותידיעלהגענולמה 1לנו
 1והעלומיםהעבודהאביבאביבינו,

הנץעםהראשונים,אביבנוניצניפריחתעםתחייתנו,התחלתבעצם

בדם,אביבנונכתםבארצנו,החדשהוהחברההעבודהעץשלהרכיםהציצים

היהומלחמה.גבורהענותבקולולאוהספדים,בקינותלאיכופרלאבכתם
הרנהובזיעה,בעמלבעבודה.בשלום.ונפשנוגופבוחורבותאתלבנותחלום
ולחלומותינו.לנוצחקאכזריוצחוקהשטןבא

שקמלואהבהלרגשידעך,כישבעיךלזוהרבכהבכו Iלמתתבכואל
עלוצמחציץהיגדלמקומם.אתירשוונקםשבאהשלברוצמחיעתםבלא

 Iזונקמהשנאהוגפרית.אששלקרקעעלםעהיצמחזמליחהאדמה

החפשיתוהיצירההמכניות

השאלהבפתרוןוהתלבטותנוהתחבטותנועלומהרהרעומדשאתהיש

;עובדזומלהשלמובנהעומקבכליםיחהחיינו,שאלתיהמטדידה,הקשה

הקטנותיההצלחות,המכשולרםוהכשלונות.הנסיונותכלעלבזכרונךאתה

חיתת ;לפנינואחתדדךשרקהמסקנא.לאותהשובאתהובאלפעמים.

מתאותהעורף.קשתמהאנכיותהעין,מצרותהקטנות,מןושחדודםיבייח

זומסורתשבאדם,החיהשלהמסורתמכלהתנעדות :בקצרההשלטון.

ומרענןלוהטנפשיסערלגיהנום.חיינואתועושהדרכינובכלכצלהמלותנו
כשהיאגםזו,ומדכאהמשעבדתממסורתלשחררבובכוחורק-אוירנואת

לחיינוהטעםמהוזהובלעדימשופרת,הכיבצורתה Iחדישהכיבלבושה
 ?ולסבלנו

להתנעדותביותדהגדולהההתאמצותהיתהה.צובקהביצירת

האנושיבערכןיודוהקיצונייםהקבוצותמתנגדיגםבתוכנו,ולהתחדשות

מוסריים,-אנושייםחייםצודתליצידתהטהורההשאיפהמצדהרב,

ומובניםטבעייםהםומבפניםמבחוץהעצומיםהמכשוליםאחנתיים.חפשיים.

מצדשלנוהאנושיולחומראחדמצדוהסביבההחייםלתנאילבבשיםמאד,
הפתריניםוכלהקבוצה.שלובלימההפראיפואהיאמאדומסובכהקשהשני.

המטרהאלמוביליםולאמספיקיםלאנמצאושוניםמצדדיםכהעדשהוצעו
שהקבוצה,לאלד,עודצפוייםדרכיםוחפושיוהתאמצותעמלמעט;ולאהרצויה

בחשכתמאירכוכבלהםהיאת,ויהלהליכיוהכצדיהיאשכפי

שאלתכי ;לכילנואופןבכלהיהבדודאחדדבראךוד,אבכיים.העכודיםחיינו

להמצאווזכשובתודוהיקפה.עמקהבכליםיחשאלתהיאהקבוצה
שאלתכיואולם,הקיום.אי-אפשרות-ומתנגדיהחיובייםפתדוביםמצדדיה

לאזהאתת.יביטסטרנדמיאת.כניטשאלהבעיקרהיאהקבוצה

במאמרוהזאתהאמתאתויסמן.ןלנושגלהעדדעתנועלעלהולאידענו

הםסימפטומטייםאלהדעיונותיוולו"ה.ק"דבקונטרסהקבוצה"עלונות"דעי

אלהברעיונותורכוז.צבאית,משמעתחמריות.מכניות.שכולוזמננו.לרוח

"השלחןאתלפנינוהמעמידיםכאלהברזלובחוקיבודאויותנפגשיםאנו
החי.האדםממנו.הנושבהקרחקורובכלהדרובכלהמטדיליסטיהערוך"

החיההדוחהואלא :לכאןעניןאינוהחפשיתוהשאיפההרצוךבעלהיוצד.

המשמעתהטכ['קה,הכמוח, ;וקיומהחייהעלמשפיעהא'כוחוולאבקבוצה

 ...ינבנהומהםהיסודייםהחייםגרעיניהםאלהוהרכוז,

בכללויסמךד.שלוחוקיןגזרותיואחריהדבהלהרהראמנםאפשד

מוחלט,לכליוךידועלהנדונההקטנ,ךהקבוצהתוכללאמדוע :ולשאול

הצלהאמצעיבתורהזאתמציעשהואכפיהקבוצות.לפדרציתלהתחבר

באמתאנועומדים.כיבהחלטויסמןל.ןבדורוהאמנםןהגדולהלקבוצה
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החייםלנולאהנופלים.י3ולבמקוננםיחלקיאיןאולםנפלו,האנושית,היצירה
הגבולותאבדןעללאוהטוב.האמתלעולםשהלכולאלהולבכותלעמוד
לבליעדהאבלוכבדהמספדרבאךלגבורה.עטרותאענודלאאףאקובן.

ממנו.נעלהלאיןוהנעלההיקראבדןעלזוא tנ"
פוך· tהישפושניקדםאתראיתיבעיניהייתי.וההריגההקטלבשדה

שפושניקאתשהורידוברגעהחבריםבעינישהתלקחההאשאתראיתי

 ;חבריולוערכו it' 'Zהחדורחמים"מלאה"אלאתשמעתיבאזבילקברו.
הרוביםמתוךלאכאילוזיצאו lוהחולה,עמקלתוךרוביםיריותרעמיעשרות
לנקמה,ושואפיםמורתחיםלבבותמתוךאלא

ך itחו'מטולה,המושבהבקצההחבריםעםהמשמרעלעמדתילילהלילה
בלישוטףם tהג' ;ממ'זtשםאלאחבריאתרואהאניאיןבוראה.ואפלה

מיאךויורדים,נוזליםהםגופנוומכלבגדינולתוךחודריםהמיםהפוגית,
ירטבשלאלבנו,תשומתכלאליווהקר,הילורהרובההרובה,זלבלזהשם

ך Z'בחוועומדםיאנוחרשכמרצחיומוכן,מצוחצחנקי,שיהיהחלילה,

אםטפלים,עניניםשארליהמעבודה,לימהלילה,לילהוכה , ..ובדממה
ןוחדיםנוצציםוכדודיםלירובה

ושארכדוריםאקדחםי,רובים,שקשוקהקבוצה,ביתבביתנו,היוםכל

זההמונטר,וחייםאנואיפה ?זהמה ;אתעודרלרגעים ...טוביםדברים

שבידו,החדולפגיוןלומה !ידיעלהעומדהואהטוב,והאדםהטובהחבר
מנחושתכולונוצץהוא?מדועשוביםבתרגיליםוד,בההנהמניפושהוא

ומתיעץובאההולךהנדגשההמוןכאןרוצהומהזחזהושעלהכדורים
אותיזייךזהמיןהנביאביהאמנם-?ואניבידהרובהעםוהכלומחליט,

ןכדוריאתאכווןשאליהםהבלתי-בראיםהםומיהאלה,המותכליבכל
"הנה ..הנעשה,אתוידעתילמציאותהחזירניחברשלקלצחוקאך

פניו,עלשפוךקלצחוקובדברו-ממש"כמרצחבידהמותכליעםהצמחוני
הפנים,בושתלכולנולשנינו,טוב,חברלא,אך Iהפניםבושתוליהנצחוןלו

איששרהשלום,ואישהטובמובטרכלימה,מתוךונבךראשינונורידה
היהזהמהויעקב,אדםבניוכולנוהחיים,שואפתשרהוהחיים,העבודה

בעצםעלינושקמומרצחיםונכלישטןמזימותידיעלהגענולמה 1לנו
 1והעלומיםהעבודהאביבאביבינו,

הנץעםהראשונים,אביבנוניצניפריחתעםתחייתנו,התחלתבעצם

בדם,אביבנונכתםבארצנו,החדשהוהחברההעבודהעץשלהרכיםהציצים

היהומלחמה.גבורהענותבקולולאוהספדים,בקינותלאיכופרלאבכתם
הרנהובזיעה,בעמלבעבודה.בשלום.ונפשנוגופבוחורבותאתלבנותחלום
ולחלומותינו.לנוצחקאכזריוצחוקהשטןבא

שקמלואהבהלרגשידעך,כישבעיךלזוהרבכהבכו Iלמתתבכואל
עלוצמחציץהיגדלמקומם.אתירשוונקםשבאהשלברוצמחיעתםבלא

 Iזונקמהשנאהוגפרית.אששלקרקעעלםעהיצמחזמליחהאדמה

החפשיתוהיצירההמכניות

השאלהבפתרוןוהתלבטותנוהתחבטותנועלומהרהרעומדשאתהיש

;עובדזומלהשלמובנהעומקבכליםיחהחיינו,שאלתיהמטדידה,הקשה

הקטנותיההצלחות,המכשולרםוהכשלונות.הנסיונותכלעלבזכרונךאתה

חיתת ;לפנינואחתדדךשרקהמסקנא.לאותהשובאתהובאלפעמים.

מתאותהעורף.קשתמהאנכיותהעין,מצרותהקטנות,מןושחדודםיבייח

זומסורתשבאדם,החיהשלהמסורתמכלהתנעדות :בקצרההשלטון.

ומרענןלוהטנפשיסערלגיהנום.חיינואתועושהדרכינובכלכצלהמלותנו
כשהיאגםזו,ומדכאהמשעבדתממסורתלשחררבובכוחורק-אוירנואת

לחיינוהטעםמהוזהובלעדימשופרת,הכיבצורתה Iחדישהכיבלבושה
 ?ולסבלנו

להתנעדותביותדהגדולהההתאמצותהיתהה.צובקהביצירת

האנושיבערכןיודוהקיצונייםהקבוצותמתנגדיגםבתוכנו,ולהתחדשות

מוסריים,-אנושייםחייםצודתליצידתהטהורההשאיפהמצדהרב,

ומובניםטבעייםהםומבפניםמבחוץהעצומיםהמכשוליםאחנתיים.חפשיים.

מצדשלנוהאנושיולחומראחדמצדוהסביבההחייםלתנאילבבשיםמאד,
הפתריניםוכלהקבוצה.שלובלימההפראיפואהיאמאדומסובכהקשהשני.

המטרהאלמוביליםולאמספיקיםלאנמצאושוניםמצדדיםכהעדשהוצעו
שהקבוצה,לאלד,עודצפוייםדרכיםוחפושיוהתאמצותעמלמעט;ולאהרצויה

בחשכתמאירכוכבלהםהיאת,ויהלהליכיוהכצדיהיאשכפי

שאלתכי ;לכילנואופןבכלהיהבדודאחדדבראךוד,אבכיים.העכודיםחיינו

להמצאווזכשובתודוהיקפה.עמקהבכליםיחשאלתהיאהקבוצה
שאלתכיואולם,הקיום.אי-אפשרות-ומתנגדיהחיובייםפתדוביםמצדדיה

לאזהאתת.יביטסטרנדמיאת.כניטשאלהבעיקרהיאהקבוצה

במאמרוהזאתהאמתאתויסמן.ןלנושגלהעדדעתנועלעלהולאידענו

הםסימפטומטייםאלהדעיונותיוולו"ה.ק"דבקונטרסהקבוצה"עלונות"דעי

אלהברעיונותורכוז.צבאית,משמעתחמריות.מכניות.שכולוזמננו.לרוח

"השלחןאתלפנינוהמעמידיםכאלהברזלובחוקיבודאויותנפגשיםאנו
החי.האדםממנו.הנושבהקרחקורובכלהדרובכלהמטדיליסטיהערוך"

החיההדוחהואלא :לכאןעניןאינוהחפשיתוהשאיפההרצוךבעלהיוצד.

המשמעתהטכ['קה,הכמוח, ;וקיומהחייהעלמשפיעהא'כוחוולאבקבוצה

 ...ינבנהומהםהיסודייםהחייםגרעיניהםאלהוהרכוז,

בכללויסמךד.שלוחוקיןגזרותיואחריהדבהלהרהראמנםאפשד

מוחלט,לכליוךידועלהנדונההקטנ,ךהקבוצהתוכללאמדוע :ולשאול

הצלהאמצעיבתורהזאתמציעשהואכפיהקבוצות.לפדרציתלהתחבר

באמתאנועומדים.כיבהחלטויסמןל.ןבדורוהאמנםןהגדולהלקבוצה
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חשוביםמשקים"איןבאמתזובחקופהוכיהרכוש"שלהאחרונהתו :t"בתקו

המשמידיםובטרוסטימבסינויקטיםוטתרכזהולךומתאחההולךוהכלבודדים,

כופריםהכלכלההכינ,יביןהה,ישנם,(כי " 7ים jוהקטהכינוניםהמפעליםאת

-חקלאילמשקוביחסלתעשיה,ביחסאפילוזהחוקשלבהחלטיותו
וחבריו).וודכד"רו.בס.אפילוההתרניותבחוקהכפירהנגפדבק

ויסמןו.שלמשפטיובצוקתו(:פקפקלשאולהיהאפשרוהרבההרבהועיו
כאןשמסבמההפפם.מפניניזהולאואולםולה.והגוהקטנההקבוצהפל

מי~וללהרצון,כחכלמשוללהמכני,הבניןאותוכלזהוהלב,תשומתאתבפיקר

אםוחקונה.הקבוצההצלתאתויסט,ןד.רואהשבךושאיפה,הייםרוחכל

פלואםהחושה,הטכניקההמ,צאותבכלותשתמשרבת-פמהקבוצהתהיה

חבריע"יישרנכחרולאהכורכז'תההבהלה '''עהמתמנהמנהריהיהזהכל
אז-ח"וואברכיה"ולא"התפוי'רותומשמעת Iרכויהיהבכלאםהקבוצה,

הריבזהאתםטפקפקים!ראםוחדקל !וקיוטההקבוצהלשאלתהפתרוןהנה
והחיים.ו;:התורהוהשואותדוגטאות

והסוציאליסטיהרכ~שניהבושטרעילהטנרנציותכיזה,הרז!טקו'הלא ... "

 Jאישלוהפמיוהלשנותמגיפהרכושכשמשטרלזו.זווומור.כךכלהנן
עיניהםשלהם,הפניטי i1הט,בנמצדהסוציאליסטיהמשטרוביןבינוהבדלכל

 ,)םש(למשמפת"לתכנית,קור~,יםשניהס jאנרכיהות, 1-התפורנגונלחןבים

-שלההיסטורית","הפובוה :טש iכחוחכתעובדההריזה,לכםנזעטואם
 jמ ;tוי.ךדבריאתנאנשמעהתטונהבהירותלשםואולםדום, 'iה~הצבא

 :זהבעניןכלשונם
 : ; iהיתלצבא,בנוגפברוסיה"הטדובים"שלהר~~שונההסיסמא"כידופ,

מהממשלהזאתדרשובראשונהבעצטם.החיליםפ"יצבאיוי Iפלכלבחירת

בורךלהחנהגהםגםהוסיפוהאווםהצבאאתויסדושנצחוואהרי,ית, 1נז iה

חנה iבכללהרוסז~מנםיפהכוחוזהשכללהודות,והוכרחורבזמןעברלאזו,

מיהרוואזהורושה.המשמעתבעלקיוםבןצבאלבנוח-ו jביאיןאבלשהוז"

בלתיבעניניםמוגבלתהיתההחיליטהשתתפות'בבחרי :הפקידיםלמנו'לשוב

עליו,שהכרזתםפקידיםבחירתשלהעיקרהוא"איפה :וכששאלוםחשובים,

שלהעיקר :פוניםהיו- " 1פקיויכםוביןהשניניקוליפקידיביןמה

כלע"ינבחרוהםהלאהפקידיםאתשמטנים:אלהכללנפגםאינובחיוות

,ךצבא :לכלידועפפולתואתפפלזהשנויכמהועד ...החיליםוכלהפם

זו",בשעהשבעולם,הגדולההמשמפתבפלהצבאאוליהינוהאוום

שכולוובהיר,ברורמושגממנ,ךמתקבלואולםבמקצת,ארוכההציטטה

לו,יאהוזמננוזהזמננולרוחןיאהנאה

אמריקהלנומגלההואשאיןמאמרו,בהתחלתבאסרוויסמןד.וצוק

"מבנההחמריתוהסוציאליותהרכושנותכיידענוגםיוענובובריו,חושה

לשר.יהןנמרצההכיהתנגוותנואתלפוררשצריךמהיזהולהן,אחדפנימי"

"שאיןהאום,חופשלשלילתןמפח, Lומולרכוזקוראותשתיהןכיידענו, jיחו

טמטוםכלאת;ירפנועצמו"ברשותכולוהפוסובודדמשקכלסובלות ' iה
בנילפולםשירווהנפשי~ון tוהקפהרוחניהפנרוןאתהעדינות,ההדגשות

הנוראוחתוצאותיהןואת jכאחוהחמריתוהסוציאליותנות 1Lהרכוןעםהאדם

אדםבנילמליונישנערךההודיבטבחהאחרונות,בשניםכולנןראינוהן

ליים 1והסוצי,הרכושנימשלהמשותפתהפבודהבפזרתעלומיהם,בנובחר

בעליוהסוציאלייםהרכושנייםשלוהמשמעתהריכוזיחהגםלטין,יהם

רכלהנוראהלהתנונותאנושיותאתשהביאוהםהםהדומות""הטנדנציות
אתלטמטםהלבבות,אחלהרפילכיוסגםהמוסיפיםהםוהמאלה,ימינו

האוםעוריאחשוב'רכזופלוודהוביוםוההורית,הפצמיתוההרגשה jההבנן

בומיה.הארץוטבעהבאלהז~להישסוםהמשמעתובכההענקיים

בפלהצבאהנוהאוום"הצבאכיויסמןלו.שלמהבאמונהאנימ,~מין
 !לנוטחדשזהומהכזלמונןזהמה,:בלשבעולם",ביותרה"דולהת j(מ t11המ

משמעתבעלולל iiהמהפרוסיהצבאבפולםהיההיההאדוםצב}~ J/לפני- iעו ' 1 ",

הומיםבמלחמתבשלמוחמילאהאנושי-תרבותית;כקיוושאתהברזל,
 1ובכןזו,עזלםלמוחמתשןן iהר>הגורםגםהרהלי 1 ~~ו ...האחרונההעולמית

יותרבעלים,יותר,דייס tאנוןלחייםןההתאטצו;זיפה :i';iהןזו-הקבוצההאטנם

זנוהואחריווכליוןמותילךלפניואשרהמי'סרזה-והצבאמוטריים

I ,1ה"כךבות '~~ r. אלשניחםהשואהבן,יבםji , מרביללמווצריכהוקנזצהנו

שיטתכיויסטןד.דבריהםשנכונים?אפשרהייהאתלט;'ראיךהטבחים

בןצבאלכנותבידואיןאבלשהואמחנהכל;,'הרוסכוךזה"'פההבחירוח

קבוץבשנ'להוז:רע .:1 'מהלאשרנוואולםהדרישהי!הכישטעתבעלקיום
חייםח"ס,יוצרלקבוץמאדהואנזוב-דמיםושפיכתרצחשתפקידן

i'j .טרהולריקפשיסj , ואהויסמן.t,הזאת.המעליבהבהיד

ביהס"הוכרובים"עילהאונאהמעש'להצדקתהפלפולכלכאןמעניןול,:

תהפוכןף.המלאיחסםולאורם, iהאדהצבאפקיוישלו"ססנאן(יבח'רוח

'ס i(האמצ ת~~דת Dמקוהבזטרה :הישועייםשיטחעפ"יעצבזrבהמלםיסכזאותי"ס
i הבולשביזטוס""להפרכת- 10-11בפוה"צישראלבןשלט~,מרופייןl • 

עלהצפירהחברתנובניןאתלבססהרעיוןהואכאןומפציבשמעביךה iכ

 ,(' iהוכועלהמשמפתעלבקצרההחפשי,הרצוןשלילתהקהות,המכניות,

ביהסרלןלאהמחבראותופ"ילנומוגשתהחדי~לדםחיינובבניןזוומכו,יות

לעבורהביחסגםאלאוהתעשיתית,החקלאיתהקבוצהכעבדותהניף,לעבודת

בגליונדתההוראה"פבורתשל"האקונומיקהבטאטרוכהוראה,,ית iדוח

הגוולה"התוצרתפלמווברכאןגםהצעיר.הפןעלשלהאחרוו,ים
וחלוקימקלבאגרוף,מזןין"חילשלהדוגנזאותכאןגםוהקטנה."

אוטומטי,ברובהלכשתרצוברובה,המזויןהחילולעומחואחו,מצדאבנים
 ," r"המשחרר,מהטכניקהרבההתפעלותכאןגםברירה".ובמפהיפהבמשקפת

רקכפתור'ס,רקהתופרלבגד'סהפבר'קה"פועל-מופתיתדוגמאוכתור

 !"משחררת"ויסמןו.קוראזווממיתהמטמטמתעבווהולחלוקתות", Iלול,
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חשוביםמשקים"איןבאמתזובחקופהוכיהרכוש"שלהאחרונהתו :t"בתקו

המשמידיםובטרוסטימבסינויקטיםוטתרכזהולךומתאחההולךוהכלבודדים,

כופריםהכלכלההכינ,יביןהה,ישנם,(כי " 7ים jוהקטהכינוניםהמפעליםאת

-חקלאילמשקוביחסלתעשיה,ביחסאפילוזהחוקשלבהחלטיותו
וחבריו).וודכד"רו.בס.אפילוההתרניותבחוקהכפירהנגפדבק

ויסמןו.שלמשפטיובצוקתו(:פקפקלשאולהיהאפשרוהרבההרבהועיו
כאןשמסבמההפפם.מפניניזהולאואולםולה.והגוהקטנההקבוצהפל

מי~וללהרצון,כחכלמשוללהמכני,הבניןאותוכלזהוהלב,תשומתאתבפיקר

אםוחקונה.הקבוצההצלתאתויסט,ןד.רואהשבךושאיפה,הייםרוחכל

פלואםהחושה,הטכניקההמ,צאותבכלותשתמשרבת-פמהקבוצהתהיה

חבריע"יישרנכחרולאהכורכז'תההבהלה '''עהמתמנהמנהריהיהזהכל
אז-ח"וואברכיה"ולא"התפוי'רותומשמעת Iרכויהיהבכלאםהקבוצה,

הריבזהאתםטפקפקים!ראםוחדקל !וקיוטההקבוצהלשאלתהפתרוןהנה
והחיים.ו;:התורהוהשואותדוגטאות

והסוציאליסטיהרכ~שניהבושטרעילהטנרנציותכיזה,הרז!טקו'הלא ... "

 Jאישלוהפמיוהלשנותמגיפהרכושכשמשטרלזו.זווומור.כךכלהנן
עיניהםשלהם,הפניטי i1הט,בנמצדהסוציאליסטיהמשטרוביןבינוהבדלכל

 ,)םש(למשמפת"לתכנית,קור~,יםשניהס jאנרכיהות, 1-התפורנגונלחןבים

-שלההיסטורית","הפובוה :טש iכחוחכתעובדההריזה,לכםנזעטואם
 jמ ;tוי.ךדבריאתנאנשמעהתטונהבהירותלשםואולםדום, 'iה~הצבא

 :זהבעניןכלשונם
 : ; iהיתלצבא,בנוגפברוסיה"הטדובים"שלהר~~שונההסיסמא"כידופ,

מהממשלהזאתדרשובראשונהבעצטם.החיליםפ"יצבאיוי Iפלכלבחירת

בורךלהחנהגהםגםהוסיפוהאווםהצבאאתויסדושנצחוואהרי,ית, 1נז iה

חנה iבכללהרוסז~מנםיפהכוחוזהשכללהודות,והוכרחורבזמןעברלאזו,

מיהרוואזהורושה.המשמעתבעלקיוםבןצבאלבנוח-ו jביאיןאבלשהוז"

בלתיבעניניםמוגבלתהיתההחיליטהשתתפות'בבחרי :הפקידיםלמנו'לשוב

עליו,שהכרזתםפקידיםבחירתשלהעיקרהוא"איפה :וכששאלוםחשובים,

שלהעיקר :פוניםהיו- " 1פקיויכםוביןהשניניקוליפקידיביןמה

כלע"ינבחרוהםהלאהפקידיםאתשמטנים:אלהכללנפגםאינובחיוות

,ךצבא :לכלידועפפולתואתפפלזהשנויכמהועד ...החיליםוכלהפם

זו",בשעהשבעולם,הגדולההמשמפתבפלהצבאאוליהינוהאוום

שכולוובהיר,ברורמושגממנ,ךמתקבלואולםבמקצת,ארוכההציטטה

לו,יאהוזמננוזהזמננולרוחןיאהנאה

אמריקהלנומגלההואשאיןמאמרו,בהתחלתבאסרוויסמןד.וצוק

"מבנההחמריתוהסוציאליותהרכושנותכיידענוגםיוענובובריו,חושה

לשר.יהןנמרצההכיהתנגוותנואתלפוררשצריךמהיזהולהן,אחדפנימי"

"שאיןהאום,חופשלשלילתןמפח, Lומולרכוזקוראותשתיהןכיידענו, jיחו

טמטוםכלאת;ירפנועצמו"ברשותכולוהפוסובודדמשקכלסובלות ' iה
בנילפולםשירווהנפשי~ון tוהקפהרוחניהפנרוןאתהעדינות,ההדגשות

הנוראוחתוצאותיהןואת jכאחוהחמריתוהסוציאליותנות 1Lהרכוןעםהאדם

אדםבנילמליונישנערךההודיבטבחהאחרונות,בשניםכולנןראינוהן

ליים 1והסוצי,הרכושנימשלהמשותפתהפבודהבפזרתעלומיהם,בנובחר

בעליוהסוציאלייםהרכושנייםשלוהמשמעתהריכוזיחהגםלטין,יהם

רכלהנוראהלהתנונותאנושיותאתשהביאוהםהםהדומות""הטנדנציות
אתלטמטםהלבבות,אחלהרפילכיוסגםהמוסיפיםהםוהמאלה,ימינו

האוםעוריאחשוב'רכזופלוודהוביוםוההורית,הפצמיתוההרגשה jההבנן

בומיה.הארץוטבעהבאלהז~להישסוםהמשמעתובכההענקיים

בפלהצבאהנוהאוום"הצבאכיויסמןלו.שלמהבאמונהאנימ,~מין
 !לנוטחדשזהומהכזלמונןזהמה,:בלשבעולם",ביותרה"דולהת j(מ t11המ

משמעתבעלולל iiהמהפרוסיהצבאבפולםהיההיההאדוםצב}~ J/לפני- iעו ' 1 ",

הומיםבמלחמתבשלמוחמילאהאנושי-תרבותית;כקיוושאתהברזל,
 1ובכןזו,עזלםלמוחמתשןן iהר>הגורםגםהרהלי 1 ~~ו ...האחרונההעולמית

יותרבעלים,יותר,דייס tאנוןלחייםןההתאטצו;זיפה :i';iהןזו-הקבוצההאטנם

זנוהואחריווכליוןמותילךלפניואשרהמי'סרזה-והצבאמוטריים

I ,1ה"כךבות '~~ r. אלשניחםהשואהבן,יבםji , מרביללמווצריכהוקנזצהנו

שיטתכיויסטןד.דבריהםשנכונים?אפשרהייהאתלט;'ראיךהטבחים

בןצבאלכנותבידואיןאבלשהואמחנהכל;,'הרוסכוךזה"'פההבחירוח

קבוץבשנ'להוז:רע .:1 'מהלאשרנוואולםהדרישהי!הכישטעתבעלקיום
חייםח"ס,יוצרלקבוץמאדהואנזוב-דמיםושפיכתרצחשתפקידן

i'j .טרהולריקפשיסj , ואהויסמן.t,הזאת.המעליבהבהיד

ביהס"הוכרובים"עילהאונאהמעש'להצדקתהפלפולכלכאןמעניןול,:

תהפוכןף.המלאיחסםולאורם, iהאדהצבאפקיוישלו"ססנאן(יבח'רוח

'ס i(האמצ ת~~דת Dמקוהבזטרה :הישועייםשיטחעפ"יעצבזrבהמלםיסכזאותי"ס
i הבולשביזטוס""להפרכת- 10-11בפוה"צישראלבןשלט~,מרופייןl • 
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ויסמן.ר,שלהמוצלחתכהגדרתו • Hהקרושההקפואה."העבורהשבו.הטכניקה
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חיר"שאיפהכלוממיתהדורנובניחוגילתורויותריותרחודרתווחמרית
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וצורהשםבאידהנוגשכלבליולצרכיהן,לרצונןחפשיבאופןומתחברות
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מתאספיםופוכסףעננימחרש.לפעלוויקוםהיקוםיתעודרהנר,וחורב.
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 .עמלופריאתברינההקוצריקצור
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החייםכלפירצוןוחסריאוניםחסרימרוכאים,קוררים,לעמודהנוסיף
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הדרךלשםלפעולגםאךהרבים,דרךעםלהשליםיכלולאהשליטו,לאאשר
לגליוהםומשחקמסביבהסוערהחייםביםהםכוריםכןח.עצרולאהאחרת
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 !ערכםוהולתהחייםרילונותשלוהמותרות,הכבודהבצע,תאותנות,החמר
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עמלנו.פריאתלקצורגםנוכהאוליזרענו,אתבאמונהנורעיכלתנו,

ובתוכנומסביבנו
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עננרמסביבנו,בטבעהאלההיטיםלהתחרשות,התכוננותהתהוות,י'ב,י

-בפלויותר.יותרבשמינונראיםערוב-היוםעםפזוענניביוםשלג
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ההרשמורגשבפל-המבשיליםההררבפירותהנפלאים,השסקעצישל
חוזרותשקרמונו,הדורותכמאוילדותנו,כמאזאלינו,ובאהמתקרבהט,תהוה,

 :ביותרהיאוחשובההסתיו,תקופתזו,תקופהוחביבהבנאמנות,השנהתקיפות
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בנסיוןתעמידנובלבבךהנטועהלטדוכאיםהאהבה ) 2הנשק,בכוחבהםלתנןוך

לעולםכ'לרעת,בוכחניאולםבהם,ולתמוךלהםלעזורכדיבכוחלהשתטש
מח Iב>ולשחררמולדתנועלבאמתלהגןהסדר,עללשמורלמות Iה,ב'ד'א'ן

והפראוההגס'תבאיתטלחמהכלבעקבותכיהראה,הנסיוןהפרול'טך'ון·את

לכאורההטנצחהפרוליטריון,שלוסבלוחיפש,לכלהקץבאטבהיל,באופן
וגרול.הולך

עבודהידיעללאשהיא,טלחטהבאיזןלתטוךלנואפשראילפיכך
ידיעללאטלחטה,וחטרינשקיצירתיריעללאובאויר,בציבצכא,ישרה
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טכלנותאיכריערמלאכותיביז'ופןאותם:ןנןטפחיסךת,ת,ההבדל' ) 2
 ;הדדיוזלוול

בהכדההרוחפיםהרכוש,וטהוסריהרכושבעליביןהמעמדות,הבדל' ) 3

עלהטיוטדיםתוצרתסדריקיינ/יםעורכלאורחיםולטלחטתענןים ; iלמלחט
 ;הצרכיםלהספקתטשקבמקוםרוחיםשלמשק

שלכתוצאהרבהבמדהאותםרואיםשהבנוהלאומ'ס,ב'ןהנ'גוד'ם ) 4

נוכחנוהכלכלי.וכוהוילתוהוהעולםלטלחטתשגרמוהנוכחיים,דזתוצרתסררי

אפשרהעמיםשללצרכיהםטותאטתעילמיתכלכלהסירוריריעלכילדעת,
 ;האלההניגוריםאתליישכ

בכונההבלתיהתפיסהאתלטלחטהחשובכגירםאנורואיםלבסוף ) 5
הטדרנה.לנועןהארםולאהארםלטעןנוצרההטרינההמדינה.טהותשל

כחוקלשמשצריכההאיש'וח,שלהאדס,שלהח"סבקדושתההכרה

האנוש'ת.החברהשל'סוד'

טוחלטת,ריביתסוביאישיותכעלהטרינהעללהביטאיןגיסא,טאירד
עלטוכרחיםאניהגרולה,האנושיותטשפחתשלחלקהואלאוםכלכאשר

ובערהטפריריםוהגבילותהטעטרותכיטולשלבכיווןכוחותינוככללפעולכן
הדד'ת",עזרהשלהיסורותעלהטבוססתטקיפה'~ולטיתאהוהיצירת

הזאת,הבינלאוטיתההסתררותהושתתהשעליהםהיסורותהםאלה
לאקייטתשהיאהעיניםעשרהשלושבטשךזולתנועהשנצטרפווהחברים

 ) 1934-1921 (המלחמהמהבג;ישוהאינטרבציונללקיוסשבהעשרה L\של,"למלאות

ונרטסיםנזתחלליםהנעליםמוסריים jjשהערכיםב::"עהזן,זועהבתקופת

הוולהאדםשדםבשעההחיים,פביעלשצפועו,~ים,שחורים,כוןזונזיריעל

טנחמר.זיבשעה-העולםטןועברהכטלהכאילוהאישיתוהאחריוהוהו·!:קר

כלפניעלאדםבבישלוקיבוציפיחידיםמציאותשלהחיההעוכדהומעודדת

גליבגררוחבעוזהעוטדים ;ה:"כורכזרםנסחפולאאשרהר.בל,רחבי

הםחייהפכלאתנ;;שם,ואתהאחריות,וחוסרהאינההשנאה,ההפקרות,

 !תרצה;לאהאנושיהטיןשלהיסודייםהמוסרייםהע'-כיםשטירתכעדנותנים

 !כטוךלרעדואהכה !לחכרדתעשהלאעלידששנואנוה

עטיםבניבהולנדיהאשרכבילטהובןהתאספושנהעשרהשלדשלפני

לטנזע :ונעלהקדושאחררעיוןידיעלטאוחדיםכולםטונים,וגזעיםוארצות

אדםכיןלעם,עםביןהמלחמהשלהנורא,האסוןהגוראהפשעהישנותכעד

ההסתדרור,שלכטצעדלקטן,הצהרה Iבהקבלהוויאוטית Jביזבועידהלאדם.

לטלחמה",המתנגדיםשל"האינטרנציונלבטםבועידהשנוסדהלארמיתהביוי

נגדפשעהיא"הטלחטה :אומרתההצהרהרבנים", Q"ה-קוצר iהגכשג'םאו

שהואסוגטאיוהטלחטהבשוםלתמוךלאאנוטחליטיםלכןהאנושות.

טלחטה",ליריהטביאיםהגורמיםכללכיטולו;'פעול

ישרה I , ,) 1925(בשנתהזאתההסתררותשלהשניההכיבלאומיההר(.!ידה

 :הנ"ל,צהרה iלהראטונה jבזעיד;שנתקכלהביארראת
החייסכלפיחוטאתהיאבאשר[ושףת, ciה I,Iכפשער'אמר n'ii,.הב

מחל'ט'סלפ'כךוכלכלית.פוליטיתלתכליתכאן;;צעינאד"םלרעית Vתi:נ Vrןג

שהוא,סוגמא'זהמלחמהבשוםלחכזוךלאל,:נושיוה, הז.(' ;'ןבה.,מתור ,וב!;

שר ltבהפסוק,סוףאתלהדגישחשובהגנה.כמלדומתולאהתקפהבמלחמתלא

הי,~ו Jשכובתורהגנהמלחטתכעל jמלחבוותיהכלעלות rנ'נרידתהטמש?
ה·~מים.של-תם Iבהכ;:תקבלת

הטרינה,להגנתטלחטהא) :טלחטהשלסוגיםשלושהכיןכ;בדיליםאנו

לתכליתהנשקלעבידתהסירובבחירה.מתוךאומלידהלהשייכים(~זהננו

1i כל,שי'יפנשu , לכך,אותנולהכריחהכיחאמצעיככלתשתטטהנודינהכר

תרטיתלשםלטולרתהטבעיתבאהבההרבהכךכלהשתמעיווהוטלבד

הך.היינוהןוטולרתטרינהכאילושנתקבלעדנצ'ובליסטית,

ויתרונותיובטחונותיוכלעםהקיים,החכרתיהסררלהגנתנןלחמ,הכ)

וו,לטטרהנשקכידינונקחשלאטאליו'נ.ובןהרכוש,כעליבשביל

להשתמשהסירוכהטרוכא.הפרולטריוןשלושחרורןלהגנתומלהמהג)

ויותרהכולשביסטית,המרינה ) 1 :רבכקושיהיאאףיפגשזולמ.טרהכנשק

שיסרבמיכלאתככוגריראומהפכה,בשעתהטתקוטםהפרולרטריו(טזה
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 !תרצחלא
בנסיוןתעמידנובלבבךהנטועהלטדוכאיםהאהבה ) 2הנשק,בכוחבהםלתנןוך

לעולםכ'לרעת,בוכחניאולםבהם,ולתמוךלהםלעזורכדיבכוחלהשתטש
מח Iב>ולשחררמולדתנועלבאמתלהגןהסדר,עללשמורלמות Iה,ב'ד'א'ן

והפראוההגס'תבאיתטלחמהכלבעקבותכיהראה,הנסיוןהפרול'טך'ון·את

לכאורההטנצחהפרוליטריון,שלוסבלוחיפש,לכלהקץבאטבהיל,באופן
וגרול.הולך

עבודהידיעללאשהיא,טלחטהבאיזןלתטוךלנואפשראילפיכך
ידיעללאטלחטה,וחטרינשקיצירתיריעללאובאויר,בציבצכא,ישרה

הטלחטהלרשותנו lעבודוהעמדתיריעלולאהטלחט.רבהלואותהשתתפות
הצבא.עכורתבשבילאחריםשיתפניכדי

ב'~טדהלהסתפקהרשותלנואיןעקיכייםכפציפיסטיםכילנו,ברור
למלחמההעטוקותהסיבותאתלהכירלהשתדלעלינואםכיגרידא,שלילית
האלה.הס'בותכלב'טולבעד[ללחוס

טירותהבצע,ותאותהאנוכיותאתרקלארואיםאנילמלחטןןכסיבות
הטוניאתהטכיאיםהגורמיםאותםגםאםכיאדם,בןכלבלכושרעיותהמ
הדרי.הטוניולהרגהדריתלשנאההאדםבני

 :אנורואיםלטלחמהרוחפים jןעיקרייםככוחות

קנאהלעוררכריערמלאכותיבאופןאותושטעמיקים,זע'ס, 1ההבךל ) 1
 ;ושנאה

טכלנותאיכריערמלאכותיביז'ופןאותם:ןנןטפחיסךת,ת,ההבדל' ) 2
 ;הדדיוזלוול

בהכדההרוחפיםהרכוש,וטהוסריהרכושבעליביןהמעמדות,הבדל' ) 3

עלהטיוטדיםתוצרתסדריקיינ/יםעורכלאורחיםולטלחטתענןים ; iלמלחט
 ;הצרכיםלהספקתטשקבמקוםרוחיםשלמשק

שלכתוצאהרבהבמדהאותםרואיםשהבנוהלאומ'ס,ב'ןהנ'גוד'ם ) 4

נוכחנוהכלכלי.וכוהוילתוהוהעולםלטלחטתשגרמוהנוכחיים,דזתוצרתסררי

אפשרהעמיםשללצרכיהםטותאטתעילמיתכלכלהסירוריריעלכילדעת,
 ;האלההניגוריםאתליישכ

בכונההבלתיהתפיסהאתלטלחטהחשובכגירםאנורואיםלבסוף ) 5
הטדרנה.לנועןהארםולאהארםלטעןנוצרההטרינההמדינה.טהותשל

כחוקלשמשצריכההאיש'וח,שלהאדס,שלהח"סבקדושתההכרה

האנוש'ת.החברהשל'סוד'

טוחלטת,ריביתסוביאישיותכעלהטרינהעללהביטאיןגיסא,טאירד
עלטוכרחיםאניהגרולה,האנושיותטשפחתשלחלקהואלאוםכלכאשר

ובערהטפריריםוהגבילותהטעטרותכיטולשלבכיווןכוחותינוככללפעולכן
הדד'ת",עזרהשלהיסורותעלהטבוססתטקיפה'~ולטיתאהוהיצירת

הזאת,הבינלאוטיתההסתררותהושתתהשעליהםהיסורותהםאלה
לאקייטתשהיאהעיניםעשרהשלושבטשךזולתנועהשנצטרפווהחברים

 ) 1934-1921 (המלחמהמהבג;ישוהאינטרבציונללקיוסשבהעשרה L\של,"למלאות

ונרטסיםנזתחלליםהנעליםמוסריים jjשהערכיםב::"עהזן,זועהבתקופת

הוולהאדםשדםבשעההחיים,פביעלשצפועו,~ים,שחורים,כוןזונזיריעל

טנחמר.זיבשעה-העולםטןועברהכטלהכאילוהאישיתוהאחריוהוהו·!:קר

כלפניעלאדםבבישלוקיבוציפיחידיםמציאותשלהחיההעוכדהומעודדת

גליבגררוחבעוזהעוטדים ;ה:"כורכזרםנסחפולאאשרהר.בל,רחבי

הםחייהפכלאתנ;;שם,ואתהאחריות,וחוסרהאינההשנאה,ההפקרות,

 !תרצה;לאהאנושיהטיןשלהיסודייםהמוסרייםהע'-כיםשטירתכעדנותנים

 !כטוךלרעדואהכה !לחכרדתעשהלאעלידששנואנוה

עטיםבניבהולנדיהאשרכבילטהובןהתאספושנהעשרהשלדשלפני

לטנזע :ונעלהקדושאחררעיוןידיעלטאוחדיםכולםטונים,וגזעיםוארצות

אדםכיןלעם,עםביןהמלחמהשלהנורא,האסוןהגוראהפשעהישנותכעד

ההסתדרור,שלכטצעדלקטן,הצהרה Iבהקבלהוויאוטית Jביזבועידהלאדם.

לטלחמה",המתנגדיםשל"האינטרנציונלבטםבועידהשנוסדהלארמיתהביוי

נגדפשעהיא"הטלחטה :אומרתההצהרהרבנים", Q"ה-קוצר iהגכשג'םאו

שהואסוגטאיוהטלחטהבשוםלתמוךלאאנוטחליטיםלכןהאנושות.

טלחטה",ליריהטביאיםהגורמיםכללכיטולו;'פעול

ישרה I , ,) 1925(בשנתהזאתההסתררותשלהשניההכיבלאומיההר(.!ידה

 :הנ"ל,צהרה iלהראטונה jבזעיד;שנתקכלהביארראת
החייסכלפיחוטאתהיאבאשר[ושףת, ciה I,Iכפשער'אמר n'ii,.הב

מחל'ט'סלפ'כךוכלכלית.פוליטיתלתכליתכאן;;צעינאד"םלרעית Vתi:נ Vrןג

שהוא,סוגמא'זהמלחמהבשוםלחכזוךלאל,:נושיוה, הז.(' ;'ןבה.,מתור ,וב!;

שר ltבהפסוק,סוףאתלהדגישחשובהגנה.כמלדומתולאהתקפהבמלחמתלא

הי,~ו Jשכובתורהגנהמלחטתכעל jמלחבוותיהכלעלות rנ'נרידתהטמש?
ה·~מים.של-תם Iבהכ;:תקבלת

הטרינה,להגנתטלחטהא) :טלחטהשלסוגיםשלושהכיןכ;בדיליםאנו

לתכליתהנשקלעבידתהסירובבחירה.מתוךאומלידהלהשייכים(~זהננו

1i כל,שי'יפנשu , לכך,אותנולהכריחהכיחאמצעיככלתשתטטהנודינהכר

תרטיתלשםלטולרתהטבעיתבאהבההרבהכךכלהשתמעיווהוטלבד

הך.היינוהןוטולרתטרינהכאילושנתקבלעדנצ'ובליסטית,

ויתרונותיובטחונותיוכלעםהקיים,החכרתיהסררלהגנתנןלחמ,הכ)

וו,לטטרהנשקכידינונקחשלאטאליו'נ.ובןהרכוש,כעליבשביל

להשתמשהסירוכהטרוכא.הפרולטריוןשלושחרורןלהגנתומלהמהג)

ויותרהכולשביסטית,המרינה ) 1 :רבכקושיהיאאףיפגשזולמ.טרהכנשק

שיסרבמיכלאתככוגריראומהפכה,בשעתהטתקוטםהפרולרטריו(טזה



 53ונפשגלג
פשיה Jתנ 52

לצבא,הצעיריםבהקראפקודה,יוםובבואבאמונהשמרונדרםאתהכויבו.

צבא-שלתרגילי-אימוןאללבואבצבאפעםששרתואלהשלתורםבהגיע
ורבותהרציניותההזדמנויותבכלובזלחמה,גיוסהכרותעםהמילואים,

בכוחואיןהקשה,בנסיוןהוהכיוםהםועומדיםהחבריםעמדוהללוהאחריות

ואףהפרנסהמקורותהדיסתהאורחיות,הוכויותשלילתהפרד,עבודתהמאסו,'

עלכיוםגםועוברתשעברההזאתהמלאההיגוניםכוסכל-המותמשפטי
הקדושההאשאתלכבותהאלההאימיםכלבכוחאין-לארצותיהםהסדבנים

ואי-האלמ,ת.האהבהנדרנודריבלבהלוהטת

~ I לפניעודהגיעחבריהומספרארצותבעשרותסניפיםישווהסתדרות

איןאדבהרבה,המספרגדלהאחרונותבשניםאיש.מיליוןלחצישנים 5

פוליטיותהשקפותבעליאגשיםמאוחדיםבתנועהמדויקים.מספריםכעתאתנו

וקדושתהאהבהודתיים.חפשייםודמוקרטים,סוציאליסטיםאנרכיסטים,שונות,

אותם.איחדוחיי-האדם

כמוברע,אי-ההשתתפותשלהפרינציפבהגשמתישרבחינוכיערד

להועילשיכולבזהוכלמלחמהחמרינשק,יצידתשלמעבודהההסתלקות
שכדודמהכלעליהםמקבליםהתנועהחבריולמלחמה.לצבאיותולסייע
יחידכלעולברודההכרהמתוןוואי-השתתפותבהגשבותהחמריבמזבן

היחידההדרןשזוהיחוקהאמונתנובחיים.והתנהגותומעשיובאחריות

אהבה,חייולהשכנתהעולםמןהרעלביעורהמלחמה,למניעתביותריהמעשית

האדם.בניביןושויוןאחוה

כוחותשלתגברותם i1,שנתהאחרונהבשנהשדוקאהדבר,ונושמחמענין
האיבההשנאה,מחלת,לנושאילפאשיום,גאותשנתבעולם,החושד

מאוד,רבהבמדההסרבניםתנועתהתגברהזובשנהדוקא-וזiונ,לחמה

שלהעלוןוהבנידוןפר Qשממהוהגהובבלגיה.בצרפתוראשונהובראש

 : 1933בסתיושהופיעהתנועה

מתנגדישלהאינטדנציונלבפעולתהפסגהכשיאתצוין 1933"שנת
לעבודתהסירובמקריעלהידיעותאלינוזורמותהתבלחלקימכלהמלחמה.

אתלפחותלפרסםרצינוול~זה,בכיווןהמתנהלתהתעמולהועלהצבא

הזאתהחוברתהיקףאתלהגדילעלינוהיהאוכישנתקבלו,הידיעותמחצית

הנוכחי."מהיקפהכמהפיעמוד) 12בן(הי~לון,

מפניאלא-כפיכםבנקיוןלרחוץלמעןרקולאברע,תשתתפונא"אל
המלחמהגםהשתתפותכם.בליצעדלעשותיכולאינוהמלחמתיהאפרטשכל

המלחמהחמדיאתליצוריסרבוהעולםכלפועליאםלהתנהל,תוכללאבאויר

 ".)ל"נה(העלוןבהובלתםולהשתתף

הקץ-או !בחיים!ובחרתתרצחלא :הבחירהלפניעומדתהאנושיות

הראשונהבדרןהבוחראדםכל Iורעלואשדםשלמבולידיעלבשרלכל
ןהאלההמכריעיםמספרהירבההחיים.להצלתלוכות"הכףאתבוכריע
דהתבונההתנצח

פניםכלפי
היהויית-הערביתבשאלהועמיתנוירכנולבקורת

התנועהאתלגמריולבטללזלזלרגיליםהיובהםהימיםרחוקיםלאעוד
להפריעשהעזואלהאתול"תלושיס"לבוגדיםאזוהכריווהערבית,הלאומית

עלהמצב,רצינותעלבהזהירםהכללי,השקטואתהכלליתההסכמהאת
עםוהסכמהלהבנהדרכיםלחיפושלהקדיששצרידהמיוחדתהלבתשומת
מתחיליםוקשיםמריםנסיונותשנותאחריכיום,ובעתיד.בהווהשכגינו

בהיקפההתוקףכוחהבגידולהערבית,התנועהבמציאותלהודותלאטלאט
 :שלילייםגורמיםידיעלורקאדזהכלאתלבארשמשתדליםאלאוהמתרחב,

עריצכםושליטיםמנהיגיםלכיסם,החוששיםאפנדים !מסיתיםהסתה,
בועריםהמוניםבמהומות,המעוניניםקומוניסטיםולכסאם,לכבודםהחוששים
לאאםהעיקריים,הגורמיםוודעהלפיהםאלה-ורצחלשודהמוכנים
אתלהביאאיפוא,לנו,ישהערבית.התנועהגלגליאתהמניעיםהיחידים,
ופוליטיתפיסיתלהתגוננותנאלציםשאנוכמהעדרקבחשבוןהזאתהתנועה
דבר-מהשמאבמעשינולפשפשאותנומניעהאיננהאופןבשוםאדמפניה,
 .אצלנובסדרלאחעזוב

ובודדיםמעטיםמלבדהשונים,הפוליטייםהזרמיםהםתמימי-דעותובזה

במעשיהםיפשפשעםעלפורענותבאהאם :אמרתםהיאואחתושם,פה
אחרים".של

אסונותלידילהביאועלולהשמביאהטעותהטעות,מקורלדידי,ונאן,
קשים.

בפימכונהשזהכפיתכסיסית,אוכלכליתפוליטית,שאלהלאלפנינו
 :כבירהאנוש'תשאלהאלאשלה,הפרוגרמהלפיאחתכלהשונזת,מפלגותינו

תלאותרבנודד,עםיפגש;כיצדאחיהםאדםבניעםאדםבניייפגשכיצד
בעםיפגשכיצד-בהולהתחדשלחדשההעתיקהלמולדתובשובווסבל,
האנושי-קנה-המדה;מהובשניםרבותמאותזהאדמתהאתועובדבההיושב
עם""'להםופגישהמגעבכלמעשיהםאתהגולהשבייכונופיועלמוסרי

ןבארץהיושבהעםבני

היאוהעזאלהיחדגםהעמיםלשניבארץהמקוםדברב,עודלאשרנו
ורב,הקושיגדולכאחים.אדם,כבניהעמיםשנייחיוכיצד-בעיקר

להציגישכןהמכשוליםכגודלאדשיעוד,לאיןרביסוהחשדיםהאמוןאי
אחיםלפגישתאנושית,להתפגשותוהמאמציםהשאיפהגודלאתלעובותם

צריכיםאנופיהועלהבעיההיאכזןאלהים.בצלםכולםשנבראואדם,בני
פתרונים.לחפש

לאאז-לפנינואשרהעניןאלזןנקודת-דאותמתוןניגשיםאנואם

פרופסיונליים,ועסקניםונשיאיםמיניסטריםואמירים,מנהיגיםשלהפוליטיקה
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לאבארץ,פעלנו Iרלנלבועשינושונאינויאונדוינההגויים",יאטרו"בוהלא ~;א

לא .ויפ!:!ואתמהותו"תמפעלנו,רוחאתדרכנו,אתויכוובויעו :J ",";;לה

 ,הפגימידהצונפשנו,למעמקיפנים,כלפי!"בזטה,אלאלבנו, j"רנכווןלמי~לה
כסלפנימצפוננויעמיראזררך,ולמורהלקולנויהיה ~,ו; iהאנושי-אנן'::י,

~:' u. ';;;הגבר,לחוקיחסנואתקרקעות,רכישתבאופןררכנו ז,~,ועמ,דתנ,"את ןט

ii ,ריסים~;:'; I-מקצועילארגוןיחסנואתאחוז,במאהעבריתלעבורההמלהנוהת

l אil נJ1 לשבטאשר ;משפטואתיוציאפניםנד'~א;בלירכן'וכ,"כזשותף,י

זiכר, jl ~לחסרראשד ט.::""ל

הכללז iאמעו!זינןבכלננקוטאiכהערביים,עםניפגשאחיםכפגישתאם

שלארקלאהרילחברךי!תעשהלאעליךששנואזה j .. , ;העךגיקהעבךיי

i הולאכפעו'נו,כך.כונו:J נפשנו,אהפלנוJ גםאלאהצלנו,נפשנואתרקיא

בכךירגישע'לאיתכן,לאביותר,הר'אל'ביותר,עש' iהכדבר i !את'~שיני

פיעל-להרגישעלולהפרי;י;:יטיביהארםדוקאהפע'וט.הערבי;;המון

ii בiלבכךלפניםהפניםככזיס :פ.רגii אI עםעניןלוכאךכל-לאדם""ם

i ני,U. וונ,וכשר'ג.לולוהךאלו,נשקפיםסכנהחששוכלסכנהכלאיןשמהםים

המוררנית'הציביליזציהרעלספוגיהעםמרומינזבנייוהדאבותשללהתקרבוןנ

 :תיקונהאתורורשתלפנינועוכודתמאורנןכאיבה 1מצערת';,ןברהוהלא
המוניביךידידיםב,~רץפעולנרנושבדת 50~ך 1בנלנורכשנושל,;העיבר;;

ובעיר,בכפרהערבייםה~ובריםביןוהברים"ים Iידילנושאיןהערבים,

העובריםוביךבמושבותעובדינוביןפשוטה,ית, ,iiאבן;ן, iחבריקרבה !יא:;,!

בינינו , iiפוליטיקכלללאהפשוט,הקשרשאיןהמו:ן!בו,ז ' iב>זוIר;,(:וביים

הערביים,בכפריםהאדמהעובדישבנינו'וביןהעברייםבכפרינוהאדמהעובךיי

אךלנוכזעניקהה,~ם-האדמהואותההבדל,בלי?'כולנוובאירה תח;;; שמ",'אcור

וכמהעשינו,בזה :השאלהונשאלתברכתה.ו,~תיבו'להא;ךאתנו 1ב~זוני;'יז

כלבמשךעשינומהמאורגן,כציבוריחרובולנועצמןבפנייןזירכל ,ןבי"::;;

בינינואמוךהבנה,אמת,שלידידותיחסייצירתלמ,עןרץ iב,פעולתנו I ךרב::':

אחתובעונהבעתשהםהרבריםאותםכליצירתלב/עךהערכי,ר,עםבג' ' I~:בי

שבכוחםפרופילקטייםאמצעיםונ,עשיים-תועלתיים,וגםאנושיים-כיוסריים<ם

להחלישלפחות,או,לגמרילמנועוהפרעות,ה~~יבה ,ה~ iהשננ'הלר,בערלמנ,יע
לגמריאחרבאורמעמידההזאתהשאלהוהאיןןהרעהאתבהרבהילהפהית

הלושותהע'אלות דאז,,;,העצמיתהה,גנהש,~לתאר,והמיעוט,הרובשאלתאת

 ?בעקבותיהן;ובאןת

עזניענורושובנוראים.ימיםעבר V {וקטובר cב:שובעליבועברוהנד,

כמים.רםניזL>פךשובהשני.ונ,ולאחדופחרחשר~י iמלהארץיושביהננמים

המשטרהעם,בהתנגשםהערביהעםבנירםנשפךהפעםאםהבדלבזהדאין

עלינובמשהומקלזהאיךלארץ-ישראל,העבריתהי(,ליהנ~רההפגנור.בי~עת

• t שבשלנןוצעררוגזלנוריפיסי.באופךנתלופנואנןולאהתנקשובנולא

השאירנועלאזהרה,לתופפתלנולשמשצריןיוזהזו,דמיםהתנגשןתהיתה

ל,זעמולתבארץהערביהעםהינונישלהצבורייםוהחייםהפעולהשרהכלאת
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במתנגדיוהשנ',בצרצרכלאותםנןוצאוכרגילהזההןנצבגורןניאתלמצוא
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האומלליםהם!!מאמיניםואש""ברם :קיןאותרגלםועלומכשילים,מטעים

למותמראות,עיניהם!טחויהורהאתלהקיםאפשרואש""ברםכיהנתעים,

בינתים !האלההאומלליםזקוקיםלרחמים !ויחיינןיקיימנןהואכייקוו,

שלוסופוהיריבים,ביןהויכוחמתנהלוברםבאגרןףמות,עראוירנוהורעל
 1ישורנומירכר

לאחורינו,להסתכלבמעשינו,לפשפשצורךישהאלההאימיםלבוכח

חריפהעצמיתבקורתלאורחריפה.עצמיתבקורתללוראתעוזלהתאזרנחוץ

כצרקתגווספקותפקפולו'םלירישבתוכנוהקנאיםהמאוניניםגםיובאו

האפשרככללהקרים.ונחוץמתנגרינושלהמוחלטתובאשמתםהמוחלטת
בימיםהמעוותאתתקןולמעןשגיאותינועלעינינןפקוחלונעןזובבקורת

הבאים.

בימינו,הארםבניביחסיוההפקרותלהאנררלגווסיהפתחחטאת,ראיז:,ית

בחינוךלשיאווהגיעלרורמרורהעוברוהמקולקלהרעבחינוךלראותצריך

לאלמות,הגס,לכוחהערצהשלהחינוךהואאלה,בימינןהצעירהרור
זהחינוךלמטרה.כשריםכלהאמצעים :לסיסט,הטבחים,ורכילמצגיאים

החזית","לאורך :הצבאייםהמונחיםאתיוםיוםובחייבספרות 1Lלשימו'הכו.יס

"סטרטגיקה",עמרות","כיבושהכוחות","גיוסכחיילים",וישרים,"זקופים

בצעיףהמכסיםהללווהנאיםהמצלצליםהשמותכלוכו,'וכוי"טקטיקהיי

שהביאהואזהחינוך "!"מלחונההנקראיםוהרצחהתועבהמעשיעלרמיה
"אלופיהםנוערבניהמוניעלבימינוביותרהמכובריםשהאנשיםכך,לירי

-לראותזכהשלאומילראות,המחזהאלינהרורבובצב/אוןהאגרוףי,'
אלוהיצוריהמטירוכיצרוהמחפיר,המפורטהתיאוראתבעתוןלפחותיקרא

הארםפניוצבוהתנפחוכיצרהשני,גביעלאחרנמרצותומכותונהלומות

חינוך !במחזההרואיםהמשתולליםהאנשיםשלשונ,חתםלגורלרםזבוכולו

שלטוןשלגברי,'ראלים"כלשלהמושחתיםהמ,ושגיםאתוביצרשיצרהואזה

האמצעיםבכלהמלחמהאת-הכלועלרילוטטורה,שלהמיעוט,עלהרוב

 ." jוהשלטפיסת I ;"בער

הצורהאתוהונעמריהמפלגתיהויכוחמקבלכזאתבאוירהאטפל~זאין

ציבורבתוכם.ואנוהעגויםשלהחברתייםהחייםבימינושקבלוהנוראה

אחרים,חרשים,ופעולהחייםררכילעצמוחישללאהארצותבכלהעוברים

מולחייםהעמירלאהואמתקומם,הואנגרםאשרוהרקוב,ונהישןשון,ים

ארחותשלהפסוליםל~~ונצעיםבניגורהכשרה,טרה rלגאחריםאמצעיםחיים,

צורקחרש,עולםלסררהנגניםוהשאיפההרצוןנכשלווכךהפסולים.ן;ןזיים

לחושבובוזשנאהשלמפלגתית,וקנאהשנאהשלהעקלקלותבררכיםונעלה
שללכשלונושמחהשלנגרנוי,'הואאתנושאיננו"מיכיההכרזה,ל 1L 'אחרת,

ור,נשחתותהישנותבררכים-בלוצרהירירתו,עלצטער i1לבמקוםהמתנגדי

יתכןלאשיצליח,יתכןלאאשררברוהטוב,החרעיהעולםאללהגיעהפצו

העדוביניסטי,הפטריוטיזםשלהרו,בגזהביותרבולטתלאסונות.יביאכילא

ההרריוההרגבטבחוהשתתפותםהעולמיתבמלחמההעובריםמחנהאתשסחף

העמים.של

טובלאהמצבאצלנןגםכינראה,לאחוראחתסקירהנסקוראםןואצלנו

 :תספקנהאחרותרוגמאותביותר.
הוטלהש::בההאנגלים,ידיעלהארץכיבוששלהתקופהאתנאנזכור ) 1

וברםנפלהיהורהואש"ברם :הנוראההסיסמהשלנוהעובריםציבורלתוך

והמעטיםלקראתה,התלהבציבורנושרובזוסיסמה ,"!תקוםיהורהואש

ידיעלולבוזללענהיועבריצבאיללניוןההתלהבותנגרלהתקומםשהעיזו

שהיווהבורגני,מהמעמרלנשקחבריהםיריועלשלנוסוציאליסטיםחברים

ציבורנו,בחינוךחרשרףפתחהתקופהזווהאשי.'"הרםבריתאתיחראז

החינוךבאביצירה,בטבע,העבורהלקראתהחינוךהעצמי,החינוךובמקום

הטוב"."החיילהערצתשלהרצח,במלאכתהתאמנותשלחרבותצחצוחשל
הזאבתוהו,עלהלאליהוהד"הראשון"הנרורמיסרייריעלאזשנזרעהזרע

באמונתווהבית"רהחרשה,העבריתהצבאיותשלהרעלצמחיאתוהצמיחנבט

הכזבמסורתאתהואממשיךאלאכלום,חידשלאבעצםהריואש"ב"רם

בשעהזהעניןעלחברינומהרהריםהאםמחברינו.בירושהקיבלאשר
 " 1ואש"ברםשלהאשמהאתוהביתייריםה"בריונים"כלפישזורלו'ם

האיחורלשםהמלחמהכעררתקופהבאותההתנהלהכיצרנאנזכור ) 2

שליוווהשפלהרעכלאתנזכורוככאבבצערהעונרים,מפלנותשלהגמור
ע"יתמידהנולרהשטןולמעמר,לשאיפהאחיםביןההיאהמלחמהאתאז

כולנוואנווההשתלטות,הנצחוןתאותלנוראה jנחרשבעוהמחלוקתהריב

ופירותיומאור,גרועחינוךאזהתחנכנועלינוכינוסףהצעירהרורעםיחר

 ...כיוםלנןשמורים
טלנוהלוהלרעתהשנים.באותןכןגם ,ןה-')ד ל;.ז'הרצחמקרהקרה ) 3

חוררהיכןערהזה.הרצחעלגמורהבשתיקהכמעטעברהומשונ,אלמימין

מכיןהלא !הנפשלמעמקיהלא !רצחלמעשהכזהוארישקריריחסונוקכ
עמדתנוהיתהואנושיתהטובה !נבלהולכללרצחהקרקעאתהואומכשיר

ןלמיניהםגנינובורמעמרתהעוכרים,אנו,

לפתרוןהצעותיהאתשהציעהזו,אגורהשלוםיי."בריתנגרהמלחמה ) 4

בפיטוריםהסתה,בנאומישיסוי,במאמרינפגשההיהורית-הערביתה'זtאלה

וה"לילובירטורים"!גרים"ה"כוכלפיולנירוילחרםבקריאהבאיומים,ונמשרות,

"בריתנגרזולחמתוובונבשנאתומאוחרהיהלמפלגותיוהמפולגהישוב

המסוכניםכאויביווהבית"ריותהרביזיוניזםאתאזראהלאציבורנושלום",

בלאומיוח",ה"בוגריםנגרהופנתה!המלחמההםלאומייםהלאאלד,ביותר.

המלחמהשלוםי.'ל"בריתאזשניתנוהגנאישמותושארה"רפיטיסטים"נגר

 !המחנהטוהרסילה.מהונוגף i ,שלום""בריתאתמזהירי.'ב"נצחוןנגמרה

שלהשניםבאותןוהתחזקשגרלהנוראהאויבלציבורנונתגלהכיום-וכיום
הפציפיסטים,:ואיהבינינושואליםכיוםשלום"."בריתנגדמאוחרתחזית
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האומלליםהם!!מאמיניםואש""ברם :קיןאותרגלםועלומכשילים,מטעים

למותמראות,עיניהם!טחויהורהאתלהקיםאפשרואש""ברםכיהנתעים,

בינתים !האלההאומלליםזקוקיםלרחמים !ויחיינןיקיימנןהואכייקוו,

שלוסופוהיריבים,ביןהויכוחמתנהלוברםבאגרןףמות,עראוירנוהורעל
 1ישורנומירכר

לאחורינו,להסתכלבמעשינו,לפשפשצורךישהאלההאימיםלבוכח

חריפהעצמיתבקורתלאורחריפה.עצמיתבקורתללוראתעוזלהתאזרנחוץ

כצרקתגווספקותפקפולו'םלירישבתוכנוהקנאיםהמאוניניםגםיובאו

האפשרככללהקרים.ונחוץמתנגרינושלהמוחלטתובאשמתםהמוחלטת
בימיםהמעוותאתתקןולמעןשגיאותינועלעינינןפקוחלונעןזובבקורת

הבאים.

בימינו,הארםבניביחסיוההפקרותלהאנררלגווסיהפתחחטאת,ראיז:,ית

בחינוךלשיאווהגיעלרורמרורהעוברוהמקולקלהרעבחינוךלראותצריך

לאלמות,הגס,לכוחהערצהשלהחינוךהואאלה,בימינןהצעירהרור
זהחינוךלמטרה.כשריםכלהאמצעים :לסיסט,הטבחים,ורכילמצגיאים

החזית","לאורך :הצבאייםהמונחיםאתיוםיוםובחייבספרות 1Lלשימו'הכו.יס

"סטרטגיקה",עמרות","כיבושהכוחות","גיוסכחיילים",וישרים,"זקופים

בצעיףהמכסיםהללווהנאיםהמצלצליםהשמותכלוכו,'וכוי"טקטיקהיי

שהביאהואזהחינוך "!"מלחונההנקראיםוהרצחהתועבהמעשיעלרמיה
"אלופיהםנוערבניהמוניעלבימינוביותרהמכובריםשהאנשיםכך,לירי

-לראותזכהשלאומילראות,המחזהאלינהרורבובצב/אוןהאגרוףי,'
אלוהיצוריהמטירוכיצרוהמחפיר,המפורטהתיאוראתבעתוןלפחותיקרא

הארםפניוצבוהתנפחוכיצרהשני,גביעלאחרנמרצותומכותונהלומות

חינוך !במחזההרואיםהמשתולליםהאנשיםשלשונ,חתםלגורלרםזבוכולו

שלטוןשלגברי,'ראלים"כלשלהמושחתיםהמ,ושגיםאתוביצרשיצרהואזה

האמצעיםבכלהמלחמהאת-הכלועלרילוטטורה,שלהמיעוט,עלהרוב

 ." jוהשלטפיסת I ;"בער

הצורהאתוהונעמריהמפלגתיהויכוחמקבלכזאתבאוירהאטפל~זאין

ציבורבתוכם.ואנוהעגויםשלהחברתייםהחייםבימינושקבלוהנוראה

אחרים,חרשים,ופעולהחייםררכילעצמוחישללאהארצותבכלהעוברים

מולחייםהעמירלאהואמתקומם,הואנגרםאשרוהרקוב,ונהישןשון,ים

ארחותשלהפסוליםל~~ונצעיםבניגורהכשרה,טרה rלגאחריםאמצעיםחיים,

צורקחרש,עולםלסררהנגניםוהשאיפההרצוןנכשלווכךהפסולים.ן;ןזיים

לחושבובוזשנאהשלמפלגתית,וקנאהשנאהשלהעקלקלותבררכיםונעלה
שללכשלונושמחהשלנגרנוי,'הואאתנושאיננו"מיכיההכרזה,ל 1L 'אחרת,

ור,נשחתותהישנותבררכים-בלוצרהירירתו,עלצטער i1לבמקוםהמתנגדי

יתכןלאשיצליח,יתכןלאאשררברוהטוב,החרעיהעולםאללהגיעהפצו

העדוביניסטי,הפטריוטיזםשלהרו,בגזהביותרבולטתלאסונות.יביאכילא

ההרריוההרגבטבחוהשתתפותםהעולמיתבמלחמההעובריםמחנהאתשסחף

העמים.של

טובלאהמצבאצלנןגםכינראה,לאחוראחתסקירהנסקוראםןואצלנו

 :תספקנהאחרותרוגמאותביותר.
הוטלהש::בההאנגלים,ידיעלהארץכיבוששלהתקופהאתנאנזכור ) 1

וברםנפלהיהורהואש"ברם :הנוראההסיסמהשלנוהעובריםציבורלתוך

והמעטיםלקראתה,התלהבציבורנושרובזוסיסמה ,"!תקוםיהורהואש

ידיעלולבוזללענהיועבריצבאיללניוןההתלהבותנגרלהתקומםשהעיזו

שהיווהבורגני,מהמעמרלנשקחבריהםיריועלשלנוסוציאליסטיםחברים

ציבורנו,בחינוךחרשרףפתחהתקופהזווהאשי.'"הרםבריתאתיחראז

החינוךבאביצירה,בטבע,העבורהלקראתהחינוךהעצמי,החינוךובמקום

הטוב"."החיילהערצתשלהרצח,במלאכתהתאמנותשלחרבותצחצוחשל
הזאבתוהו,עלהלאליהוהד"הראשון"הנרורמיסרייריעלאזשנזרעהזרע

באמונתווהבית"רהחרשה,העבריתהצבאיותשלהרעלצמחיאתוהצמיחנבט

הכזבמסורתאתהואממשיךאלאכלום,חידשלאבעצםהריואש"ב"רם

בשעהזהעניןעלחברינומהרהריםהאםמחברינו.בירושהקיבלאשר
 " 1ואש"ברםשלהאשמהאתוהביתייריםה"בריונים"כלפישזורלו'ם

האיחורלשםהמלחמהכעררתקופהבאותההתנהלהכיצרנאנזכור ) 2

שליוווהשפלהרעכלאתנזכורוככאבבצערהעונרים,מפלנותשלהגמור
ע"יתמידהנולרהשטןולמעמר,לשאיפהאחיםביןההיאהמלחמהאתאז

כולנוואנווההשתלטות,הנצחוןתאותלנוראה jנחרשבעוהמחלוקתהריב

ופירותיומאור,גרועחינוךאזהתחנכנועלינוכינוסףהצעירהרורעםיחר

 ...כיוםלנןשמורים
טלנוהלוהלרעתהשנים.באותןכןגם ,ןה-')ד ל;.ז'הרצחמקרהקרה ) 3

חוררהיכןערהזה.הרצחעלגמורהבשתיקהכמעטעברהומשונ,אלמימין

מכיןהלא !הנפשלמעמקיהלא !רצחלמעשהכזהוארישקריריחסונוקכ
עמדתנוהיתהואנושיתהטובה !נבלהולכללרצחהקרקעאתהואומכשיר

ןלמיניהםגנינובורמעמרתהעוכרים,אנו,

לפתרוןהצעותיהאתשהציעהזו,אגורהשלוםיי."בריתנגרהמלחמה ) 4

בפיטוריםהסתה,בנאומישיסוי,במאמרינפגשההיהורית-הערביתה'זtאלה

וה"לילובירטורים"!גרים"ה"כוכלפיולנירוילחרםבקריאהבאיומים,ונמשרות,

"בריתנגרזולחמתוובונבשנאתומאוחרהיהלמפלגותיוהמפולגהישוב

המסוכניםכאויביווהבית"ריותהרביזיוניזםאתאזראהלאציבורנושלום",

בלאומיוח",ה"בוגריםנגרהופנתה!המלחמההםלאומייםהלאאלד,ביותר.

המלחמהשלוםי.'ל"בריתאזשניתנוהגנאישמותושארה"רפיטיסטים"נגר

 !המחנהטוהרסילה.מהונוגף i ,שלום""בריתאתמזהירי.'ב"נצחוןנגמרה

שלהשניםבאותןוהתחזקשגרלהנוראהאויבלציבורנונתגלהכיום-וכיום
הפציפיסטים,:ואיהבינינושואליםכיוםשלום"."בריתנגדמאוחרתחזית
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השואלים,?ושכחוזונוראהבשעההםישתקומווע "?לום i!i ',,'בריתאבי"'

החברתיתהבמ.העלכיהא"י,הפציפיזםכיצניאת :'tכידיהזריכו 1ההטני

ארהלקח,הואמר !גגר/ייאליםוכלל,'חמות,,ות lבזפלרקבאשמת!:ני::,,רו
 '!להבא'~הראה iבו jממהילמדו

חד::וחינוך !נתיינווהנ'.קולקלהרקובלכלתהיהבקורת :דבר::וף

אתת, 1האלמ i ~ j1, .'הכע;;'למטרתנולכונחוציםאחריםיס Yאמצ ,' Iלנ ;'~ iנך
האמונהאההכלועלה.:וילטון.תאותארנהנזפך;;תיות,"תמה, i1הנזליסי cתכ

 ,'::ידז 1יחסעב, iנזתכשיקוץהלאהכזרההאמצעים"אההמקדשת"בזבטרה

לקראתחיכוךוהאזרחיים,הצבאייםגילרייןלכלהגס,לכוחכמרץ, יל-,ל.::'
גנדי,אוjךסז!יס Iןהגט,'לסטרילהסשהטיףאלהני,'~יןציבורי,זפעולך,ורכי
עללהזרמבל"א,יזiנלהסכמיםככוןהיותולאויב,,זבגד iלנגסאנוי!.:ייחט

ה,א,ומתעהתועהגםאםלאח, , i ',שלירס-בקצויהריiב, jעי;ג

 .סד', i (ז Iלחשתנוצרי'כיםשיס Jliה~א jאלטובקודםתכה J\יטר UJiהכלא
פיטליסטי,;- i?,iברוחלהלחםאנ,'צריכיםהקפיטליסטי{ב[שטר- j ' 2מאיו,זיר

הכוהכ~ד.(,'שדכוכרדםליכוחיז"י(גללאממילא,שטר iהנ'ל Iיפז t ,;ז!.בה~ככו.

הפ"':;ייזםשרש'עקרר,זידיעלאלאט.האימים,בשתחרךיזס Uהפאןשלהכרוטלי
 ו::'ת, 1ה,!למנזסיוטררו,זנו ilהשת"דיעל ;הצעירהדורמבעמתכב::ןמזiנן,

הטוב,יבואוהמפלגךגיתדית 1הrג;;נהלאובזית,השוביניות

לבקורו'(כעתדוקא lהאונ"לכןנאיהיומבחוץ, ת'::נ:וג:כביבנ,'י~ינןימ

 .,.בליוכללאאויבכלדרכנו,אתר jבכלאבואםעצמב~,

 ~סטולוטכ. :?

קולאמנםהשמיעומהםשנים(אחה !לחשות"יוכל"לאעתו .ilביטולסטוי

 ,'דהמדעאנשישלהיוצרהגאוןברוחלאכישוב,כתגלהחלושה),עכות

יהמשורריםהפ"טניםבאשלאאףוהמתגכדרת,הגאיונההאמנותבתפארתלא

הפנימיתהחייםאמתשליצור,לכלהאהבהשלדקהדממהבקולאלא ·'ד
מהחייםולבערלהפחיתותפקידנובתבלכולנוואחיותאחים,כילכוהאומרת

משפחתשלהכלליהאושראתולהרבותבאחאחושלטוןהניצולהשכאה,את
הגדולה.יצורי-אלוהים

אנשיםהדקה,הדממהלקרלשכשמעואדם,בכיוארץארץבכלאמכםהיו

מאסרים,לרדיפות,לסבל,עצמםאתלהפקירובחרוטולסטוישללאורושהלכו

אלההיומעטיםאדאדם,בניאחיםבדםידיהםאתלגאלמאשרובןותעיכויים

בכללםהעמיםהרוח",ו"אציליהעםמ"משכילי"לאהגדוליבחלקםבמספרם,

 .נקיבדםהאלהיםצלםאתוהכתימוהמולדלעבודתנמשכו
אליהם,מגיעאיבוטולסטוישלוקולובחושדהאדםבניתועיםועדיין

מעמדות,עטים,הזה.היוםעדשוביםבשמותשונותבצורותהמלחמותנטשכות

השחיר,ך,-העריצותהפקר.-האדםחייביניהם.בלחמיםומפלגותגזעים

והעםהיחידחופשהעטים.עלומשתלטתהשתלטה-והאדומההחיטה

מיוםגדליםההדדיוהפחדאי-האמוןהשנאה,והסבל,הרעבוללעג.למרמס

עודוהישןהעזריבוא:מאיןהעולםבחללומחפשותועההאדםתוההליום.

חיים,וללאאורללאהייהםאת"לסחיב"וממשיכיםבשלילההעוכיםורביםעזרן
שקיויעבדים:מיליוניהיסודעדימדכאההחייםתמוכתומעציבהעגומה

"ההכרחעלהמתבססתההיסטוריהמטריאליזםתורתשלבכוחהלגאילה

-מארכסקרללדוריתאיתםשקבעכפיהברזל,','"חוקיועלההיסטורי"
מרודיםלעבדיםוהיוהתנגדותכלללאדיןביוםונפלוכשלואלהנזיליונים

כשהםהנוגששבטאתבהכנעהמכשקיםאחריםעבדיםמיליונישבעתיים.

ועידהרעבה,יבתם jלאתהמשביעהאבוסאלברזלשלבשלשלאותנזריתקים
חישלועצמםבידיהםשהםהכבליםאתבחמההנושכיםהעבדיםהםרבים

 .)ב',',כח'(ישעיהווחשכה"צרהוהכהיביטארץואללמעלה"ופנהלעצמם".

"הכירו ;טולסטוישלקולואליכוקוראהזאתוהכזבוכההמהומהכלבתיד
הרעגורמיאתלחפשאיןכיהכירו, "!אתכםתשחררוהאמתהאמתאת

ואלמהרעהתרחקו !הישיעהבעצמכםובכםבעצמכם,בכםאלאבאחרים

כייפול,יךובאפסולשרתואותילסעודלרע,לסגודחידלובו.תשתתפו

יציר.לכלהאהבהדרדעלועלוהשנאהדרדאתעזבוכאין,כמוהובלעדיכם
יביום !החייםדרדמאודאלינוקרונהאלאליםמעברולאהיאבשמיםלא

שלוופעולהמעשהלכלאחריותמתודעולמוחשביןאתלחשובהאדםיחלבו
התקוהתצמחאז-להברך"תעשהלאעלידששנוא"מה :הצופיועל

 !האמיתייםלחיים

לתודהיחדורןהקולהישמעטולסטוי,שלקולואלינוקוראוכהנהכהנה

ןלשואהאדםבנימתעניםבוהגיהינום

 , 193-1:'אי

 ) 1933בנך:מכך~ 1910--20לפטיךתן~' 23ה· ז~ך;: iה(ל~ןם

טולסטוי,כ,ל,כולזו Iל::טררשעברבנובטברנמלאושניםושלושעשרים
אשדוהאימיםהתלאותכלעליכובאולנו,הל~יוהשכיםכתכוומן~רבלקה

למורהכשמעולאהאדםבכיוהאהבה.האמ,זכביאאותנוהזהירכןןמפניהם

החייםכו :Eנהכןעללכו,הורה'הוא v.הח"םבדרדבחרוולאה,:דןלוהמהנד
וריקיס,דליםהאדםבניהיוםעומדיםכןעלוכורא,גדרלמטבחייםלבית

ו,",כאהאיבה.טילהנוראיכום jjמהגיט,וצא~ללאתקוהללאונפחדיםכבוכים
הכל.כגדהכלוטלהמת

איונזה iiהאנדרלמוסיהבאהטולסטוישלפטירתואחךי":<יניםארבע
במשדזהאתזהוהשמידו,שרפוהחריבוךצחו,יטבחו,ובכי-אדם-אחיםלעולם,
תרצח""לאבקריאתהעולםאתלזעזעשכיטולסטויקםולאאחדות,שנים
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השואלים,?ושכחוזונוראהבשעההםישתקומווע "?לום i!i ',,'בריתאבי"'

החברתיתהבמ.העלכיהא"י,הפציפיזםכיצניאת :'tכידיהזריכו 1ההטני

ארהלקח,הואמר !גגר/ייאליםוכלל,'חמות,,ות lבזפלרקבאשמת!:ני::,,רו
 '!להבא'~הראה iבו jממהילמדו

חד::וחינוך !נתיינווהנ'.קולקלהרקובלכלתהיהבקורת :דבר::וף

אתת, 1האלמ i ~ j1, .'הכע;;'למטרתנולכונחוציםאחריםיס Yאמצ ,' Iלנ ;'~ iנך
האמונהאההכלועלה.:וילטון.תאותארנהנזפך;;תיות,"תמה, i1הנזליסי cתכ

 ,'::ידז 1יחסעב, iנזתכשיקוץהלאהכזרההאמצעים"אההמקדשת"בזבטרה

לקראתחיכוךוהאזרחיים,הצבאייםגילרייןלכלהגס,לכוחכמרץ, יל-,ל.::'
גנדי,אוjךסז!יס Iןהגט,'לסטרילהסשהטיףאלהני,'~יןציבורי,זפעולך,ורכי
עללהזרמבל"א,יזiנלהסכמיםככוןהיותולאויב,,זבגד iלנגסאנוי!.:ייחט

ה,א,ומתעהתועהגםאםלאח, , i ',שלירס-בקצויהריiב, jעי;ג

 .סד', i (ז Iלחשתנוצרי'כיםשיס Jliה~א jאלטובקודםתכה J\יטר UJiהכלא
פיטליסטי,;- i?,iברוחלהלחםאנ,'צריכיםהקפיטליסטי{ב[שטר- j ' 2מאיו,זיר

הכוהכ~ד.(,'שדכוכרדםליכוחיז"י(גללאממילא,שטר iהנ'ל Iיפז t ,;ז!.בה~ככו.

הפ"':;ייזםשרש'עקרר,זידיעלאלאט.האימים,בשתחרךיזס Uהפאןשלהכרוטלי
 ו::'ת, 1ה,!למנזסיוטררו,זנו ilהשת"דיעל ;הצעירהדורמבעמתכב::ןמזiנן,

הטוב,יבואוהמפלגךגיתדית 1הrג;;נהלאובזית,השוביניות

לבקורו'(כעתדוקא lהאונ"לכןנאיהיומבחוץ, ת'::נ:וג:כביבנ,'י~ינןימ

 .,.בליוכללאאויבכלדרכנו,אתר jבכלאבואםעצמב~,

 ~סטולוטכ. :?

קולאמנםהשמיעומהםשנים(אחה !לחשות"יוכל"לאעתו .ilביטולסטוי

 ,'דהמדעאנשישלהיוצרהגאוןברוחלאכישוב,כתגלהחלושה),עכות

יהמשורריםהפ"טניםבאשלאאףוהמתגכדרת,הגאיונההאמנותבתפארתלא

הפנימיתהחייםאמתשליצור,לכלהאהבהשלדקהדממהבקולאלא ·'ד
מהחייםולבערלהפחיתותפקידנובתבלכולנוואחיותאחים,כילכוהאומרת

משפחתשלהכלליהאושראתולהרבותבאחאחושלטוןהניצולהשכאה,את
הגדולה.יצורי-אלוהים

אנשיםהדקה,הדממהלקרלשכשמעואדם,בכיוארץארץבכלאמכםהיו

מאסרים,לרדיפות,לסבל,עצמםאתלהפקירובחרוטולסטוישללאורושהלכו

אלההיומעטיםאדאדם,בניאחיםבדםידיהםאתלגאלמאשרובןותעיכויים

בכללםהעמיםהרוח",ו"אציליהעםמ"משכילי"לאהגדוליבחלקםבמספרם,

 .נקיבדםהאלהיםצלםאתוהכתימוהמולדלעבודתנמשכו
אליהם,מגיעאיבוטולסטוישלוקולובחושדהאדםבניתועיםועדיין

מעמדות,עטים,הזה.היוםעדשוביםבשמותשונותבצורותהמלחמותנטשכות

השחיר,ך,-העריצותהפקר.-האדםחייביניהם.בלחמיםומפלגותגזעים

והעםהיחידחופשהעטים.עלומשתלטתהשתלטה-והאדומההחיטה

מיוםגדליםההדדיוהפחדאי-האמוןהשנאה,והסבל,הרעבוללעג.למרמס

עודוהישןהעזריבוא:מאיןהעולםבחללומחפשותועההאדםתוההליום.

חיים,וללאאורללאהייהםאת"לסחיב"וממשיכיםבשלילההעוכיםורביםעזרן
שקיויעבדים:מיליוניהיסודעדימדכאההחייםתמוכתומעציבהעגומה

"ההכרחעלהמתבססתההיסטוריהמטריאליזםתורתשלבכוחהלגאילה

-מארכסקרללדוריתאיתםשקבעכפיהברזל,','"חוקיועלההיסטורי"
מרודיםלעבדיםוהיוהתנגדותכלללאדיןביוםונפלוכשלואלהנזיליונים

כשהםהנוגששבטאתבהכנעהמכשקיםאחריםעבדיםמיליונישבעתיים.

ועידהרעבה,יבתם jלאתהמשביעהאבוסאלברזלשלבשלשלאותנזריתקים
חישלועצמםבידיהםשהםהכבליםאתבחמההנושכיםהעבדיםהםרבים

 .)ב',',כח'(ישעיהווחשכה"צרהוהכהיביטארץואללמעלה"ופנהלעצמם".

"הכירו ;טולסטוישלקולואליכוקוראהזאתוהכזבוכההמהומהכלבתיד
הרעגורמיאתלחפשאיןכיהכירו, "!אתכםתשחררוהאמתהאמתאת

ואלמהרעהתרחקו !הישיעהבעצמכםובכםבעצמכם,בכםאלאבאחרים

כייפול,יךובאפסולשרתואותילסעודלרע,לסגודחידלובו.תשתתפו

יציר.לכלהאהבהדרדעלועלוהשנאהדרדאתעזבוכאין,כמוהובלעדיכם
יביום !החייםדרדמאודאלינוקרונהאלאליםמעברולאהיאבשמיםלא

שלוופעולהמעשהלכלאחריותמתודעולמוחשביןאתלחשובהאדםיחלבו
התקוהתצמחאז-להברך"תעשהלאעלידששנוא"מה :הצופיועל

 !האמיתייםלחיים

לתודהיחדורןהקולהישמעטולסטוי,שלקולואלינוקוראוכהנהכהנה
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טולסטוי,כ,ל,כולזו Iל::טררשעברבנובטברנמלאושניםושלושעשרים
אשדוהאימיםהתלאותכלעליכובאולנו,הל~יוהשכיםכתכוומן~רבלקה

למורהכשמעולאהאדםבכיוהאהבה.האמ,זכביאאותנוהזהירכןןמפניהם

החייםכו :Eנהכןעללכו,הורה'הוא v.הח"םבדרדבחרוולאה,:דןלוהמהנד
וריקיס,דליםהאדםבניהיוםעומדיםכןעלוכורא,גדרלמטבחייםלבית

ו,",כאהאיבה.טילהנוראיכום jjמהגיט,וצא~ללאתקוהללאונפחדיםכבוכים
הכל.כגדהכלוטלהמת

איונזה iiהאנדרלמוסיהבאהטולסטוישלפטירתואחךי":<יניםארבע
במשדזהאתזהוהשמידו,שרפוהחריבוךצחו,יטבחו,ובכי-אדם-אחיםלעולם,
תרצח""לאבקריאתהעולםאתלזעזעשכיטולסטויקםולאאחדות,שנים
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דרכנןלבירור

 1937בשבט..כ"זגורזרן •זא.לדרם

ויצירר,".בפעולהחייותוכןאתלמצואלאדםמקוםיתנושהם-העכודת
בעצםגםאםכיהעבידהבפרירקלאהחייםטעםאתרואהשהאדם"במקום

אחרים.עבודתניצולבגדחוקיםלחוקקאולהלחםצורדאיןשםהעבודר,.

מתועב".ממילאהואהניצולכי

בכללרגעאףפוסקשאינוהעצמי"החנודהחנוד.אוהרוחעבודת Cג
יודעהואשאיןמתאוותיולאדםבאותמחלותיושלהגדולהרובהחיים".יפי

חיי""להצלחתהצבורית".האישיותכןהפרטיתוכאישיותעליהן,להתגבר
והבנההאישיותשלהתמידיוגידולההשלמהחירותהנחוציםוהכללהפרט
לקטנים.ביןגדוליםלביןחבוד"איןהצבור".אישיכלביןשלמההדדית
עצמי".חנודאלא

ביןלמושב.מושבביןהיחסים"אםלמושב,מחוץאשראלהיחס Cד
בתודר,חייםעליהםשעומדיםהיסודותאותםעליעמדולאלקבוצה,מושכ

שלגרעיןבמושביהיר,לאאםכלל.נתחדשלאאוהרבהנתחדשלאהמושב,
המושב".עללרעההסביבהתשפיעהסביבה.עללטובההשפעה
מושבי"יסודעלבחוכרתויפהאליעזרדבריאתבקצרהעודאזכיר
אתלשחררנפלאדמתואתהעובדהעבריהאדםשל"בגורלו :עובדים"

והרוחני",הכלכלימשעבודוהיחיד

פעםלפחותלהתעכבלנוהחיוניהצורדאתאנימרגישמאודמאורוהנה
בדרדההלכנו :לעצמנונבררלמעןעצמנו.בקורתלשםחבריתבשיחהבשנה,
יפהשכההיסודות, 4עפ"ימכווניםמעשינוההיוכראשיתנו,התכונושאליה

וכולנו-יפהאליעזרשציינוזהבכיווןהפעלנוגורדון,.דא,אותםהגדיר
ןוהרוחניהכלכלימשעבודוהיחידאת:לשחרראתודעיםתמימיאזהיינו
שהצעתיההצעתינתקבלהולאכה,עדכווחבריםשיחתהיתהשלאמאודוצר

שנים.כמהלפניעוד
מדיאשרהחברים.אותםצדקואוליןהזבדבראביטועהחברים,ואולי.

 :השתוממותמתודבביטולליעוניםהםהגשמנו.ולארצינואשרעלאתםדברי
פעםאוליהיהאשרהזה.הדבראתעווב 1כדעלכיוםמדברכיעודדלךמה

 !ואיננו
היינומדיתמימיםאוליאו,שגינואולי :גלויותשנדברצורדיש

כשלעצמיאביכד.שחושבמיזאתיגידההם,היפיםהיסודותאתשקבלנו
האמתייםהיסודותהםאלהכיוההכרה,האמונהשיעורלאיןכיוםביהתחוקו

היסודותאתבפיהםהמבטליםהחבריםגםמזה,ויותרופורח.חימושבלחיי

מתגשמיםהללוהיסודותאיןאשרעלואכזבהצערמתודואתעושיםהאלה
להםשהיההיחסעלכללמעירזהואיןקשה.ועבודהרוחקוצרמתודבחיינו,

המושב,בראשית

הראשייםליסודותינוגלויההתכחשותעלככר'ויםאנואיןעודכל
האלההיסודותביןשישנווהטבעיהאמיץהקשראתלוכורעלינווהראשוניס.

העצמיתההספקהבשני,קשהלפגועמבליבאחדללזולאפשרואיכולם,

רבומהמאו.עברויובלותכאילונדמהשנה.עשרהשלשלנהללמלאוהנה

מאובהלד-הרוחשחלהשינוירבמהאנו,בחיינוואףהארץבחייהתמורות

וגלויה.כנהעצבזיתבקורתמתודבנר,ללשלבוהעברעלנסקורהבהעתה.ועד
רבארצנו,כולובעולםהתסיסהתקופתהיתהנהלל.יסורתקופתראשיתנו.

בכוחוישרים,צודקיםנלעים,ואדם.עםחייביצירתוהרצוןהאמונההיו

במהותו.שיעלהבטחון.מתודהראשון,המושבלבניןנגשנוזוואמונהזהרצון

היתההפרנסהדאגתלאלו,שקדמוהחייםצורותכלעלהפנימייםחייובתוכן
כןלחםלהוציאנו mבכיהיכיוהאמנו.שקוינומובן.ובעיקר,בראשאכן

במושבכיחזק),רצוןמתוד(שנבעההעוההאז,:ונהכנפיעלנשאנואדהארץ,

השויוןישרורכאןכיתיקונה.ואתמקוכהאתהחפעדיתהאישיותלהמתצא

וההגבלותהצמצומיםבליאךהקיבוצית,בות itההתיובצורותגםשאפועיאליו

אלינודיברהראשונה.באספתנואז.הקיבוצית.בצורההאישיותנתונהשבהם

אלהלכלוכביטויעובדים",למושבי"היסודויזעלדבריואתגורדוןר,א.
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 1937בשבט..כ"זגורזרן •זא.לדרם

ויצירר,".בפעולהחייותוכןאתלמצואלאדםמקוםיתנושהם-העכודת
בעצםגםאםכיהעבידהבפרירקלאהחייםטעםאתרואהשהאדם"במקום

אחרים.עבודתניצולבגדחוקיםלחוקקאולהלחםצורדאיןשםהעבודר,.

מתועב".ממילאהואהניצולכי

בכללרגעאףפוסקשאינוהעצמי"החנודהחנוד.אוהרוחעבודת Cג
יודעהואשאיןמתאוותיולאדםבאותמחלותיושלהגדולהרובהחיים".יפי

חיי""להצלחתהצבורית".האישיותכןהפרטיתוכאישיותעליהן,להתגבר
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עצמי".חנודאלא

ביןלמושב.מושבביןהיחסים"אםלמושב,מחוץאשראלהיחס Cד
בתודר,חייםעליהםשעומדיםהיסודותאותםעליעמדולאלקבוצה,מושכ

שלגרעיןבמושביהיר,לאאםכלל.נתחדשלאאוהרבהנתחדשלאהמושב,
המושב".עללרעההסביבהתשפיעהסביבה.עללטובההשפעה
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והרוחני",הכלכלימשעבודוהיחיד
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וכולנו-יפהאליעזרשציינוזהבכיווןהפעלנוגורדון,.דא,אותםהגדיר
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מדיאשרהחברים.אותםצדקואוליןהזבדבראביטועהחברים,ואולי.
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-ד,עירבקרבתביגור,ולאבבהללבחירתנוחוץ,עבודת,איסורהמכסימלית
גםבחומרגםהפנימיתהתרכוותנולשםמכווןהיהזהכל-לנושהוצעכ,פי

בהסתפקותמותנותושתיהןד,הדדיתבעודד,קשורד,העצמיתהעבודד,ברוח.

אפשרוהואתללבוש",ובגדלאכול"לחםלנולתתבכוחהישאדמתנובמעוט.

העבודהשלהחקלאותבכוחאיןאךמוחלטת,עצמיתעבודהע"ילהשיג

.והעודהתל-אביביחייםאורחשלעירונית,רמד,שלצרכיםלנוהספקהעצמית

פורג/לית,חובההיאשאיןבוה,ערכהכלהעצמית,ד,עבודהאתהמלוהההדדית

המשפחתיהיחסמתוךהגדולה,ד,משפחהבניע"יהבעשיתיקרהמצוהאלא

והיכןהמושב,משפחתכלשלהעצמיתהעבודהליסודבוהשישהקשרומתוך

החשוביםוהעיקריםהיסודותלכליוםיוםבמעשיביחסינוכיוםעומדיםאנן

אלד,פורמלי,ד,חיצונילאהעמוק,ד.נפשיד,פנימי,היחסכיוםהישןהללו

במועט,ד,הסתפקותאלהמשפחתיות,אלההדדית,העורהאלהעצמית,העבודד,

ןנחיתותוהרגשתהכרחמתוךולאוהרגשההכרהמתוךמרצון,פשטותבחיי

וע"ילשנה,משנהוהולכים,גדליםוהוצאותינוצדכינוכיהיא,עובדהוד,לא

גםוהדוחניהכלכלישעבןדנווהולךגדלד,חוץ,אלזיקתנווהולכתגדלהכך
ד.הערכהבאהובמקומהלעצמהכשהיאלעבודהד,יחסומשתנההולךיחד,

ואתעודמספקיםאינםהטבעוחייהטבעערשים.שאנומד,כלשלהמסחרית

ומתהוההולךודומיהם,ד,רדיוהקולנוע,תרבןתד,זמןבמשךתכבושומם iזנ?

מאיימת,והסכנהזברים, i1דשלהכלכליבמעמדם 1:ויו L 'אי

דורשיםאנוט,ד. :ושואלוחוורשואלאניתמירהחנוך.לשאלתומכאן

כפיוביגיעעולמןאתלוהבונהצעירלאדםאבוכזניםהמתהצעירןמהי-וד

וביזבינןחציצה"כל"בליהטבעעםובנפשוברוחווהמתמוגובגןכשדה

מודרני,לצעיראנומתכוניםאו , jגורדו.ןא,יפד,ואתשד,גדירכפיהטבע,

!l מופתואיוה 1תל-אביבימבחורשלוהחייםובדמתבתרבותובופל'איבו
ןבכפרנווגדלהעולההצעירלדורמשמשיםאנוו,וגמא

ד,מצבלמדימסובךד,חומר,מרירבהכל,אתלמצותחנרים,התכוגתי,לא

האורבתד,סכנהעללהתעכבלפתוח,רקהתכונתיזאת.עושיםאחתבשיחהולא
לרטוןנחשאי,לקבולנוסיףשלאהיום,לסרדעליהלעבורנוסיףשלאלנו,

והתנערות,התחדעדותעדלתקוהוכלאפשרותכללבטלמקדית,הבריםבפגיש,ז

רקמשמשיםאלאלעצמם,מטרהאינםוהקבוצההמושבכיאומרים,ביגינויש

, I נi צY ' לj ירדןגםאםכךכלנוראהשדאיןולכןהעובדתביזת 1הצ';גשנןת
היום,גםביגינומקוםלד,יהיואלאומחשבתנוהיתהכךלאאךמהדרך,צת Iל

רחוקה,למטרהאמצעיאיננומאתנואחדכלוחיימאתנואחדכל/,אנחנו,
וחיינו"חול"לד,יותאנויכולים"הקודש"אתלהשיגבכריאמצעי,בתוראשר

יהמטרה",עצםאנחנוהאמצעים,אתמקדשתהמטרד, :הכללעפ"י"חול"
 • 250עיאיכתבים ', Iגודדו

לרעהו.אחדובטרוניותבטענותנבואבל,אךהמשמרעל bi1לעמעלינו
הגורמותהסבותאתלעצמנונבו'רדרכינו,[נחפשהיחדנשבאחיםכשבת

לנושהתוינומהדרךהתרחקנוכמהועדהראשיים,יסודותינולהתרופפות
בראשונה.

עללהתגברלנויעזרוגלוייםחבדייםבירוריםכילקוות,אנירוצה

הפעדוטההמטרהאתלפגינונראהושובשבקדבנו,השלילהועלחןלשותינו

לאי-ומלחמות,לניגודיםמקוםבושאיןמועיב-משפחה, :בפשטותד,והנעלה

ובטעםבעבודתהאשרהאתהמוצאתגדולהמשפחה ;ולקנאהלשנאהז.:!ויון

' iL ,והכלל,היחידשלוד,רמוניחפשיבפיתוחוישרים,פשוטיםטבעבחייבעבודה

העם-שלהחפשיהתאביצירתהצעיר,הדורוחינוךהעצמיהחינוךכהעמקת
האדם,

והארגונים.המושביםועדהוצאתתרצייה,איארר"תלמ'םיי,גהלל,

והאזםהחקלאות
המושבים).לגוערבסמינריוןשיחה(נזתוך

בירורשלהרבובערכובחשיבותוכמונויכירשלנושהנועדהייתי,רוצד,
אחוזהבהיותההשאלד"שלחשיבותההחקלאי.האדםוביןהחקלאותביןהיחס

שלותכנםהפנימיתמהותםבש,~לתהכפרי,ההויבשאלתהפרדהללאועיל,יבה

הכפר.ותרגותהכפרהיי

הפדנסה.,מקצועותכשארמקצועת, iהמלאכר,חאאיננההאזימהעבודת

האומה,המשפחה,והאדם,העםעלבהשפעתהוחדד,ומיבמעלתד,היאראשונה

לבואשלעתידהנכספתהנעלה,האנושיותד,יוצרת,הטובד"האנושיתהתרבות

אדם.-אדמהתוצאותיה,הם,האדמהילדיאלהכל-

לחייהאדמד"לעבודתב'זtיבתנואמיץקשרקשורהיההעםתחיתחלום
ובראשםבינינןלרביםפניםכלעללכולנו,לאאם-לנוהיתההתחיההטבע,

במלו,.תחיהאלאממלכתית,חיצונית,תהיהלא-שלנוהדעותהוגיטובי
מן Jיזtחרוהתעלות,ד,יהפירושד,לאדמהוהשיבהוומלהשלועמקד,מובבה

לר,יותשחדלנובמההיולאהגלות ל""וד,אסוןושי Iה'המרירות,והרע, לפ,",',ד
היונקיםהטבע,בביהאדמה,אנשילהיותשחדלבובמהאלאעצמאית,ממלכה

אםגםכילעצמנו,ואמרנומאמם-האדמד"וד,רוחביתהחמריתהיותםאת

מלאים,בחייםרצוננוכיבלבד,בוד, Iכסתפללאמצוייגיםלאים' Iל Iדכולנובהיר,
לחיותשבאמיכיבאמרו,גוררוןד.א,זהאתלבטאהיטיבתחיד,. ל.zז'חיים

בעיניםהעולםאתיראה tlo 'מחדש,נבראכאילולהרגיש,צריךחיי-כפר
הדש,אדםהדש,עםליצירתשאפנואחרות.

לפיאחדכלבעומק-פנימייתנו,כךהרגשנוהשניה,העליהבגיאנו,
מןתבואהעברי,והעםהאדםתחיתכיאמונתנו,היתהועזהד,נפי"זית,יכלתו

כיום?מהיכיוםהמצבומהובחיינו.רבועביןתוכןגםהעביקוההכפר,
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-ד,עירבקרבתביגור,ולאבבהללבחירתנוחוץ,עבודת,איסורהמכסימלית
גםבחומרגםהפנימיתהתרכוותנולשםמכווןהיהזהכל-לנושהוצעכ,פי

בהסתפקותמותנותושתיהןד,הדדיתבעודד,קשורד,העצמיתהעבודד,ברוח.

אפשרוהואתללבוש",ובגדלאכול"לחםלנולתתבכוחהישאדמתנובמעוט.

העבודהשלהחקלאותבכוחאיןאךמוחלטת,עצמיתעבודהע"ילהשיג

.והעודהתל-אביביחייםאורחשלעירונית,רמד,שלצרכיםלנוהספקהעצמית

פורג/לית,חובההיאשאיןבוה,ערכהכלהעצמית,ד,עבודהאתהמלוהההדדית

המשפחתיהיחסמתוךהגדולה,ד,משפחהבניע"יהבעשיתיקרהמצוהאלא

והיכןהמושב,משפחתכלשלהעצמיתהעבודהליסודבוהשישהקשרומתוך

החשוביםוהעיקריםהיסודותלכליוםיוםבמעשיביחסינוכיוםעומדיםאנן

אלד,פורמלי,ד,חיצונילאהעמוק,ד.נפשיד,פנימי,היחסכיוםהישןהללו

במועט,ד,הסתפקותאלהמשפחתיות,אלההדדית,העורהאלהעצמית,העבודד,

ןנחיתותוהרגשתהכרחמתוךולאוהרגשההכרהמתוךמרצון,פשטותבחיי

וע"ילשנה,משנהוהולכים,גדליםוהוצאותינוצדכינוכיהיא,עובדהוד,לא

גםוהדוחניהכלכלישעבןדנווהולךגדלד,חוץ,אלזיקתנווהולכתגדלהכך
ד.הערכהבאהובמקומהלעצמהכשהיאלעבודהד,יחסומשתנההולךיחד,

ואתעודמספקיםאינםהטבעוחייהטבעערשים.שאנומד,כלשלהמסחרית

ומתהוההולךודומיהם,ד,רדיוהקולנוע,תרבןתד,זמןבמשךתכבושומם iזנ?

מאיימת,והסכנהזברים, i1דשלהכלכליבמעמדם 1:ויו L 'אי

דורשיםאנוט,ד. :ושואלוחוורשואלאניתמירהחנוך.לשאלתומכאן

כפיוביגיעעולמןאתלוהבונהצעירלאדםאבוכזניםהמתהצעירןמהי-וד

וביזבינןחציצה"כל"בליהטבעעםובנפשוברוחווהמתמוגובגןכשדה

מודרני,לצעיראנומתכוניםאו , jגורדו.ןא,יפד,ואתשד,גדירכפיהטבע,

!l מופתואיוה 1תל-אביבימבחורשלוהחייםובדמתבתרבותובופל'איבו
ןבכפרנווגדלהעולההצעירלדורמשמשיםאנוו,וגמא

ד,מצבלמדימסובךד,חומר,מרירבהכל,אתלמצותחנרים,התכוגתי,לא

האורבתד,סכנהעללהתעכבלפתוח,רקהתכונתיזאת.עושיםאחתבשיחהולא
לרטוןנחשאי,לקבולנוסיףשלאהיום,לסרדעליהלעבורנוסיףשלאלנו,

והתנערות,התחדעדותעדלתקוהוכלאפשרותכללבטלמקדית,הבריםבפגיש,ז

רקמשמשיםאלאלעצמם,מטרהאינםוהקבוצההמושבכיאומרים,ביגינויש

, I נi צY ' לj ירדןגםאםכךכלנוראהשדאיןולכןהעובדתביזת 1הצ';גשנןת
היום,גםביגינומקוםלד,יהיואלאומחשבתנוהיתהכךלאאךמהדרך,צת Iל

רחוקה,למטרהאמצעיאיננומאתנואחדכלוחיימאתנואחדכל/,אנחנו,
וחיינו"חול"לד,יותאנויכולים"הקודש"אתלהשיגבכריאמצעי,בתוראשר

יהמטרה",עצםאנחנוהאמצעים,אתמקדשתהמטרד, :הכללעפ"י"חול"
 • 250עיאיכתבים ', Iגודדו

לרעהו.אחדובטרוניותבטענותנבואבל,אךהמשמרעל bi1לעמעלינו
הגורמותהסבותאתלעצמנונבו'רדרכינו,[נחפשהיחדנשבאחיםכשבת

לנושהתוינומהדרךהתרחקנוכמהועדהראשיים,יסודותינולהתרופפות
בראשונה.

עללהתגברלנויעזרוגלוייםחבדייםבירוריםכילקוות,אנירוצה

הפעדוטההמטרהאתלפגינונראהושובשבקדבנו,השלילהועלחןלשותינו

לאי-ומלחמות,לניגודיםמקוםבושאיןמועיב-משפחה, :בפשטותד,והנעלה

ובטעםבעבודתהאשרהאתהמוצאתגדולהמשפחה ;ולקנאהלשנאהז.:!ויון

' iL ,והכלל,היחידשלוד,רמוניחפשיבפיתוחוישרים,פשוטיםטבעבחייבעבודה

העם-שלהחפשיהתאביצירתהצעיר,הדורוחינוךהעצמיהחינוךכהעמקת
האדם,

והארגונים.המושביםועדהוצאתתרצייה,איארר"תלמ'םיי,גהלל,

והאזםהחקלאות
המושבים).לגוערבסמינריוןשיחה(נזתוך

בירורשלהרבובערכובחשיבותוכמונויכירשלנושהנועדהייתי,רוצד,
אחוזהבהיותההשאלד"שלחשיבותההחקלאי.האדםוביןהחקלאותביןהיחס

שלותכנםהפנימיתמהותםבש,~לתהכפרי,ההויבשאלתהפרדהללאועיל,יבה

הכפר.ותרגותהכפרהיי

הפדנסה.,מקצועותכשארמקצועת, iהמלאכר,חאאיננההאזימהעבודת

האומה,המשפחה,והאדם,העםעלבהשפעתהוחדד,ומיבמעלתד,היאראשונה

לבואשלעתידהנכספתהנעלה,האנושיותד,יוצרת,הטובד"האנושיתהתרבות

אדם.-אדמהתוצאותיה,הם,האדמהילדיאלהכל-

לחייהאדמד"לעבודתב'זtיבתנואמיץקשרקשורהיההעםתחיתחלום
ובראשםבינינןלרביםפניםכלעללכולנו,לאאם-לנוהיתההתחיההטבע,

במלו,.תחיהאלאממלכתית,חיצונית,תהיהלא-שלנוהדעותהוגיטובי
מן Jיזtחרוהתעלות,ד,יהפירושד,לאדמהוהשיבהוומלהשלועמקד,מובבה

לר,יותשחדלנובמההיולאהגלות ל""וד,אסוןושי Iה'המרירות,והרע, לפ,",',ד
היונקיםהטבע,בביהאדמה,אנשילהיותשחדלבובמהאלאעצמאית,ממלכה

אםגםכילעצמנו,ואמרנומאמם-האדמד"וד,רוחביתהחמריתהיותםאת

מלאים,בחייםרצוננוכיבלבד,בוד, Iכסתפללאמצוייגיםלאים' Iל Iדכולנובהיר,
לחיותשבאמיכיבאמרו,גוררוןד.א,זהאתלבטאהיטיבתחיד,. ל.zז'חיים

בעיניםהעולםאתיראה tlo 'מחדש,נבראכאילולהרגיש,צריךחיי-כפר
הדש,אדםהדש,עםליצירתשאפנואחרות.

לפיאחדכלבעומק-פנימייתנו,כךהרגשנוהשניה,העליהבגיאנו,
מןתבואהעברי,והעםהאדםתחיתכיאמונתנו,היתהועזהד,נפי"זית,יכלתו

כיום?מהיכיוםהמצבומהובחיינו.רבועביןתוכןגםהעביקוההכפר,
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חפשינתן

א- 1lהולשלשהתשובהמהיזהחקלאיוהאדםהחקלאיתשלפעת-הגומלין 1Lה'
חייםרוחשלנובישובי-הכפרהישא) :במלוא-חריפותלפביבזהעולותלות

הרגשתיצירה,חדותחי,רגשפנימית,תסיסההמלה,שלהעמוקבמובנה
לשםשיגרהמתוךנעשיתיום-יוםשעבודתאווביקום,בטנעהתמזגות

משאת-נפש,אבושיים,אידיאליםבכפרינוהגדללנוערהישב) 1פרנסה

' 1L השיגרהבתזךחישהואאזוהנפש,הלבאתהממלאותגדולות,ומטרזתאיפזת
לחקלאינווהיןr,נתזתהחגיםהםמהג)ךלאותוררם-ירםשבעבודתהכללית,
 1יחדגםוהקטניםהגדולים

עריםנוצרונארץ,עצומיםינויים ,iIוחלוהיוםועדניה 1Lה'העליהמימי
בתקופההארץ,כלעלמרוחהושופכתוכוב·ז.:תהולכתהעירותרבזתגדולות

היההערים,וגידךלזת ,:1iהחדיהעליותהתחלתעדהערלםמלחטתסוףשי"ר
ילידי-הכפר,ו':ןניהםהיחסים,ופשטותהחייםפשטותבארץ,בנזתן-טעםהכפר

ומשפיעהמושכתהעירלגמרי,אחריםהחייםכיוםלעיר,גםלמופתהיז
חייםאיןועיפות,הזדקנות-העובדובכפרזהמחרסתלילית C-ה'היז.:פעתה

אתבלעוודאגותיוותלאותיוהמיןr,קונפשית,ררחניתןנסיסהאיןובפכים,

והכפר ;קשהועבודהרוחמקוצרונפסקתהולכתהמחשבהפעולתהאדם,
מונהגוי;tהואזנמצאזגזנהיגיםמפלגותלקראתבעיקרמתעוררוהקפואהאדיש
בלבקנאהטחשבתתתגנבר .il}זוגםוישמחשבתית,עצמאזתללאלרוב
גדזלותשאיפותעלוהאכזבהמאלהנזחיםאחריס,בחייםקנאהוני, 1ואלנפלוני

' iI. נתג'לאtt ומציקההיאגםמוj הלב,אתזכרסמת

ולאשבהרגלדברלוהיאהחקלאותבכפרינזהגדלהנוער 1והניער

איןאשרהמתוארת,באוירההגדלזה,נוער ;לנוהיתהכאשרנפשא .iIטי
מהחייי,תוכןמהלנו,כאשרוש~~יפהעליההעפק'ה,מימירומנטיים rזכרונו,לז

לאבית-הזרים,לא ?הדרךאתלפניזלהאיראשעמודלושהואהאידיאל
הדתיות,מהרגשת'י;:,נתערטלההארירהכל-המפלגתיותלאוודאיהספרבית
-מודרניתגשמיותושלחזליןשלאוירהשבחיים,העליונההקררשהמן
שאיפהאותהנפשי-דתי,תיכןאזתזפנימית,מהותאזתהלנוערלתתיכלולא
שלהאיןr"יתההגשמהערךאתהבזעליםזהנפש,הלבאונהממלא"םעלאל

היחידשלהשתתפותואיואתהטובראת jלוהאישיתהחתי{-האתהיחי,ד

וכלליות,ציבוריזתומהפכותפעילזתכלפניעל-שםהואבאשרברע
ועלהשעמוםעלהנוערשלחלקיםמצדהמתמדתההרגאוננותאיפוא,טבעית,

וישהפנאי,זdעזתובכלבחגיםבשבתזת,תוקףנכלהמורגשיםהריקנות,
גבול,ללאבספזרטהפנויהזמןאת"להמית"'ןr,מנסים
זהבסמינרייןצעירים,חבריםשמעתם,הנהזה,למצבלהשליםאין

להביאמתימרמהםאחדשכלהשונימ,רמיר Iלם Iהסוציאליעלהרצאותכמה
מקומזערכז,עלבשאלהועיון(ז 1התעמקמתזךאךלעזלם.הגאולהאת

הנאמנההכרתיאתלפניכםביע jjלרוצההריניהעוב,דהכפרשלותפקידו
תבואלאלעולם,גאולההזמניםמןבזמןתבזאאםכיהעמזקה,והרגשתי

בשלטזןחיצונייםשינוייםידיעלולאוהתקוממות,מהפכותידיעללא
הרחקתהאדמה,לעבודתלכפר,יבה ,:iהיידיעלאלאהרכזש,עלןבבעלית

הקשיםוהאסונותהצרותלכלגרמהוחיותויניקתוטמקורמהאדמה,האדם

והעשירותאחדמצדוהרעבהעונימכאןומעולם.מאזבאדםשפגעוביותר

והמלחמותוקונטר-הטהפכותהמהפכותובעקבותיהםאחרמצרוהלזכס;ס
וידעוויחכמויביבוהאדםובנייוםיבואזאםבזה,הקשורותהנוראותושאר

והעריצות,השעבודערלאתמעליהםזישליכואדמזתעליזמקומםערכםאת

כפריםכפריםהעולםיתייי;:,באז-ביריהםבבערותםעצמםעלהטילזאשר
הצזרךזכפיההכרחית,המקומיתהתע'זtיהאתגםלעצמםייצרוהכפריםואותם

מימילאדםעגומהכמזכרתתשארוהעיריכנים, v.כפריםשלבשזתפותגם
החברהלשאלרתהאמיתיהפתרוןיבזאהחפשיהעובדבכפרובערזתו,פראותו

והתפ-ליצירתםהמתאימההקרקעתהיהבמרחב-יההעוב,דנכפרהחמורות.

נביאים,תמידמקרנזהעמידשהכפרנדרךקיימים,נעלים,ערכיםשלתחרתם

תפקיריםבו,לענותרבעניןאיפוא,יש,הכפרילנוערואדם,עםומזריחוזים

הסיסמאותהשיגרה,מןלהשתחררעליוכל,קודםלומחכיםואחראייםגדולים

עליוהפנוי.הזטןאת II"להמיתכדיאמצעיםזטחיפו:':"השטחיותהמפלגתיות
עצמית.מעמיקה,חפיןr,ית,למחשבהולהתרגללהתחנך

אתהמעבירהחפשית,העצמית,מחשבתואתהחזשבהכפרי,הנוער

קולאליקשיבהזאחריפה,בקזרתשבפתחתאזניוומשמעעינומראה

יווצרזהדשרם:חייםונירדה !i 'ממרחבילנפשנולנו,המלחיןr,הדקההדממה

ירזני .1ליהתדמווזלאטחיותה, 1tו'שאונהלעיר,מעליבהיקזילאבכפר,

"לקראתהליכהטכנית,תרבותמיכניזת,מסחריים,יחסיםלאולתרבותו,

מקוריים,עצמייםחייםאלאהנוער),ירי Z!מ'(אחדמשוריןייביטוןשלולם .1 '
הרגיז.:ת-החייםהעמקתבלב, t 'הרגשועלהעצמיתהמחשבהעלהמבוססים

חתירה ;לכולנואחדאנשלהגדזלההמשפחהכבניהיקזם,כלשלכחלק
זכלהעבודה ;לאדםאדםניןאחוותייםפחתיים !iמ'ליחסיםלא-פוסקת
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חפשינתן
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' 1L השיגרהבתזךחישהואאזוהנפש,הלבאתהממלאותגדולות,ומטרזתאיפזת
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 1יחדגםוהקטניםהגדולים

עריםנוצרונארץ,עצומיםינויים ,iIוחלוהיוםועדניה 1Lה'העליהמימי
בתקופההארץ,כלעלמרוחהושופכתוכוב·ז.:תהולכתהעירותרבזתגדולות

היההערים,וגידךלזת ,:1iהחדיהעליותהתחלתעדהערלםמלחטתסוףשי"ר
ילידי-הכפר,ו':ןניהםהיחסים,ופשטותהחייםפשטותבארץ,בנזתן-טעםהכפר

ומשפיעהמושכתהעירלגמרי,אחריםהחייםכיוםלעיר,גםלמופתהיז
חייםאיןועיפות,הזדקנות-העובדובכפרזהמחרסתלילית C-ה'היז.:פעתה

אתבלעוודאגותיוותלאותיוהמיןr,קונפשית,ררחניתןנסיסהאיןובפכים,
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' iI. נתג'לאtt ומציקההיאגםמוj הלב,אתזכרסמת

ולאשבהרגלדברלוהיאהחקלאותבכפרינזהגדלהנוער 1והניער

איןאשרהמתוארת,באוירההגדלזה,נוער ;לנוהיתהכאשרנפשא .iIטי
מהחייי,תוכןמהלנו,כאשרוש~~יפהעליההעפק'ה,מימירומנטיים rזכרונו,לז

לאבית-הזרים,לא ?הדרךאתלפניזלהאיראשעמודלושהואהאידיאל
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שאיפהאותהנפשי-דתי,תיכןאזתזפנימית,מהותאזתהלנוערלתתיכלולא
שלהאיןr"יתההגשמהערךאתהבזעליםזהנפש,הלבאונהממלא"םעלאל

היחידשלהשתתפותואיואתהטובראת jלוהאישיתהחתי{-האתהיחי,ד

וכלליות,ציבוריזתומהפכותפעילזתכלפניעל-שםהואבאשרברע
ועלהשעמוםעלהנוערשלחלקיםמצדהמתמדתההרגאוננותאיפוא,טבעית,

וישהפנאי,זdעזתובכלבחגיםבשבתזת,תוקףנכלהמורגשיםהריקנות,
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זהבסמינרייןצעירים,חבריםשמעתם,הנהזה,למצבלהשליםאין

להביאמתימרמהםאחדשכלהשונימ,רמיר Iלם Iהסוציאליעלהרצאותכמה
מקומזערכז,עלבשאלהועיון(ז 1התעמקמתזךאךלעזלם.הגאולהאת

הנאמנההכרתיאתלפניכםביע jjלרוצההריניהעוב,דהכפרשלותפקידו
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הרחקתהאדמה,לעבודתלכפר,יבה ,:iהיידיעלאלאהרכזש,עלןבבעלית

הקשיםוהאסונותהצרותלכלגרמהוחיותויניקתוטמקורמהאדמה,האדם

והעשירותאחדמצדוהרעבהעונימכאןומעולם.מאזבאדםשפגעוביותר

והמלחמותוקונטר-הטהפכותהמהפכותובעקבותיהםאחרמצרוהלזכס;ס
וידעוויחכמויביבוהאדםובנייוםיבואזאםבזה,הקשורותהנוראותושאר

והעריצות,השעבודערלאתמעליהםזישליכואדמזתעליזמקומםערכםאת

כפריםכפריםהעולםיתייי;:,באז-ביריהםבבערותםעצמםעלהטילזאשר
הצזרךזכפיההכרחית,המקומיתהתע'זtיהאתגםלעצמםייצרוהכפריםואותם

מימילאדםעגומהכמזכרתתשארוהעיריכנים, v.כפריםשלבשזתפותגם
החברהלשאלרתהאמיתיהפתרוןיבזאהחפשיהעובדבכפרובערזתו,פראותו

והתפ-ליצירתםהמתאימההקרקעתהיהבמרחב-יההעוב,דנכפרהחמורות.

נביאים,תמידמקרנזהעמידשהכפרנדרךקיימים,נעלים,ערכיםשלתחרתם

תפקיריםבו,לענותרבעניןאיפוא,יש,הכפרילנוערואדם,עםומזריחוזים

הסיסמאותהשיגרה,מןלהשתחררעליוכל,קודםלומחכיםואחראייםגדולים

עליוהפנוי.הזטןאת II"להמיתכדיאמצעיםזטחיפו:':"השטחיותהמפלגתיות
עצמית.מעמיקה,חפיןr,ית,למחשבהולהתרגללהתחנך

אתהמעבירהחפשית,העצמית,מחשבתואתהחזשבהכפרי,הנוער

קולאליקשיבהזאחריפה,בקזרתשבפתחתאזניוומשמעעינומראה

יווצרזהדשרם:חייםונירדה !i 'ממרחבילנפשנולנו,המלחיןr,הדקההדממה

ירזני .1ליהתדמווזלאטחיותה, 1tו'שאונהלעיר,מעליבהיקזילאבכפר,

"לקראתהליכהטכנית,תרבותמיכניזת,מסחריים,יחסיםלאולתרבותו,

מקוריים,עצמייםחייםאלאהנוער),ירי Z!מ'(אחדמשוריןייביטוןשלולם .1 '
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יה.דגםנעזריםועליצות !iראיכובדמתוך

הצריךאתלט.צזתאפשראחתבשיחהולאזהכליו'זzגאחדביזםלא

כדיאלאאיןזו,יחתנו !iלי'ןz,הוקדשההמצומצמתב'זzעהכיידעתי,מיצוי.



 67רנפשבלבפשרח iתנ 66

ותרבותםהחייםכוהי'תעל
 )-1936ננבאר-כרכרההמושביםשלהתרבוחועה'חבג'נוםשבאמך;(זכרים

בע'ז:,רהמשקבהקמתולמשקמחוץשכירהבעבודהפרךלעבודתוחגיו,
 ?עמליםאנולמה :השאלהזהבמצבהיאטבעיתכמהבלבההאצבעות

 ! ?כאלהשעבודבתנאיהכפרשלהרוחניפרצופוומהו

למצבמתאימותאינן~אןהיוםזהוצעו Zlההצעותכילי,ברורכןעל
נו iעצבאתלנתקעלינוהיום,לפנינותואדשהואכפישבכפרינו,הקשה

לחתוראחרות,בעיניםהדבריםעללהביטהמקובלת,הדרךמעםבחזלוה
עמקם,אלהדברים,שליסודםאל

ללאמפרךעמלאנועמליםמהולשםמהעלעצמנו,אתנשאלאם
"להםלמעןלא :זומאשראחרתלהיותהתשובהתוכללאוגבול,שיעור
אתחברינומחלליםהי').;גתםלשםולאכך.עושיםאנוללבוש"ובגדלאכול
כברשישאחרימתחיליםהקש~יםכחגא,אותםועושיםושבתותיהםחגיהם

חלק-ובתוכןציבוריותלהוצאותהכבדהתקציבללבוש,ובגדלאכוללחם
חייםלרמתוהולכתהמתקרבתהחייםורמתהספר,וביתהילדיםגןלהארי

ועודכאן.עליה';:דוברזו, :.iלא-אנוולעבודתהדוחפיםהםאלה-עירונית
בעוללשאתרכולה';,צוביתבעבודההחקלאותכישיוכיח,הפלאאישלוםלא

הכנסות,כןלאתמי,ד iשור' iונבטוחהואההוצאותתקציבהזה,הלוע'ה

ומעבוהדרוחטקוצרתליא,בהאוהאוכלל,כללובטוחותוד~~יותאינןאלה
טי;,םבהםשישחיים,יקומולאהגונח,תרבותתווצרולאנוצרהלאקו~ה

ההיים Jiרמאחרימהרהריםאם t 'לח'וzוב,טועיםרבים :וידעתיוענין.

לעם-הארצות,ירירה ל""סכנהבזהישהרילהנמיכה,ומציעיםהמקובלת
קבלופטליתהכנעהבאיוו :הדברומצערטפליאוכו,'פראיתלפרימיטיביות

התאמצותובאיזוהתרבותיתי'החיים"רטתגזירתאתהאנשיםעליהם
הרמהפניעלמעמ,דהחוקתמצותלשםבעול,סוחבים iZנפו'ן;במסירות
 !המקובלתהתרבותית

חיינו,שליסודיבשינויהתחלנו iZ (עה iZב(הדברים,אתראינוכךלא
התרבותאתאזהבינההכפריםאנשיתנועתבחקלאות.עבודהלחייכ';:עברבו

בריבויז Iהמתבטאתרבות,מהבנתהתרחקנו ;עמוקיותרפנימיכמויז.:ג

בריבויהנוחיות,כלעלנאהבדירהנאה,בתלבושתידיעות,ל r: 'כמותי
עלינוראשיתכיאו,הבינהשלנוהכפדיםתנועתוכו'.העולםמחמדותהנאה

-יר iZע'"איזהובפועללקייםבמועט,להסתפקצכרים,מריבוילהשתחרד
ללאלה'זLתעבדנאלציםאינבוצרכיםמיעוטמתוךרקכיבחלקו",מח 1ה:ז

אפיו.!.רותניתנתיותר,הפנימייםיותר,,השקטיםכאלההייםבתנאיגבול.
ומלואך.עולםעלהחיים,עללחשובאפוז.zראזאוורוחנית,תרבותיתלעליה
אחריבסתר,ואםבגלויאםנוהים,אנואםזו,מדרךסריםאנואםואולם,
ונדחפיםנאלציםא) :ב'ו.!.תיםלולו'םאנוהדיהעירונית,התרבותחמודות

והולכים,והמתרביםהמרוביםהצרכיםכלאתלספקשנוכללא-נורמלי,לעמל
גת C.1לה'הנפשכוחותכלבהתרכזותכיום,חיינושלובמרוצהבמהומהב)

לאמאבדיםאנווהשטחיים,החיצונייםהתרבותוסימניהחמרייםהלונינים

שלבסמינריוןיסתפקובכללאםיהיה,מיאדוצרהדברים.פניעללרפרף
לעוררבידיעלתהואםהשנה.כלבמע'ךבכפריםחיהמי",ךללאאחדו~זבוע

הושגהריהקיים,לטצבההשלמהואתהאדריז.:.ותאתלועזעבה, 1Lהמח'את
מחיז.:בהלב,תשומתאלאתי, l!ביק'בפילנאמרהסכמהלא :ו'דzובהו, iZמ'

 !יבואך 1Lוההמ:ומנתחת,ערה

והארגונים.המושביםועןהוצאתתרצ"ו,אדריייב-י"ג,"תלמים"נ~לל,

הרואיםיש :ורחוקות'\:ובותבו,נתוביםאנו :.i 'הנזצב,עלההערכות

 jאי 1Z 'האוטרים, 1Zוייוע,/וכזהקודרתבאספקלריהבים .!1במויהתרבותמצבאת

ויי~בסדראינםשהעניניםמסכיט'םהכלפניסנלעלכך.כלנוראד 1\ה'
פעולהביחוהונחוצה,בים 1Zבמו'התרבותקרןלהרמתרצ,ז 1ננבפעולה'ו'ך Iצ

 iבךרנתמכו 1Z 'מעשיות,הצעותהציעךו!ברכב'ןאכףהחבריםהנוי3ור.בין
מידתבעניןאלאבדעךתיהםנחללוושלאונים, iLה'הנ~תךוכהיםידיעלכלל

אךגדולים,כספייםמאמציםות iLהדור'האלה,ההצעותאתלהג:':זיםיכלתבו

וידיעותליונ,ודיםבריבויהואהנרדונותל,ז.:אלותהפתר'וןכילכולם, ,-,יהברור

וכו.'וכו'מקהלותתזמורות,בסידורולנוער,למכוגרים

לדידי,היא,השאלהוו.ונוחהסלולהבדרךללכתיכולאביאיןלצערי,
אינניכיואםומקיף.יסודיבירור I:\,1'(ודורעמוקהיותרוהרבהרצינית,

יד 1תבהקו':~הההתחלהגםה',,ובהקצרה,~עה lב'ה'~ניןאתלמצותיכול
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ותרבותםהחייםכוהי'תעל
 )-1936ננבאר-כרכרההמושביםשלהתרבוחועה'חבג'נוםשבאמך;(זכרים
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וכו.'וכו'מקהלותתזמורות,בסידורולנוער,למכוגרים
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כוחותינואת-יתירהובמידה-אלאהגופניים,כוחותיבואתבלבד
לעניניםולהתמסרלהתרכוהפנימיהצורךאתהיכולת,אתהרוחניים,

' t ה'מןלמעלהt ,ושיפורםהחברתייםחיינולשכלולהנפש,חיילשיפורטח
לעצורברצוניישבפעםפעםמדייותר.נזוסריתיותר,נעלהראותודת Iמנל
 ?המרוצהמהיןהבהלה:מהיביחדעצמנואתולשאולבמרוצתםהחבריםאת

ל,זtרותנועמדווהסוסהגמלשהחמור,בומןצרכםדיהאדםבניהספיקומדוע
מספיקהיוםאיןוהקומביינים,הטרקטוריםבתקופתוכיום,יומם.רקועבדו

 :היאוהתשובהזהלילממנוחתהיקוםכלאתומחרידרםבלילותגםובדים 1ןן
לאמורלמודהואאיןאםממאתים,ויותרמאתיםרוצהמנהלויש it 'מר

הבסיסעלהתרבותאתהבנתנותעמודעודכלמנה,בחציגםלידי :לעצכןו
' i.: גםהתנוונותסכנתלנונשקפתהנאה, ל,,'הבסיסעלצרכים,ריבויל

ברוח,וגםבחוכזר

מהלנוויתבררותרבותםהחייםבמהותנתעמקזו.מדרךלי::,ובעלינו
השאלותאתגםיפתורהרוחניתהמצוקהפתרוןכיונבין,-חסריםאנו

 :הו;זאלהעלהפרדה.ללאבווזווי::'לובותהקשורותוהחברתיות,החמריות
הרגשהאנו:חסריםהלבומעומקרב iעיומתוךעונהאני-חסריםאנומה

מההיפ-להו.!ז.תחררסתחיליםבעולם itכ'!כיום,אמיתייםלחייםכיסודדתית
דבריםבציבורנולהשמיעסכנהשוב,איןוהמטריאליסטיתתיאיסטית 5!הנוזה

עלינוזלונה.לונ.תובה" Z: 'ת"זוהיכיבי,יחשדושמא , ,!iחושיואינניכאלה
היתהכיסוף-סוף,ולהביןאופיום"היא"הדתמהסיסמהבהחלטתחרר tlלה

i שזרלביותר,ד,מרההטעותאתI הדתאתשמסרנוקלפתו,עםהרמוןאתו
ואתר Iהעילכעלהמאובנתהקליפהעלשהכריזולאתרים,בההנרוךוכל

פנאילנושנמצאהזמן,כלרוצההייתימאדמהגום,מאחריזרקוהתוך
אלואתם,-לדידיהאקטואליתאלה ,!iב'דיון :tלוזtמיוהדלכינוסלהתכנס

הדברים ל~·הלא-רגילולצלצולה'~אלהבאקטואליותזולאמונתיתצחקונא
אואלהים:הישהשאלהאתלפניולהעלותשעייזכינוס-'":דלגובמסיבה

לרבניםעניןולוגית,תיאשאלה'~זוהיבטענה,תפסיקונינאואלןאין
לעייןצורךישלנוהמרכזי.העניןכאןהואלנו . itודו Iלכליאר :.iו'יכוהנים
והעולםדייןוליתדיןוליתבסולרהזהלעולםהושלננו:האםלעצמנוולברר
חיפושינולכלתרבותנו,לכלטעםאיןכןואםהארץ,לוהזרוע :tואייהפקר

וחוקי-המדעיותתורותינוכלעםרוח-המקרהישאכולנוואתוהתלבטויותינו

אלהים,ישכיונרגיש,נכיר t 'או'זtלנו.צעצועי-הילדותוי"ארשלנוהברזל
הטיפוהעמיםוחכמיישראלשנביאיהדתזוהאמתית,והדתלנולנואחדאב
ולכלולרצחל.טזודלו,טנאה,לניצול,להשליםיכולהאינהעליה,ונרזפויה

' i.: בקדו'הזאתהאמונהולאורהעולם.פגעיארit בצלםשנבראוהחייםת
עווללכלוהיזtלמהויתורללאבלבהבוערתהדת ':;יאלאוראלהים,

האמתאלהטוב,אלבחתירהכיהאמונה,לאור ,עi.ז'רוכל
-אשרואתהאדםימצאפוסקתוזzאינההסוסריתההשתלמותאלהאלהית,

תביעותאזתהיינהלתנועההנכונה.דרכהאתתנועת-הכפריםלהתמצא
ולילדינו,לנוגדול,אידיאללפנינויהיהאזלחיים.למוסר,לתרבות,אחרות
 Qטעהרגשתומתוךיצירהחדותמתוךבכפרתצמחאמתיתאדםתרבות

והולדהמתהווהאי-השריוןשלהמטרידותהשאלותבחיים.נעלהומטרה
מלאההדזיתעזרהעלעצמית,עבודהטהרתעללשמורקושישלבכפר,

ועבירותתקנותשלמשטחהחוקי,היוריד.יהשטחמןתעבורנה , Iוכו Iוכו

הואביותר,והבטוחהנאמןהשטחאלוכי',וכויוענשיםוסייגיםתקנותעל
ולהוליכנוהמעצוריםכלעללהתגברעמהשכוחהשבלב,העזההאמונהשטח
הנכונה.בדרך

ולשארלתזמורותלמקהלות,לסמינריונים,ללימודים,מתנגדאניאין
יתקןוהכיברצינות,להאמיןאנויכוליםהאםאךכאן,שהציעוהדברים

ושאלתהכפרשלההויזבכךשמאמיןמיישהבאמת ?הרעהמצבאת

בשבת,עובדיםההוריםאםהפרד.ללאביניהםושלוביםאחוזיםבכפרהנוער
אחדזלנפשוהנוערמזהישאבמהובחג,בשבתמשתעממיםהמוטבולכל

בשבילנושנתרוקןלחגכדוגמההכיפוריםיוםאתהזכירלפנישדיברהחברים

אםלגמרי,אחרבאורהדבראתרואהאניאותו.לחוגיכוליםואיננומתכנו
והאליליותהטפלותהקליפותכלאתנשליךעליה,שדיברתיזוברוחנלך

! I הזההיוםלנוויהיהזה,נפלאביוםחייםרוחנפיחהדתיות,במושגזדבקו

אלאקצה,לאיןותפלותקרבנותהתובעזועםאלעםחשבוןשליוםלא
בציבור.אוביחידותעצמנועםחשבוננושליוםהנפש,חשבוןשליום
עצמיתביקורתשלמשלו'ת,שאינההשנתית,השיחהאוהאספהזאתתהא

והתעוררותוההוההעברעלתהייהושלאהרים)ביקורתולאטצמית(בפירוש
להרחיביכולתמאיןאגב,דרךאומראניזהאתהבאות.לקראתנפשית
כך.עלהדיבוראתעתה

להתעמקולציבורליחידדחיפהשיתןצריךזה:כינוסואומרמסכםאני
חשבוננואתמחדשלחשובהחיים,שלוטעמםבמהותםתרבות,שלבמהותה

חייםחדשים,חייםשלדרךעללעלותלנויעזורזהוכלוהאלהים,הדתעם
חיים.וטעםטובהתרבותבהםשיש

והארגונים.המושביםועדהוצאחחרצ"וסיוןי"ו-ט".ו"תלמים"בהלל,

הנעלההמרכזיתהנקוזהעל
הב"ל)בכינוסשבאמרו(וביום

-מאדוהרציניתהחשובההשאלהשלפרטיםבאילואלאבזהאגעלא
להפרידם.אויןכאחתנידוניםהענינסיששניהוא,מקרהלאוהנוער.החינוך
וכהמכהמעלשלנו,הנוערעלוקובלנותהתאוננותזבריהמשמיעיםרבים
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כוחותינואת-יתירהובמידה-אלאהגופניים,כוחותיבואתבלבד
לעניניםולהתמסרלהתרכוהפנימיהצורךאתהיכולת,אתהרוחניים,

' t ה'מןלמעלהt ,ושיפורםהחברתייםחיינולשכלולהנפש,חיילשיפורטח
לעצורברצוניישבפעםפעםמדייותר.נזוסריתיותר,נעלהראותודת Iמנל
 ?המרוצהמהיןהבהלה:מהיביחדעצמנואתולשאולבמרוצתםהחבריםאת

ל,זtרותנועמדווהסוסהגמלשהחמור,בומןצרכםדיהאדםבניהספיקומדוע
מספיקהיוםאיןוהקומביינים,הטרקטוריםבתקופתוכיום,יומם.רקועבדו

 :היאוהתשובהזהלילממנוחתהיקוםכלאתומחרידרםבלילותגםובדים 1ןן
לאמורלמודהואאיןאםממאתים,ויותרמאתיםרוצהמנהלויש it 'מר

הבסיסעלהתרבותאתהבנתנותעמודעודכלמנה,בחציגםלידי :לעצכןו
' i.: גםהתנוונותסכנתלנונשקפתהנאה, ל,,'הבסיסעלצרכים,ריבויל

ברוח,וגםבחוכזר

מהלנוויתבררותרבותםהחייםבמהותנתעמקזו.מדרךלי::,ובעלינו
השאלותאתגםיפתורהרוחניתהמצוקהפתרוןכיונבין,-חסריםאנו

 :הו;זאלהעלהפרדה.ללאבווזווי::'לובותהקשורותוהחברתיות,החמריות
הרגשהאנו:חסריםהלבומעומקרב iעיומתוךעונהאני-חסריםאנומה

מההיפ-להו.!ז.תחררסתחיליםבעולם itכ'!כיום,אמיתייםלחייםכיסודדתית
דבריםבציבורנולהשמיעסכנהשוב,איןוהמטריאליסטיתתיאיסטית 5!הנוזה

עלינוזלונה.לונ.תובה" Z: 'ת"זוהיכיבי,יחשדושמא , ,!iחושיואינניכאלה
היתהכיסוף-סוף,ולהביןאופיום"היא"הדתמהסיסמהבהחלטתחרר tlלה

i שזרלביותר,ד,מרההטעותאתI הדתאתשמסרנוקלפתו,עםהרמוןאתו
ואתר Iהעילכעלהמאובנתהקליפהעלשהכריזולאתרים,בההנרוךוכל

פנאילנושנמצאהזמן,כלרוצההייתימאדמהגום,מאחריזרקוהתוך
אלואתם,-לדידיהאקטואליתאלה ,!iב'דיון :tלוזtמיוהדלכינוסלהתכנס

הדברים ל~·הלא-רגילולצלצולה'~אלהבאקטואליותזולאמונתיתצחקונא
אואלהים:הישהשאלהאתלפניולהעלותשעייזכינוס-'":דלגובמסיבה

לרבניםעניןולוגית,תיאשאלה'~זוהיבטענה,תפסיקונינאואלןאין
לעייןצורךישלנוהמרכזי.העניןכאןהואלנו . itודו Iלכליאר :.iו'יכוהנים
והעולםדייןוליתדיןוליתבסולרהזהלעולםהושלננו:האםלעצמנוולברר
חיפושינולכלתרבותנו,לכלטעםאיןכןואםהארץ,לוהזרוע :tואייהפקר

וחוקי-המדעיותתורותינוכלעםרוח-המקרהישאכולנוואתוהתלבטויותינו

אלהים,ישכיונרגיש,נכיר t 'או'זtלנו.צעצועי-הילדותוי"ארשלנוהברזל
הטיפוהעמיםוחכמיישראלשנביאיהדתזוהאמתית,והדתלנולנואחדאב
ולכלולרצחל.טזודלו,טנאה,לניצול,להשליםיכולהאינהעליה,ונרזפויה

' i.: בקדו'הזאתהאמונהולאורהעולם.פגעיארit בצלםשנבראוהחייםת
עווללכלוהיזtלמהויתורללאבלבהבוערתהדת ':;יאלאוראלהים,

האמתאלהטוב,אלבחתירהכיהאמונה,לאור ,עi.ז'רוכל
-אשרואתהאדםימצאפוסקתוזzאינההסוסריתההשתלמותאלהאלהית,

תביעותאזתהיינהלתנועההנכונה.דרכהאתתנועת-הכפריםלהתמצא
ולילדינו,לנוגדול,אידיאללפנינויהיהאזלחיים.למוסר,לתרבות,אחרות
 Qטעהרגשתומתוךיצירהחדותמתוךבכפרתצמחאמתיתאדםתרבות

והולדהמתהווהאי-השריוןשלהמטרידותהשאלותבחיים.נעלהומטרה
מלאההדזיתעזרהעלעצמית,עבודהטהרתעללשמורקושישלבכפר,

ועבירותתקנותשלמשטחהחוקי,היוריד.יהשטחמןתעבורנה , Iוכו Iוכו

הואביותר,והבטוחהנאמןהשטחאלוכי',וכויוענשיםוסייגיםתקנותעל
ולהוליכנוהמעצוריםכלעללהתגברעמהשכוחהשבלב,העזההאמונהשטח
הנכונה.בדרך

ולשארלתזמורותלמקהלות,לסמינריונים,ללימודים,מתנגדאניאין
יתקןוהכיברצינות,להאמיןאנויכוליםהאםאךכאן,שהציעוהדברים

ושאלתהכפרשלההויזבכךשמאמיןמיישהבאמת ?הרעהמצבאת

בשבת,עובדיםההוריםאםהפרד.ללאביניהםושלוביםאחוזיםבכפרהנוער
אחדזלנפשוהנוערמזהישאבמהובחג,בשבתמשתעממיםהמוטבולכל

בשבילנושנתרוקןלחגכדוגמההכיפוריםיוםאתהזכירלפנישדיברהחברים

אםלגמרי,אחרבאורהדבראתרואהאניאותו.לחוגיכוליםואיננומתכנו
והאליליותהטפלותהקליפותכלאתנשליךעליה,שדיברתיזוברוחנלך

! I הזההיוםלנוויהיהזה,נפלאביוםחייםרוחנפיחהדתיות,במושגזדבקו

אלאקצה,לאיןותפלותקרבנותהתובעזועםאלעםחשבוןשליוםלא
בציבור.אוביחידותעצמנועםחשבוננושליוםהנפש,חשבוןשליום
עצמיתביקורתשלמשלו'ת,שאינההשנתית,השיחהאוהאספהזאתתהא

והתעוררותוההוההעברעלתהייהושלאהרים)ביקורתולאטצמית(בפירוש
להרחיביכולתמאיןאגב,דרךאומראניזהאתהבאות.לקראתנפשית
כך.עלהדיבוראתעתה

להתעמקולציבורליחידדחיפהשיתןצריךזה:כינוסואומרמסכםאני
חשבוננואתמחדשלחשובהחיים,שלוטעמםבמהותםתרבות,שלבמהותה

חייםחדשים,חייםשלדרךעללעלותלנויעזורזהוכלוהאלהים,הדתעם
חיים.וטעםטובהתרבותבהםשיש

והארגונים.המושביםועדהוצאחחרצ"וסיוןי"ו-ט".ו"תלמים"בהלל,

הנעלההמרכזיתהנקוזהעל
הב"ל)בכינוסשבאמרו(וביום

-מאדוהרציניתהחשובההשאלהשלפרטיםבאילואלאבזהאגעלא
להפרידם.אויןכאחתנידוניםהענינסיששניהוא,מקרהלאוהנוער.החינוך
וכהמכהמעלשלנו,הנוערעלוקובלנותהתאוננותזבריהמשמיעיםרבים
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לבית-פוניםוהמתאונניםלעינינן,הגדלבנוערהנראותהשליליות,מהתכינית
עלשיגנינמרציםאמצעיםלחפשבפרץ,לעמידבקריאהלמירה,הספר,

ישארהריקנייתטחיות, ,i,tהיבפניהרחוב,השפעתשלההשתלטותבפניהילדים
לימודים,ריבוי :הידועותהתרופותגםנשמעורמדומים.אמתייםמומים

באלה.וכיוצאשבועות-לימודסמינריוניםידיעות,
הדבריםלינראיםבכלל,התרבותשאלתשלכבעניןוה,בעניןגםוהנה
אלה.בשאלותהמיוחדתעמדתינובעתושממנההמרכזית,'ב,הנקודה

חנוךלעניניבמסיבותהודמנויות,וכמהבכמהבבית-הספר.נתחיל
· t אלתיוחזרתיאלתיzה'ועדייןו'ז'C הואמה:בית-הספרעומדתבעינהאלה

אנוולי!!מהקייםהואשלשמההמטרה,היאמה ?בררואיםאנומה ?לבו
 ?וברן'חבחומרגדוליםכר,ומאמציםקרבנותי.כקרינים

דרישותפיעליותרועודהלימודים,תכניתפיעללשפוטאםוהנה

שלנוהכפרי'זzבית-הספרהמסקנה,קרובהמבית-הספר,ותביעותיהםההורים

וכלושונותרבותידיעותלהלעטתמכוןכמיןידיעות,לספקבעיקרונועד

ליהודוספרנוביתשלותיקיםומנהליםמודיםקצתמשובח.וההריד,מרבה
שליים-ייםבחיי-iZשימוילידייבואלאהללומהלימודיםקטןלאוק ilכר

כמיסכם,הכללית,ה'זzיגרהמתוךנלמדיםהאלההלימודיםהתלינ,ידים,רוב
• t (תועלתי)אוטיליטריהואשלנו:בית-הספרזאתוי~ודאחריו.להרהראין

נעלה,מרכזיתנקודהעליינה,אנושיתאידיאהבואיןביותר,יבשביותר,

הלימודיםכלמיאריםולאורה-הספר,בביתלילדשנכזסרמהכלנובע'':ימינבה
והסיציאליסמוסהי,"טחיתהלאומיותלו,ומחוצהבבית-הספרהחייםוכו

ספרנו,לביתגםחדרו-זמננוכמכתל"נראים L\יאלהשניםהמטריאליסטי,
האתי-אתוייתר,יותרעלינוהמו!!תלטתהחילין,אוירתאתלכךנוסיףיאם

'יוצריםאנוכיעללתמוה,מקוםאיןבצבירנו,הר'קהחללשהניחאיסמיס
שוםעלאלאזהאיןבייתר,רעהמצבעדייןאיןאםזרענו,אןזzראתכיום

ועדנביאינומימיומלוותנועלינוהחופפתהאידיאליסטית,החלוציתהרוח
לאהטכניקהותרביתהמטריאליסמוסשלהקטבישרוחותגורדין,ד.א,

מקרבנו,אותםל,:!רשעדייןהספיקו

נדחאישכלבוגרים,תלמידיםמקרבוייציאזה;:"בית-ספראיפוא,יתכן,
להםידועוקטלוגיבור-מלחמהמלדוכלמהם,בעלםלאוביפאןבאוסטרליה

ידעואףשונים,במדעיםידיעותקטעיגםשידעווקורותיו,מעי)!,יוכלעל

אתגםוהשטחיות,הקלותוסיסמותיוהחמרניהסוציאליסמוסאתשטחיתידיעה

חסרהעיקראדילמדוהו,יתירהבהתלהביתולאידועה,במידהידעוהתנייד
גורדין.דשא,עם-אדם,לגידוליסודכלבטחון,כלערובה,כלכאןאיוכאן.
השלילהתופעותמפניבטחוןוכלערובהכלכאןאיןאליו,וחתרעליוחלם

אפשראםברחרבנו.כברנראיםשניצנהיובצבורנולחדורהעלולותוההרס
עמוקיםהבדליםהתהוותעםגםנאמווציוניטוביהודישיהאלאדםלן

איואםבכפרים,הפועלים,במפלגתבהסתדרות,שוניםחבריםשלבמצבם

והסו-שלאומיותנומ'זLמעויז.:.איפתנו,מפעלנולכלאיומהסתירהכאןנראית
יבפרויולוגיהבמאיאחדובחגיגתבלב,דמילולייםהםשלנוציאליסמוס

לאיכליםבביתנו.הנראיםהנגעים,עלומחפיםמכפריםאנונציונליסטית
עלהשפעתוומהיילדינובחינוךה iכמצבמ'זzתקףכיצדהדבר,ברור
והאתמביעותלמקומותיהם,החבריםבפיהמסופרותהעיבדותןהנוער
למדי.ברורהב'זLפה

גםופינה,עברמכלחריפהביקורתעליונמתחההארץ-ישראליהנוער
היהצרידלדעתי,הסנגוריה.עלרבהוהקטגיריהנערכופומבייםמשפטים

ההוריםעלהמבוגרים,עלמשפטתהילהלסדרהיהצריד :הסדראתלשנות
החברתייםחייהםתוכןעלזו,בתקופה'זLאיפותיהםעליחד,גםוהמורים

עמוקדיוןמתוןשלהם.ההויכלעלוחג,שבתובימייום-יוםוהנפ'זzיים

החריפיםהמבקריםארליהיוהמבוגרים,דורנובנינפש jלתוחודרועיוןורציני-
להעמידרוחבהםקמההיתהולאחסרים,עצמםשהםמהמבינים,הנוער ל,"'
והמדומים.האמתייםמומיועלפט Itלמ'הנועראת

הואפנימית,למהפכהזקוקשלנובית-הספרהמבוכה.מןמוצאייז!לדידיי
היהדות.כלאתהוקןהללבנהשעליההמרכזית,הנקודהעללהתבססצריד

הלימודיםכל iלהכרדתטשהאללד,ששנואמה :היאהמרכזיתהנקודה
ושארוהכלכלההחברהתורתהגיאוגרפיה,ההיסטוריה,-בבית-הספר
לכך.ניתניםשהםובמידהכזהבבית-ספרנלמדיםשהםבמדההליכזודים,

דורלחינוןהדרךומכאןוומרכזיתנקודהשללאורהנלמדיםלהיותצריכים
בחייגםזימרכזיתנקודה:קביעתמאליומובןהכרחי,(וכתנאי"עם-אדםיי,
העניןמוטלוברחוב,בביתנאותהאוירהבלאזה,בלעדיכרהמבוגרים,

דרכים-מזב:ןהצעיר.הדורולנגעילנגעינוהרפואהווהיגדול).בטפק
המחשבהואםומטרידות.'ועיותע'אלותוכמהלכמההעברים,לכלופתרונות
יהיהלאכיאאמינה,בחינוכם,ילדינואתילוווהדגלהסיסמהולאהעצמית

הגולה.ליהודייחסםל .1 'בהנאשמיםשילדינוואדישותורותלאותהגםם iמק
לאוילדינורגון Iוהזהגלותעלובשנאהבבוותמידדיברנואשמנו,בוהגם

אשמהוי~ובזו,בגלותהחייםאחינו,וביןהגלותאסוןביןלהבחיןידעו
השטחיות.כאן

לימ-בכמהשיקצצואפ'י:tדבו,נטועהכזומרכזיתשנקידה-ספר,בבית
וההכרחיוב ,/iהחיהמדעאתוילמדומזיקים,גםאומיותריםלא-נחוצים,ודים
מטרתהיא-וישרטיבבן-אדםלהיותכיצדהמדע,והוימה, itלב'כאוירלבו

העממייםבתי-הספר'ב-להלימודיםבתכניתמצאתיולאזהמדעהמטרות,
תעודותיואתבית-הספרגומריקבלפיועלולאיחד,גםוהגבוהיםוהתיכוביים

 ...ציוניוואת

בפניצבורנושלההכנעהעליפהאליעורלדברימסכיםאנילביבכל
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לבית-פוניםוהמתאונניםלעינינן,הגדלבנוערהנראותהשליליות,מהתכינית
עלשיגנינמרציםאמצעיםלחפשבפרץ,לעמידבקריאהלמירה,הספר,

ישארהריקנייתטחיות, ,i,tהיבפניהרחוב,השפעתשלההשתלטותבפניהילדים
לימודים,ריבוי :הידועותהתרופותגםנשמעורמדומים.אמתייםמומים

באלה.וכיוצאשבועות-לימודסמינריוניםידיעות,
הדבריםלינראיםבכלל,התרבותשאלתשלכבעניןוה,בעניןגםוהנה
אלה.בשאלותהמיוחדתעמדתינובעתושממנההמרכזית,'ב,הנקודה

חנוךלעניניבמסיבותהודמנויות,וכמהבכמהבבית-הספר.נתחיל
· t אלתיוחזרתיאלתיzה'ועדייןו'ז'C הואמה:בית-הספרעומדתבעינהאלה

אנוולי!!מהקייםהואשלשמההמטרה,היאמה ?בררואיםאנומה ?לבו
 ?וברן'חבחומרגדוליםכר,ומאמציםקרבנותי.כקרינים

דרישותפיעליותרועודהלימודים,תכניתפיעללשפוטאםוהנה

שלנוהכפרי'זzבית-הספרהמסקנה,קרובהמבית-הספר,ותביעותיהםההורים

וכלושונותרבותידיעותלהלעטתמכוןכמיןידיעות,לספקבעיקרונועד

ליהודוספרנוביתשלותיקיםומנהליםמודיםקצתמשובח.וההריד,מרבה
שליים-ייםבחיי-iZשימוילידייבואלאהללומהלימודיםקטןלאוק ilכר

כמיסכם,הכללית,ה'זzיגרהמתוךנלמדיםהאלההלימודיםהתלינ,ידים,רוב
• t (תועלתי)אוטיליטריהואשלנו:בית-הספרזאתוי~ודאחריו.להרהראין

נעלה,מרכזיתנקודהעליינה,אנושיתאידיאהבואיןביותר,יבשביותר,

הלימודיםכלמיאריםולאורה-הספר,בביתלילדשנכזסרמהכלנובע'':ימינבה
והסיציאליסמוסהי,"טחיתהלאומיותלו,ומחוצהבבית-הספרהחייםוכו

ספרנו,לביתגםחדרו-זמננוכמכתל"נראים L\יאלהשניםהמטריאליסטי,
האתי-אתוייתר,יותרעלינוהמו!!תלטתהחילין,אוירתאתלכךנוסיףיאם

'יוצריםאנוכיעללתמוה,מקוםאיןבצבירנו,הר'קהחללשהניחאיסמיס
שוםעלאלאזהאיןבייתר,רעהמצבעדייןאיןאםזרענו,אןזzראתכיום

ועדנביאינומימיומלוותנועלינוהחופפתהאידיאליסטית,החלוציתהרוח
לאהטכניקהותרביתהמטריאליסמוסשלהקטבישרוחותגורדין,ד.א,

מקרבנו,אותםל,:!רשעדייןהספיקו

נדחאישכלבוגרים,תלמידיםמקרבוייציאזה;:"בית-ספראיפוא,יתכן,
להםידועוקטלוגיבור-מלחמהמלדוכלמהם,בעלםלאוביפאןבאוסטרליה

ידעואףשונים,במדעיםידיעותקטעיגםשידעווקורותיו,מעי)!,יוכלעל

אתגםוהשטחיות,הקלותוסיסמותיוהחמרניהסוציאליסמוסאתשטחיתידיעה

חסרהעיקראדילמדוהו,יתירהבהתלהביתולאידועה,במידהידעוהתנייד
גורדין.דשא,עם-אדם,לגידוליסודכלבטחון,כלערובה,כלכאןאיוכאן.
השלילהתופעותמפניבטחוןוכלערובהכלכאןאיןאליו,וחתרעליוחלם

אפשראםברחרבנו.כברנראיםשניצנהיובצבורנולחדורהעלולותוההרס
עמוקיםהבדליםהתהוותעםגםנאמווציוניטוביהודישיהאלאדםלן

איואםבכפרים,הפועלים,במפלגתבהסתדרות,שוניםחבריםשלבמצבם

והסו-שלאומיותנומ'זLמעויז.:.איפתנו,מפעלנולכלאיומהסתירהכאןנראית
יבפרויולוגיהבמאיאחדובחגיגתבלב,דמילולייםהםשלנוציאליסמוס

לאיכליםבביתנו.הנראיםהנגעים,עלומחפיםמכפריםאנונציונליסטית
עלהשפעתוומהיילדינובחינוךה iכמצבמ'זzתקףכיצדהדבר,ברור
והאתמביעותלמקומותיהם,החבריםבפיהמסופרותהעיבדותןהנוער
למדי.ברורהב'זLפה

גםופינה,עברמכלחריפהביקורתעליונמתחההארץ-ישראליהנוער
היהצרידלדעתי,הסנגוריה.עלרבהוהקטגיריהנערכופומבייםמשפטים

ההוריםעלהמבוגרים,עלמשפטתהילהלסדרהיהצריד :הסדראתלשנות
החברתייםחייהםתוכןעלזו,בתקופה'זLאיפותיהםעליחד,גםוהמורים

עמוקדיוןמתוןשלהם.ההויכלעלוחג,שבתובימייום-יוםוהנפ'זzיים

החריפיםהמבקריםארליהיוהמבוגרים,דורנובנינפש jלתוחודרועיוןורציני-
להעמידרוחבהםקמההיתהולאחסרים,עצמםשהםמהמבינים,הנוער ל,"'
והמדומים.האמתייםמומיועלפט Itלמ'הנועראת

הואפנימית,למהפכהזקוקשלנובית-הספרהמבוכה.מןמוצאייז!לדידיי
היהדות.כלאתהוקןהללבנהשעליההמרכזית,הנקודהעללהתבססצריד

הלימודיםכל iלהכרדתטשהאללד,ששנואמה :היאהמרכזיתהנקודה
ושארוהכלכלההחברהתורתהגיאוגרפיה,ההיסטוריה,-בבית-הספר
לכך.ניתניםשהםובמידהכזהבבית-ספרנלמדיםשהםבמדההליכזודים,

דורלחינוןהדרךומכאןוומרכזיתנקודהשללאורהנלמדיםלהיותצריכים
בחייגםזימרכזיתנקודה:קביעתמאליומובןהכרחי,(וכתנאי"עם-אדםיי,
העניןמוטלוברחוב,בביתנאותהאוירהבלאזה,בלעדיכרהמבוגרים,

דרכים-מזב:ןהצעיר.הדורולנגעילנגעינוהרפואהווהיגדול).בטפק
המחשבהואםומטרידות.'ועיותע'אלותוכמהלכמההעברים,לכלופתרונות
יהיהלאכיאאמינה,בחינוכם,ילדינואתילוווהדגלהסיסמהולאהעצמית

הגולה.ליהודייחסםל .1 'בהנאשמיםשילדינוואדישותורותלאותהגםם iמק
לאוילדינורגון Iוהזהגלותעלובשנאהבבוותמידדיברנואשמנו,בוהגם

אשמהוי~ובזו,בגלותהחייםאחינו,וביןהגלותאסוןביןלהבחיןידעו
השטחיות.כאן

לימ-בכמהשיקצצואפ'י:tדבו,נטועהכזומרכזיתשנקידה-ספר,בבית
וההכרחיוב ,/iהחיהמדעאתוילמדומזיקים,גםאומיותריםלא-נחוצים,ודים
מטרתהיא-וישרטיבבן-אדםלהיותכיצדהמדע,והוימה, itלב'כאוירלבו

העממייםבתי-הספר'ב-להלימודיםבתכניתמצאתיולאזהמדעהמטרות,
תעודותיואתבית-הספרגומריקבלפיועלולאיחד,גםוהגבוהיםוהתיכוביים

 ...ציוניוואת

בפניצבורנושלההכנעהעליפהאליעורלדברימסכיםאנילביבכל
רואהאיבניאדשונרת,בדוגמאותדבריואתלחוקויכולתיהרחובהשפעת
אלהחותריםהאנשיםאתלהם,נצטרףיפהשאליעזרהכלליים,בציונים
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הפתרוןיבואמהםשלאוברור,אמיתייםחייםדרכיואלהאמיתיהחינוך
ליקשהאךבכלל,ילדינוושלהעזוביםהרחובילדישלהמדכאתלשאלה

ברוסיה"הגדול"למפעלאהדהדברינשעמיםבינינושגםזמוע, Zלןבמאדגם
הרוסי.מבית-הספרמ"ז..הוללמודאנושיכוליםחושבים, <tוי'סמל,בחינת
לדרכיקיצונישלילייחסילדינובלבולטפחלחנךבית"ספדנוצריךלדדיי
דרךהיאבההדיקטטוריתהעריצות tL'ו'אפסהואבההאדםוזzערךזו,מדינה

העם.חינוך

עתיקה-מרכזיתלנקודהחדש,למפנההצעתיאתלהעלותמגק'ז!,אני
מא,דורציניתאקטואליתכהצעהיומנוסדרעל-ספרנובביתחדשה
בהתחמקותהשאלהאתפתרנולאכיההרגשה,בנותהיבה.וידונובהיעיינו
האנץת.דרךאתלחפי"ולהעמיקפנימהלהסתכלהעזנואלאמפניה,

המקוראל
בנהלל)המושגיםבאייכוחבכינוסשבאמרו(זכרים

מנצלרםבלי !זאתאמרנופשוטותבמליםמאוד.וקשהמאודוטה itפו
עצמנןאתלראותרצינווכךבארצנועמנואתלראותרצינוכך !ומנוצלים
שכיוםהסוציאליסטית,ולתורתולמרכסנזדקקנולאכידוע,אנחנו,בכפרנו.

מלחמתעלרועשותסיסמאותתחתלה.כפופההעובדתישראלארץכל
המהפכה,עלודיבוריםמעמדיותוחגיגותמעמדייםדגלםיתחתמעמדות,
-חיוביתות tL'ממ'כללעדתנו,בהם/היתהשלאדברים-כמונ,ןהמדינית

יוםבחיינוהוחברתית,הנפשיתהמהפכה,אתנגשיםאנחנו :לעצמנואמרנו

בחיי-הפשטות,לעםלמופתיהיוהאדמהעובדיומנוצלים.מנצליםבלייום/
יורגשכאןללבוש.ובגדלאכוללחםשלהאידיאלבהשגתבהסתפקות,

החייםרמתבכלהכפרי,הספרבביתהכפרית/המשפחהבחייהגדולהמיפנה
חייה.ורמתתרבותהעלהעירמחיימאודשונהיהיהזהשכלהכפרית,

נעמדוכיאז,לנולתארהיכולנוכיום,מצבנואתאזלנולתארהיכולנו
כביריםכהמשקייםבהישגיםכפריים,בישוביםרבכהרכושעםהיוםכאן

ןומרירותתלאותסבל/שלרבכהבמעטןזהעםויחד

גורמיםהרבואמנם/אם/כינמצא/כראוי,אותוונבדוקבמצבנעייזאם

בנו/בעיקרהקולרתלויזאתבכל-עלינועולםולהכבידלהציקחיצוניים
העירעללהשפיעשתחתלנו,שהתוינוהדרךמןהזמןבמשךסרנושאנחנו

החייםסודבהאשרהמרכזית/הנקודהלנואבהדממנה.מושפעיםנמצאנו
משקכילנו/אומרתזומרכזיתנקודהותלאה.צרהכלבפניהעמידהוכוח

קצריםלזמניםהלואותלקבלכיהמסחרי/בכשרוןהתלוי"עסק"אינוחקלאי
בדרךתיהרסאלאתיבנהלאוהחקלאותלסוחריםעניןזהוגבוההבריבית

להסתבךעלינוולאהזה,היוםועדמאזמתועב"נשך"אותוזהוהריביתכי :זו

טועןאנישניםעלשניםזהתקוותינו.ואתחיינואתעלהיןולבנותבהן
לחדובכפרמשפחהכלושלבכללוהכפרשלההוצאותתקציבכיומזהיר/

בבניזגםוגרעונות.שטרותעלולאהבטוחותההכנסותעללהשעןצריך
אתעברנוההוצאותסעיפישארכבכלוהמשפחה,הציבורשלהבתים,
והחב"לעובדיה,מעניקהשהאדמההיבוליםעל"פיהממשית/היכולתגבולות

 ;למעלהלשאוףעלינוהערבי/הפלחשלחייולרמתלרדתנוכללא :טענורים
לאתרבות.אנשיאנחנולהסתפק,לנוקשההיוםשהואכמוהספרבביתגם

מהתיים,ההנאהריבויאלאהסתפקות

כל :הנעלההכללמתאמתכאןהרעה,כלמקורזו/בנקודהכאן,והרי
מסתפקתשאיננהחייםרמתדבר,שלוחילופוריאלי,גםהואמוסרישהוא

במובזגםפשעהיאמטובהלנולהעניקהאדמהשלליכולתהמותאמתואיננה
מרירותמצוקה,ריבית,בתובות/הסתבכותוסופההכלכלי,במובןגםהמוסרי,

תקותנתרבתהפרטעםוכאתתיחד,גםונפשיחברתימשקי,והרסורוגז

 mתקממנוכיהארץ,עלשבאלמשברתודהאסירילהיותעלינו!ואוליעם
שסרנויקריםערכיםאללשיבהדרכינו,נתפשהשללהתעוררותלהתפתחות,

לנשימה.כאוירלנונחוציםהוםמהם

והארגונים.המושביםועדהוצאתתרצ"ו,סיוןי"ךט-"ו,"תלמים",

הכלליהמשברזה.לכינוסאותנוהביאבכפרינווהמחמירהקשההמצב
וביחודוהמבוססים,הותיקיםבכפריםגםהמצוקהאת תא,,'ביתרהכבידבארץ

אתמתניםהחבריםממש,לא"אנושייםבתנאיםשנוסדוהצעיריםבכפרים

המסםיהגדולות,ההוצאותעלוההתמרמרותההתאוננותרבהוביחודסבלם,
עלניתכתהמרירותהקשים.ותנאי"ההלואותהגבוהההריביתהכבדםי,
הדרךזוהיהאםאךבראש.העומדיםעלעובדיהם,עלהמרכזיים,המוסדות

ןהפתרוןיבואבלבדומהתמרמרותמקובלנותהאםןהמוצאאל
בביקורתפנימי,בבירוראלאחוץכלפיוהאשמותבצעקותלאצורךיש

בסכנה.הנתוןהיל,רהדברלהצלתהמוצא,אלהדרךמכאזמעמיקה,עצמית

המושב.שללאגםאחרת,אואחתהתישבותצורתשלחסידהאינני
ההתישבותלצורותמקוםשבהכללית,תנועת"כפריםלראותרוצההייתימאוד

ההתעור-לדאשונהקמהבמושביםשדוקאמקרה,זהאיןובכל-זאתהשונות.
-הנהלהאוגזברותאימזכריותלאכאזהקיים.המצבאלוההתקוממותרות
במשקם,המצב,חומראתומרגישיםתשיםוחברה,חברכלאח,דכלאלא

גםלבואצריךמכאןאךהעובדים,מושבשלהגדולהחיובזהובמשפחתם,
העצמית,הביקורתלבואצריכהעצמו,למעשיאחדכלשלהאחריותרגש

לפניאזשההיהחזוןמהוהראשון,המושבליסודכשניגשנורציני,המ
 ?רוחנועיני

היתהשאיפתנובהגשמה.הכלחזותראינוהצעיר""הפועלכתברי
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הפתרוןיבואמהםשלאוברור,אמיתייםחייםדרכיואלהאמיתיהחינוך
ליקשהאךבכלל,ילדינוושלהעזוביםהרחובילדישלהמדכאתלשאלה

ברוסיה"הגדול"למפעלאהדהדברינשעמיםבינינושגםזמוע, Zלןבמאדגם
הרוסי.מבית-הספרמ"ז..הוללמודאנושיכוליםחושבים, <tוי'סמל,בחינת
לדרכיקיצונישלילייחסילדינובלבולטפחלחנךבית"ספדנוצריךלדדיי
דרךהיאבההדיקטטוריתהעריצות tL'ו'אפסהואבההאדםוזzערךזו,מדינה

העם.חינוך

עתיקה-מרכזיתלנקודהחדש,למפנההצעתיאתלהעלותמגק'ז!,אני
מא,דורציניתאקטואליתכהצעהיומנוסדרעל-ספרנובביתחדשה
בהתחמקותהשאלהאתפתרנולאכיההרגשה,בנותהיבה.וידונובהיעיינו
האנץת.דרךאתלחפי"ולהעמיקפנימהלהסתכלהעזנואלאמפניה,

המקוראל
בנהלל)המושגיםבאייכוחבכינוסשבאמרו(זכרים

מנצלרםבלי !זאתאמרנופשוטותבמליםמאוד.וקשהמאודוטה itפו
עצמנןאתלראותרצינווכךבארצנועמנואתלראותרצינוכך !ומנוצלים
שכיוםהסוציאליסטית,ולתורתולמרכסנזדקקנולאכידוע,אנחנו,בכפרנו.

מלחמתעלרועשותסיסמאותתחתלה.כפופההעובדתישראלארץכל
המהפכה,עלודיבוריםמעמדיותוחגיגותמעמדייםדגלםיתחתמעמדות,
-חיוביתות tL'ממ'כללעדתנו,בהם/היתהשלאדברים-כמונ,ןהמדינית

יוםבחיינוהוחברתית,הנפשיתהמהפכה,אתנגשיםאנחנו :לעצמנואמרנו

בחיי-הפשטות,לעםלמופתיהיוהאדמהעובדיומנוצלים.מנצליםבלייום/
יורגשכאןללבוש.ובגדלאכוללחםשלהאידיאלבהשגתבהסתפקות,

החייםרמתבכלהכפרי,הספרבביתהכפרית/המשפחהבחייהגדולהמיפנה
חייה.ורמתתרבותהעלהעירמחיימאודשונהיהיהזהשכלהכפרית,

נעמדוכיאז,לנולתארהיכולנוכיום,מצבנואתאזלנולתארהיכולנו
כביריםכהמשקייםבהישגיםכפריים,בישוביםרבכהרכושעםהיוםכאן

ןומרירותתלאותסבל/שלרבכהבמעטןזהעםויחד

גורמיםהרבואמנם/אם/כינמצא/כראוי,אותוונבדוקבמצבנעייזאם

בנו/בעיקרהקולרתלויזאתבכל-עלינועולםולהכבידלהציקחיצוניים
העירעללהשפיעשתחתלנו,שהתוינוהדרךמןהזמןבמשךסרנושאנחנו

החייםסודבהאשרהמרכזית/הנקודהלנואבהדממנה.מושפעיםנמצאנו
משקכילנו/אומרתזומרכזיתנקודהותלאה.צרהכלבפניהעמידהוכוח

קצריםלזמניםהלואותלקבלכיהמסחרי/בכשרוןהתלוי"עסק"אינוחקלאי
בדרךתיהרסאלאתיבנהלאוהחקלאותלסוחריםעניןזהוגבוההבריבית

להסתבךעלינוולאהזה,היוםועדמאזמתועב"נשך"אותוזהוהריביתכי :זו

טועןאנישניםעלשניםזהתקוותינו.ואתחיינואתעלהיןולבנותבהן
לחדובכפרמשפחהכלושלבכללוהכפרשלההוצאותתקציבכיומזהיר/

בבניזגםוגרעונות.שטרותעלולאהבטוחותההכנסותעללהשעןצריך
אתעברנוההוצאותסעיפישארכבכלוהמשפחה,הציבורשלהבתים,
והחב"לעובדיה,מעניקהשהאדמההיבוליםעל"פיהממשית/היכולתגבולות

 ;למעלהלשאוףעלינוהערבי/הפלחשלחייולרמתלרדתנוכללא :טענורים
לאתרבות.אנשיאנחנולהסתפק,לנוקשההיוםשהואכמוהספרבביתגם

מהתיים,ההנאהריבויאלאהסתפקות

כל :הנעלההכללמתאמתכאןהרעה,כלמקורזו/בנקודהכאן,והרי
מסתפקתשאיננהחייםרמתדבר,שלוחילופוריאלי,גםהואמוסרישהוא

במובזגםפשעהיאמטובהלנולהעניקהאדמהשלליכולתהמותאמתואיננה
מרירותמצוקה,ריבית,בתובות/הסתבכותוסופההכלכלי,במובןגםהמוסרי,

תקותנתרבתהפרטעםוכאתתיחד,גםונפשיחברתימשקי,והרסורוגז

 mתקממנוכיהארץ,עלשבאלמשברתודהאסירילהיותעלינו!ואוליעם
שסרנויקריםערכיםאללשיבהדרכינו,נתפשהשללהתעוררותלהתפתחות,

לנשימה.כאוירלנונחוציםהוםמהם

והארגונים.המושביםועדהוצאתתרצ"ו,סיוןי"ךט-"ו,"תלמים",

הכלליהמשברזה.לכינוסאותנוהביאבכפרינווהמחמירהקשההמצב
וביחודוהמבוססים,הותיקיםבכפריםגםהמצוקהאת תא,,'ביתרהכבידבארץ

אתמתניםהחבריםממש,לא"אנושייםבתנאיםשנוסדוהצעיריםבכפרים

המסםיהגדולות,ההוצאותעלוההתמרמרותההתאוננותרבהוביחודסבלם,
עלניתכתהמרירותהקשים.ותנאי"ההלואותהגבוהההריביתהכבדםי,
הדרךזוהיהאםאךבראש.העומדיםעלעובדיהם,עלהמרכזיים,המוסדות

ןהפתרוןיבואבלבדומהתמרמרותמקובלנותהאםןהמוצאאל
בביקורתפנימי,בבירוראלאחוץכלפיוהאשמותבצעקותלאצורךיש

בסכנה.הנתוןהיל,רהדברלהצלתהמוצא,אלהדרךמכאזמעמיקה,עצמית

המושב.שללאגםאחרת,אואחתהתישבותצורתשלחסידהאינני
ההתישבותלצורותמקוםשבהכללית,תנועת"כפריםלראותרוצההייתימאוד

ההתעור-לדאשונהקמהבמושביםשדוקאמקרה,זהאיןובכל-זאתהשונות.
-הנהלהאוגזברותאימזכריותלאכאזהקיים.המצבאלוההתקוממותרות
במשקם,המצב,חומראתומרגישיםתשיםוחברה,חברכלאח,דכלאלא

גםלבואצריךמכאןאךהעובדים,מושבשלהגדולהחיובזהובמשפחתם,
העצמית,הביקורתלבואצריכהעצמו,למעשיאחדכלשלהאחריותרגש

לפניאזשההיהחזוןמהוהראשון,המושבליסודכשניגשנורציני,המ
 ?רוחנועיני

היתהשאיפתנובהגשמה.הכלחזותראינוהצעיר""הפועלכתברי
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צריכההעובדתארץ-ישראלותנועתעני,עםשלוחיאנוכיובזכורנשוב
היי:z,יבהבחלקו".השמח-עשיר"איזהושלוהנמרץהבולטהבטוילהיות

כאןהפתח,כאו-ההכנסותלפיההוצאות :הכללואלהחייםטות Zפ'אל
הגבוהים,המקומותמן"משם",להצלהלל,וותותחתהפתרון,אלהדרד

אתנשנהומופת,דוגמהלהםאנחנונראה-ממנהיגיםעליונים,נ,מוסדות
התוקףלנויהיהאזהם,חייהםאורחאתלשבותמהםונדרושאנואררה-חיינו

הגדוליםועסקנינולמנהיגינולבואנוכלאזלפועל,זאתולהוציאזאת C'לדרו'

גםהדרךזוהיוברנר,גורדוןלנושהורו-החיים,באורחחיים:אנולהםונגיד

מאותעלבערץאח,דמנהיגישנוטובה,לאדוגמהלבונותניםאתםכיוםלכפ.

ומלבושוומאכלודלים,מ'זtכןומשכנולה,ומחוצהבארצואדםבנימיליוני
ןומדולדלעניעםבניאבו,ומנהיגיבוגבדי.זהוהפשוטים,ד,עםמבניכאחד

 אל:.;·אפשראילהם,זרהאינבההגבוההר,מודרנית,ובית,העירהחייםרמת
בנו,הכובדנקודתאתרראהשאניפיעלאף'~לנו,כמובכינוסבזהונגרע

יום,יוםחייבו jבתוגפנים,

החברתי-מוסרי,מןלהפרידואין'ז.:אמנםהארגוני,האחר,הצדאלועתה
כירים ilה'העובדיםל C' ,המשכורתהקטנתעללדברמרביםהאחרוןבזמן

-והמלחההצלה,אתבזהרואיםההסתדרותיים, iהכלכלייםובמוסדותבמשקים
ממי,,,מעמדותמלחמתמזה,מקבליהוביןמזההעבודה""נותניביןנטוי:;המה

מנצליםבלי !וחזוננושאיפתנואתכחנו il 'כיצדןלכךהגענוכיצד

נזעזעלאאםזועמדות Iנמלחמתלגמרתקוהכלאיןור,לאןומנוצלים
העובדיםמשכורתאתלהורידבצליחשבויום,אותו !רסודהאתמיט :tוני

יוםאותו-לטובהכיסנועלודאישישפיעדברויותר,אחוזרם 15 , 10 ,-5ב

ז Iולמלחמלמעמדותב 1tבמו'מקום!איןגדולואסוןוכלרמהחרפהיוםלנו(ה-ה

הלא-שהעובדיםהצעה,היתהנהלל,הראשון,המושבהווסדעםמעמדות,

החקלאיםשלהשנתיתד,הכנסהלפימשכורתםאתמקבליםבכפרחקלאיים
עליתועםבכלשויםכחבריםמתקבליםהשוביםהמקצועבעליהגרנוניים,

קשרהכלאתיקשרזהויורדים,עוליםהםגםוירידתהד,חל,לאיםהיירמת
הזאתההצעהנתקיימהלאשונותמסיבותואםאמיץ,וכלכלימי:;פחתי

לשאלתוהחברתי-מוסריהכלכליהפתרוןובהשעתההגיעהעתה-ה ilלמע'
וביןz,ארזהבתיקוןנרצהכמהעדבזה,תלויהכלאצלנו,המעמדותמלחמת

בחייבו,תיקונים

בהוצאותינוכמנהגנוננהגהמוסדותעל-ידיעליבוהמוטליםהמסיםבענין

חדשיםבסכומיםאחיד""מסעולאילמתבהכנעהעלינובל,בללאהפנימיות,
בעולובהתחשבמהאדמההכנסותינוכפיהחמרית,ליכלתנולעגפשוטשהם

פיועלולהסתדרותחוליםלקופתמסינואתנשלםהמקוםמסישלהכבד
עובדיעלפוסקהבלתיהריטוןאתולתמידאחתנחסלפרוגרסיבית.שיטה

צדקללאבנוהפוגעמעשהכלבפניחתללאנעמודאךהועסקנים,המוסדות
יסוד.וללא

לאהכללמןהיוצאתהחמריתהמצוקהשמפבימוי!!,ביםעלכאןסופר
הלימודים.שנתבאמצעהספרבתיאתוסגרוהחינוךתשלומיאתסידרו
הילדיםאתילמדוהמושבמןשחבריםאלהכ,ושביםהציעומוצא,באין

אוזה,ישובלעזרתלבואתחתנןיבימלית.במשכורתלימודיםשלמרנימום
שיכולמהמכלביותרוהישרביותרהנבוןהיהזהכיולהביןלהרגישולפחות

הפנימיהסידוראתמגבוהאסרוזאתתחת-לעשותזהבמצבזהכפרהיה

זהלאיסורבכבעושחברינוביותר,והמעליבשבדברהמעציב Iהמושבשל
בנו,עזרתנוכי :קודםאמרתיאי;':ר!הואמגבוה

עסוקהההסתדרותעצמנו.להגנתלהתארגןבצורךלהכירצריכיםאנו

שלכביטויו-בשער""עומדתהיאהצורךביז/,עתוד,מויiז.בה,העירבפועלי
המיוחדתלהסתדדותוזקוקהואהפקר.הואהחקלאיובד-lוהי-רמזהח'

מאליוהמובןכדברנכללת(בזהעבודהלירם-מינרמוםמי::,כורתעל,"תשמור
בעירכזהמצבעללמדי,צעירבגילולילדיםוהאםהאבהמשפחה,כלעבודת

ב"משקקוראיםאנוליןz,יווק.ביחסהדיןוהואעולכות),מרעישיםהיו
על-ידיהנמכרתחקלאיתתוצרתשלעצומותככ,ויותעלוב"דבר"הי::יתופי"
נשארמה-אותיהמעניןהcכוtי;את ם,:,ז'מחפשאבילשואואולםתנובה"

היצרניותבעובדישהחלהיא,ומעלרבהמעציבהעובדה :זהמ;לליצרו
"תנובה"בעובדיוכלהההובלהעובדידרךולתפקידיהם,לסוגיהםהמקומיות

עבודתםליוםהוגןשכרלהםמובטחכולמ-ה·ז.:וניםלתפקרדיהםבעיר
כלבשלור tא'החקלאיד,ואעצמו,הדבר""בעלרקזו,בתוצרתבטיפול
השייריםאתמקבל,הואבעגלה"החמישי"האופןהואהזאת,הרבההתכונה

גםוהיובשבילו,"הספיל,לאכילויודיעואשרורשמי~הו,נשאראם _
כלבעדר,קיבלשלאתוצרתו,הובלתבעדשישלםממנודרשו t •מקרים
זהעוולזו,!חרפההנכנעהחקלאישלגבועלנפלאהסכםאיזה ",!תשלום
עלינוותקיף,ברורלאו :ויאמרל,ומתואתהחקלאייזקוףאםתיכף,יפסקו
מןיהיהאזולהפס.דלדרווחותפים it 'יהיוזובתוצרתהעסוקיםכלכי , tלדרו'
האושרעלרבותשניםזההשמיעונוכמהקואופרציה,היפהבמלהד,אמת
ואבדהקסםסרזהמדועבל,ואופרציה,מתארגניםכשהםלעובדיםהבאהרב

כאןגםההקלאימשמוזtמדוע ?בחל,לאותהקואופרציהשלכוחה
בשבילישראלולאישראלבשברלהשבת"נבראההן ?לעזאזלשעיר

 "!תב,,ט·ה

הפועליםמצדהחריפההביקורתאתזוכריםעודנוהבנקים.עללבסוף
השםהפועלים","בנקשלהרעיוובאמכאןהאפ"ק,עלהשניההעליהבני
פועליםשבנקשכמונו,לתמימיםהובררר,חלוםהתגשמותעםאךלנו,קסם
דיבידנדים,בטחובות,ערבויות, :אחריםמבנקיםפעולתובדרכישונהאינו

זה :"ניר"לקדאתכךאחרשמחוהמאוכזביםבנק,-בקציורריבית,
 1והסוףשלנו,הזההמוסדמביותבהתלהבותהופיצוקנוושוב !יושיענו

גבוההדיבית,~ביר"מקבללמהלנו,להסבירידעוודאיהכלכלהחכמי
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צריכההעובדתארץ-ישראלותנועתעני,עםשלוחיאנוכיובזכורנשוב
היי:z,יבהבחלקו".השמח-עשיר"איזהושלוהנמרץהבולטהבטוילהיות

כאןהפתח,כאו-ההכנסותלפיההוצאות :הכללואלהחייםטות Zפ'אל
הגבוהים,המקומותמן"משם",להצלהלל,וותותחתהפתרון,אלהדרד

אתנשנהומופת,דוגמהלהםאנחנונראה-ממנהיגיםעליונים,נ,מוסדות
התוקףלנויהיהאזהם,חייהםאורחאתלשבותמהםונדרושאנואררה-חיינו

הגדוליםועסקנינולמנהיגינולבואנוכלאזלפועל,זאתולהוציאזאת C'לדרו'

גםהדרךזוהיוברנר,גורדוןלנושהורו-החיים,באורחחיים:אנולהםונגיד

מאותעלבערץאח,דמנהיגישנוטובה,לאדוגמהלבונותניםאתםכיוםלכפ.

ומלבושוומאכלודלים,מ'זtכןומשכנולה,ומחוצהבארצואדםבנימיליוני
ןומדולדלעניעםבניאבו,ומנהיגיבוגבדי.זהוהפשוטים,ד,עםמבניכאחד

 אל:.;·אפשראילהם,זרהאינבההגבוההר,מודרנית,ובית,העירהחייםרמת
בנו,הכובדנקודתאתרראהשאניפיעלאף'~לנו,כמובכינוסבזהונגרע

יום,יוםחייבו jבתוגפנים,

החברתי-מוסרי,מןלהפרידואין'ז.:אמנםהארגוני,האחר,הצדאלועתה
כירים ilה'העובדיםל C' ,המשכורתהקטנתעללדברמרביםהאחרוןבזמן

-והמלחההצלה,אתבזהרואיםההסתדרותיים, iהכלכלייםובמוסדותבמשקים
ממי,,,מעמדותמלחמתמזה,מקבליהוביןמזההעבודה""נותניביןנטוי:;המה

מנצליםבלי !וחזוננושאיפתנואתכחנו il 'כיצדןלכךהגענוכיצד

נזעזעלאאםזועמדות Iנמלחמתלגמרתקוהכלאיןור,לאןומנוצלים
העובדיםמשכורתאתלהורידבצליחשבויום,אותו !רסודהאתמיט :tוני

יוםאותו-לטובהכיסנועלודאישישפיעדברויותר,אחוזרם 15 , 10 ,-5ב

ז Iולמלחמלמעמדותב 1tבמו'מקום!איןגדולואסוןוכלרמהחרפהיוםלנו(ה-ה

הלא-שהעובדיםהצעה,היתהנהלל,הראשון,המושבהווסדעםמעמדות,

החקלאיםשלהשנתיתד,הכנסהלפימשכורתםאתמקבליםבכפרחקלאיים
עליתועםבכלשויםכחבריםמתקבליםהשוביםהמקצועבעליהגרנוניים,

קשרהכלאתיקשרזהויורדים,עוליםהםגםוירידתהד,חל,לאיםהיירמת
הזאתההצעהנתקיימהלאשונותמסיבותואםאמיץ,וכלכלימי:;פחתי

לשאלתוהחברתי-מוסריהכלכליהפתרוןובהשעתההגיעהעתה-ה ilלמע'
וביןz,ארזהבתיקוןנרצהכמהעדבזה,תלויהכלאצלנו,המעמדותמלחמת

בחייבו,תיקונים

בהוצאותינוכמנהגנוננהגהמוסדותעל-ידיעליבוהמוטליםהמסיםבענין

חדשיםבסכומיםאחיד""מסעולאילמתבהכנעהעלינובל,בללאהפנימיות,
בעולובהתחשבמהאדמההכנסותינוכפיהחמרית,ליכלתנולעגפשוטשהם

פיועלולהסתדרותחוליםלקופתמסינואתנשלםהמקוםמסישלהכבד
עובדיעלפוסקהבלתיהריטוןאתולתמידאחתנחסלפרוגרסיבית.שיטה

צדקללאבנוהפוגעמעשהכלבפניחתללאנעמודאךהועסקנים,המוסדות
יסוד.וללא

לאהכללמןהיוצאתהחמריתהמצוקהשמפבימוי!!,ביםעלכאןסופר
הלימודים.שנתבאמצעהספרבתיאתוסגרוהחינוךתשלומיאתסידרו
הילדיםאתילמדוהמושבמןשחבריםאלהכ,ושביםהציעומוצא,באין

אוזה,ישובלעזרתלבואתחתנןיבימלית.במשכורתלימודיםשלמרנימום
שיכולמהמכלביותרוהישרביותרהנבוןהיהזהכיולהביןלהרגישולפחות

הפנימיהסידוראתמגבוהאסרוזאתתחת-לעשותזהבמצבזהכפרהיה

זהלאיסורבכבעושחברינוביותר,והמעליבשבדברהמעציב Iהמושבשל
בנו,עזרתנוכי :קודםאמרתיאי;':ר!הואמגבוה

עסוקהההסתדרותעצמנו.להגנתלהתארגןבצורךלהכירצריכיםאנו

שלכביטויו-בשער""עומדתהיאהצורךביז/,עתוד,מויiז.בה,העירבפועלי
המיוחדתלהסתדדותוזקוקהואהפקר.הואהחקלאיובד-lוהי-רמזהח'

מאליוהמובןכדברנכללת(בזהעבודהלירם-מינרמוםמי::,כורתעל,"תשמור
בעירכזהמצבעללמדי,צעירבגילולילדיםוהאםהאבהמשפחה,כלעבודת

ב"משקקוראיםאנוליןz,יווק.ביחסהדיןוהואעולכות),מרעישיםהיו
על-ידיהנמכרתחקלאיתתוצרתשלעצומותככ,ויותעלוב"דבר"הי::יתופי"
נשארמה-אותיהמעניןהcכוtי;את ם,:,ז'מחפשאבילשואואולםתנובה"

היצרניותבעובדישהחלהיא,ומעלרבהמעציבהעובדה :זהמ;לליצרו
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עבודתםליוםהוגןשכרלהםמובטחכולמ-ה·ז.:וניםלתפקרדיהםבעיר
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גםוהיובשבילו,"הספיל,לאכילויודיעואשרורשמי~הו,נשאראם _
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ואבדהקסםסרזהמדועבל,ואופרציה,מתארגניםכשהםלעובדיםהבאהרב

כאןגםההקלאימשמוזtמדוע ?בחל,לאותהקואופרציהשלכוחה
בשבילישראלולאישראלבשברלהשבת"נבראההן ?לעזאזלשעיר

 "!תב,,ט·ה

הפועליםמצדהחריפההביקורתאתזוכריםעודנוהבנקים.עללבסוף
השםהפועלים","בנקשלהרעיוובאמכאןהאפ"ק,עלהשניההעליהבני
פועליםשבנקשכמונו,לתמימיםהובררר,חלוםהתגשמותעםאךלנו,קסם
דיבידנדים,בטחובות,ערבויות, :אחריםמבנקיםפעולתובדרכישונהאינו

זה :"ניר"לקדאתכךאחרשמחוהמאוכזביםבנק,-בקציורריבית,
 1והסוףשלנו,הזההמוסדמביותבהתלהבותהופיצוקנוושוב !יושיענו

גבוההדיבית,~ביר"מקבללמהלנו,להסבירידעוודאיהכלכלהחכמי
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אךזה.ממיסדלישעכךכלשקיויהחבריםמאיתםקצרות-מועדמהליאית
עובדה.היאהעובדה

לאתניעתנוזה.בעניןהמשמרעללעמידצריכיםהחלולאייםהעיבדים
ולאאמתיתעיבדים"ל"חברתזקוקיםאנוברוח.ילאבחומדלאמזה,תרויח
עובדיםשלמוסדיתהםאלהכיתמיד,יזכרומוסדיתינומנהליאםבע"מ.
המוסדותבהערכתהיוםשלזהלמצבמקוםיהיהלא-הדדיתלעזרהעניים
מנהלייביןהחקלאיםשביןההדדייםיביחסיםלחקלאיםותועלתםהאלה

מיסדותיהם.

הנקודותעלנדווכאן,באמורלעייןעצמנואתנטריחזהמסלונית
תבואנה.והמסקניתלמעשה,הלכההעיקריות

ביתיבינה"היי, :המזהירלקולנתעוררולאלינםוהמצפיןזי,לארץרווחה
 "!בדמים

המהריהאמתהשורה,אתלקלקלצריכהזינפלאהלארץהאהבהאין
הנפש,וחשביןמבחןבשעתזה,נפלאבעםיקוםלאהאםלהיאמר.צריכה
אתיםלתעשיתהנשקתעשיתאתולהפוךהמותמדררלשובהפנימיהכוח
ןזות tימחרו

ועבשוהחטא

ציכיה)עלהיטלרשלהשתלטותו(עם

חמלחטחאימתעל

התפרוץ, :שואליםהכללביא.המאיימתהמלחמהמפניאימיםאחוזיהכל
חששיתפחדים,יזLלזהנפשבמצבבהתעמקנווהנהןהמלחמההתבוא

העלוליתיתלאיתצרותמיניכלמפניימפחדיםחוששיםכינמצא,והרדות
וכדימה,לרכושנולשלומנו"לגופנו,אניחוששיםכיהמלחמה,עםעלינולבוא

והמנוסיםזה.מאסוןלהתחמקכיצדלהינצל,כיצדבמחשבהעסוקומוחנו
יצילכיצדבמחשבהעסולוהלורב,בשעתבהזית,החיילגםכיאומריםבכר

לבשתנותצוייןזהלעומתגופו.בייפגעלאהמות'~כדירהוא,חייואת
אינםאובייתך;עסוקיםולבנומוחניאיןכיהמחרידה,העיבדהולחרפתני

שנבראואחינועלנקוםכיצד :והנילובתהחמירהבשאלהכלל,עסוקים
ושופכילמרצחיםליהפרנוכלכיצדןנפי;:ונרצחםאלוהיםבצלםכמונו
לכפרנוכללאאשרקין,אותדם,כתםהייניימיכלעלנטיל?כיצדדמים

 ?לעולםעליו
לאחראימחר,היים,אשראלהביןהמלחמה,פחדאחוזיביןהםהרבים

מדריכותהאלההשאלרתאי~ר-הטבחשדהואלהנשקאלייזמנוזמו

 ?מצפונםאתימזעזעותמנוחתםאת

 .) 17.10.38 (תרצ"טתשריכ"גבייום

והארגונים.המושגיםועדהוצאתתצוייה,סיוו"בתלם",נהלל,

גזוליםלעניניםקטנותהעדות

באיןלצכ'וסליוואקיההנעשהלמראהוהכלימהוהכאבהצערכלעם
-השמשלעיןהבטחתםואתנדרםאתהפריר itא'אלהכלניכחבושה,

בעדועיניןz,גמולגםכאןישכיהמכירה,המחיז!-בהתתעוררשלאאפשראי
צ'כוסלוואקיה.שחטאהכבדיםחטאים

זריםשלטוןשלטעמואתבשרהועלעצמהעלשהרגישהזן,אומהא,
עלמהשתלטנמנעהילאנזהרהלא-מאסאריקבימיהשחרורבואעד

אלאמה,זמןלפני"דבר"כהערכתכאן,היה"משגה"לאגרמנים,מיליוני
לאעליךששנוא"מה :המוסרי-ריאליהציעלקשהעבירהופשע,חטא

פחותמאסאריקזלזלאילובעישיו.עתהמתנקםזהחטאלחברך",תעשה
מאסא-מתארב"דברי,'מהזמולפנישפורסמי(בזכרינותיויתירתובטולסטוי

לאשלו),אי-ה~למותתורתעלומלגלגמהוגןלאכאדםטולסטויאתריק
אתמביאהיהולאגרמנים,מיליוניעלהשתלטותשלזהבחטאנכשלהיה
הריאליהיאהמוסריהמלחמה.לאימתהעילםכלואתכיוםהמסיכןלמצבועמו

ביותר.

שלביותרהגדוליםקים Elהסאחדהיאוהדמוקראטיתהחפשיתציכיהב,

תמונת IIב"דברהראיניכברלאזהוממלכית.לעמיםוהאבדוזהמשחיתכלי
אלףשלושיםעסיקיםבהםאשרהמפורסם,סקודהשללנשקהחרושתבית
הכניסזהמקצוע-פרנסהוטף.נשיםגברים,שלואבדנםחירבנםבהכנתפועל

 ..שלוםכאכציקרבן

ביכגהאבירד

בירוש-מוצררהבריבעבפברואר-2בלושהונפצעשנורהבנגהאם,י.מר

בירושלים.הממשלתיהחוליםבביתמפצעייאמשמתלים,
אב , 24בןאנגליבינגהאם,יון :אומרתאתמולמיוםרשמיתהודעה

ביקרהואוערבים.יהודיםביןשלוםהשכנת-מטרתו 1939בינוארלארץ
שלבירייתיונפצעבפברואר 3ביוםערבים,ובכפריםיהודיםישוביםבכמה
בירושלים,מוצררהבשכונתערבי Il'מתנלו'
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גזוליםלעניניםקטנותהעדות

באיןלצכ'וסליוואקיההנעשהלמראהוהכלימהוהכאבהצערכלעם
-השמשלעיןהבטחתםואתנדרםאתהפריר itא'אלהכלניכחבושה,

בעדועיניןz,גמולגםכאןישכיהמכירה,המחיז!-בהתתעוררשלאאפשראי
צ'כוסלוואקיה.שחטאהכבדיםחטאים

זריםשלטוןשלטעמואתבשרהועלעצמהעלשהרגישהזן,אומהא,
עלמהשתלטנמנעהילאנזהרהלא-מאסאריקבימיהשחרורבואעד

אלאמה,זמןלפני"דבר"כהערכתכאן,היה"משגה"לאגרמנים,מיליוני
לאעליךששנוא"מה :המוסרי-ריאליהציעלקשהעבירהופשע,חטא

פחותמאסאריקזלזלאילובעישיו.עתהמתנקםזהחטאלחברך",תעשה
מאסא-מתארב"דברי,'מהזמולפנישפורסמי(בזכרינותיויתירתובטולסטוי

לאשלו),אי-ה~למותתורתעלומלגלגמהוגןלאכאדםטולסטויאתריק
אתמביאהיהולאגרמנים,מיליוניעלהשתלטותשלזהבחטאנכשלהיה
הריאליהיאהמוסריהמלחמה.לאימתהעילםכלואתכיוםהמסיכןלמצבועמו

ביותר.

שלביותרהגדוליםקים Elהסאחדהיאוהדמוקראטיתהחפשיתציכיהב,

תמונת IIב"דברהראיניכברלאזהוממלכית.לעמיםוהאבדוזהמשחיתכלי
אלףשלושיםעסיקיםבהםאשרהמפורסם,סקודהשללנשקהחרושתבית
הכניסזהמקצוע-פרנסהוטף.נשיםגברים,שלואבדנםחירבנםבהכנתפועל

 ..שלוםכאכציקרבן

ביכגהאבירד

בירוש-מוצררהבריבעבפברואר-2בלושהונפצעשנורהבנגהאם,י.מר

בירושלים.הממשלתיהחוליםבביתמפצעייאמשמתלים,
אב , 24בןאנגליבינגהאם,יון :אומרתאתמולמיוםרשמיתהודעה

ביקרהואוערבים.יהודיםביןשלוםהשכנת-מטרתו 1939בינוארלארץ
שלבירייתיונפצעבפברואר 3ביוםערבים,ובכפריםיהודיםישוביםבכמה
בירושלים,מוצררהבשכונתערבי Il'מתנלו'
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-תכונותעלבמקצתולעמודלהכירוזכיתי-זהנפלאאנגליצעיר
עממימורהאביוהטובה.והעממיותההומאניותרוחהיהספוגהנעלות.בפשו

ושםעובדים,לבעריםערבבשיעורימורההיהבינגהאם,יוזהבן,ותיק.
נאמ(כחברולאהוב.לעזורלהיטיב,השואפתלרוחושהואכלסיפוקמצא

מעשהבכללהשתתףהסירובעיקרוןעל(העומדתהטרבביתהשלוםלתנועת
הרצוןמתוךיזLעברבחורףלארץ-י'זLראלעלהולצבאיות)למלחמההמסייע
יהודיםביןהשלוםלמעןומתמדתממוין.:כתלפעולהכולולהתמטרהפנימי

הואובכפר,בעירערביםועםיהודיםעםאישייםקיז:ריםקשרהואוערבים.

הכירהואלעברית,ביחסגםהתחילדברואותוהערביתהלשוןבלימודעמל

ל t 'מהבעיותכמההאנגליתב'זLפהראל iL'ארץי'עלהציוביתמהספררתוידע
זה.בעניןולדעתללמודלשאוףוהוסיףוהמפעלהתנועה

ו tובפ'העדינהרוחיוביןהעדיניםפניומראהביןנפלאההרמוביהאיזו

רי C'בק'תיכויהתקיזL-רבנהלללביתילבילוורובבראותמים.ילדשל ;tבפיהזנה,
שמ::וךאישיקסםבוהיהפחה, :tהמובניכלעםכולבו,עםוידידותאהבה

גמ.ור,לאימוןלבטחון,מלוום:כאןשהבטיחהלב,אתאליי
מהריהעמק,ממראותהעוב,דהעבריהכפרממראההוקטםכההוא

שעותשלקצרביקוריעבמקוםעדאותנוהמקיפיםוהגלילהכרמלאפרים,

 !"האחימים,שביאצלנובשאר-אליבובבטעובדעתרשהיהכפיאחדות

מסביבהבוףהודלמראההתפעליתקריאתמפיוהתפרצה "!פלטתייןןוהרי
ותיקל t 'ובבקיאותבמרץעבדאושרמחת ;t ,ובאיןורב-טללים.בבדלור

באנגליה,שלהםהמיז.:פחהבגןבכךרגילהיהכאשרבגננוהחפידהבקלשון
קץ,איןוסבלנותהתמסרותהדור'זLתרבת-עמללפעולההתכינןהוא

במיוחדהתכונןמהירה,להצלחהקיוהולאיים L!הק'אתוהכלרידעהוא
הני;יקפתהטכנהאתגםידערבי, i!ה'הילדביחודהיל,דללבמטילותלמצוא

העיורהכדוראךלכול,ונכונותאהבהשלבצחוקלקראתההלךאךלחייו,
' i.: ניi/; בלכתוולכ/פעלו.לצדיקלוץשםבטנווריםהמוכההאדםבןידיעללח

פגעוכדוריםוארבעהערבימרצח-ידיעלנורהבירוי;':ליםמוצררהבשכובת

ים 11ק'ימיםז. , .J' 'בפברואר-2בהיהןההשדרה,ובחוטבןררעובריאותי,,'

במכתבולטוב,קיוהזאתבכלהואלתי. ttהממיהחרליםבביתמאזעליועברו
יוכלעודכיתקותו,אתמביעהואמהזמןמלפניהחוליםמביתהאחרון
צץ iומפמרוסקשדרהובחוטהמנוקבותבריאותיואךבנהלל,ולבקרנולחזור

ויטורים,עינוייםחה"יאחריביובי, lSוב-אטונו ל~'להתגברבכוחוהיהלא

הטהורה.רוחואתהוציא

הטובואוהבםידידםאתכיועוזריוחבריוהידעוהאלמוני,המרצחהידע

בו-עודנורחוקגםאם-היוםטוףסוףיבואהןןממיתיםהםביותר

רקרואשראלוהביטוותחנונים,חן"רוחהארם,כלטלהאדם,עליישפך
 .)ב"י(ןכריה,הבנור"עלכהמרעלירוהמרהיחי,דעלכמספדעליווספדו

תרצ"סבאביי , 1939,6.7 ,"רב,.

הארץחרבהמה lע"

בעמקכאן,אנו;עודבפינתובעבדותו,ואחדאחןכלעסוקיםאבועוד

ועודרים,משקיםנוטעים,וקוצרים,זורעיםחורשים,כפריבווב'ז.oאדיזרעאל,
אתממלאילדיםצהלתקולעוד ;רבעםלהחיותו'זLדהעץפריומאספים

סוףכיהדורותבתהתקוהבכוחקשה';,מן!יםאנווד i! ' ;ורחובותינובתיבו'

לרא-מעלמרחפתכבדאך ", ..הימיםבאחרית"והיה :אלהיםדברילווםסוף

כלעלכולנו,עלעלינו,המאיימתהאבדוןטכנתעלהחמורההאזהרה'ז.:ינו

מבהיץ.אריבבכלולאהלבן""הספרבמזימרתלאהיאוהסכנהמפעלנו,
היהודיהמוחלטת,ואי-כניעתנוהתקיפהבהתנגדותנולהצליחנאמיןאלהנגד

אךבמפעלו-יעודו,וימשיךדורנובניהחדשיםאויביואתגםיבלההנצחי
בתוכנו,היא,ובנומבפנים,ביות(~הסכנההיאגדולה

הצואתשכחודעתם,עלראל itמי'אדםבניהעבירווהצדותהצ;:ר

נ'~פדנקידםנקיים.ברםרדרהםאתוגאלו "!תרצח"לא-הנצהיהאלה"
מוערת tל'בפחדמחכים,~בורוםויוםבארצנו,מקומוון ר~\o.ז'בובירו'':יליס

 jלקרכנפלוובריטיםערביםיהודים,כאלה,וועה iי tמע' ל~'בוספווזוידיעות

ר':ות jjשני'תנ"מכיון :ןודרן"שלטבעהוכךהאלה,התועבה ' Iלמעש

;ם Iאםלנו,הוארדועבלתיגםאםהזר, ת~,לרצוחשהותרמכיוןחיתי,' i.tלמי

כפ"ו,מעמלביו,'~רלוהחיאדםהואכרהרא,מפיז.:עחףכימאודמאודייתנ!'
שעמדהבריטיאתלרצוחמותראם ;הילדיםככלתמרםישמעאל,בןיל,דאו

מאדמובןאןכי-הו wמי'נגדחטא-מותכלחטאולאמרתו t'iנ ל~'

רוכזמותאיז.:רלקנאיםלרצוןשאינםיהודיםאויהודייח Iלרצמצוהוגס'~מךתר

חורכןטכנתמישראל,אהיםמכאן,בידם.פיפיותוחרגבפיהםהחרות

האחים,מלחמתימימוראםבכללנוני;;'לופיםכולנו,עלעלינו,מאיימתגמור
עצמם,לביןביניהםהקנאיואליעןרמגוש-חלב,יוחנןגרוראברמלחמתרמל

לדרכיהם.הסכרמו iיזzל~אלהכלגגדיחדוכולם

ושנאתדמיםשפיכותעלןושניראשוןבחורבןהארץ,חרבהמהעל

תזגידבה itנחידמים',,פינותהתלמו.דוחכמינביאינועלינומעידיםכהחנם,

יהוד'תמסורתשנותבאלפיעליה.יעבורל \tוייהרגמישראי:;:אדםלעבירה
יהודיםכשאחזווכיוםדמים,לשפרכותהתיעובואתהבחילהאתלמדנונעלה
בעברםהערבייםמ,'זLכנינואדםבניבהירצחכיום,עשיו,ל O.1 'זינובכלי

להעלותאפשראם jבלילותמשכבםעלאוהיהודיהיע'ובבתחומ,ילתומם

המוכעיריםבמטפרם,מעטיםגםולויהודיםבחרריםנמ,צאוכיהדעתעל
לנונעשרכאשרמתועביםרצחמעו!)יהערבייםלשכנינולעשותם 11בנפ'

אםוידיעההבחנהכלללאוכמובן-וכו'בגבתוןבטבריה,ערביים '''ע

טפקאיןאזכי-האחרהעםבןהוא,ערביבאשראלארשע,אוצדיק

אבלשלטעמואתהיהדויםאנויודעיםי, tלי' O.1ה'החורבןעלינושמאיים
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-תכונותעלבמקצתולעמודלהכירוזכיתי-זהנפלאאנגליצעיר
עממימורהאביוהטובה.והעממיותההומאניותרוחהיהספוגהנעלות.בפשו

ושםעובדים,לבעריםערבבשיעורימורההיהבינגהאם,יוזהבן,ותיק.
נאמ(כחברולאהוב.לעזורלהיטיב,השואפתלרוחושהואכלסיפוקמצא

מעשהבכללהשתתףהסירובעיקרוןעל(העומדתהטרבביתהשלוםלתנועת
הרצוןמתוךיזLעברבחורףלארץ-י'זLראלעלהולצבאיות)למלחמההמסייע
יהודיםביןהשלוםלמעןומתמדתממוין.:כתלפעולהכולולהתמטרהפנימי

הואובכפר,בעירערביםועםיהודיםעםאישייםקיז:ריםקשרהואוערבים.

הכירהואלעברית,ביחסגםהתחילדברואותוהערביתהלשוןבלימודעמל

ל t 'מהבעיותכמההאנגליתב'זLפהראל iL'ארץי'עלהציוביתמהספררתוידע
זה.בעניןולדעתללמודלשאוףוהוסיףוהמפעלהתנועה

ו tובפ'העדינהרוחיוביןהעדיניםפניומראהביןנפלאההרמוביהאיזו

רי C'בק'תיכויהתקיזL-רבנהלללביתילבילוורובבראותמים.ילדשל ;tבפיהזנה,
שמ::וךאישיקסםבוהיהפחה, :tהמובניכלעםכולבו,עםוידידותאהבה

גמ.ור,לאימוןלבטחון,מלוום:כאןשהבטיחהלב,אתאליי
מהריהעמק,ממראותהעוב,דהעבריהכפרממראההוקטםכההוא

שעותשלקצרביקוריעבמקוםעדאותנוהמקיפיםוהגלילהכרמלאפרים,

 !"האחימים,שביאצלנובשאר-אליבובבטעובדעתרשהיהכפיאחדות

מסביבהבוףהודלמראההתפעליתקריאתמפיוהתפרצה "!פלטתייןןוהרי
ותיקל t 'ובבקיאותבמרץעבדאושרמחת ;t ,ובאיןורב-טללים.בבדלור

באנגליה,שלהםהמיז.:פחהבגןבכךרגילהיהכאשרבגננוהחפידהבקלשון
קץ,איןוסבלנותהתמסרותהדור'זLתרבת-עמללפעולההתכינןהוא

במיוחדהתכונןמהירה,להצלחהקיוהולאיים L!הק'אתוהכלרידעהוא
הני;יקפתהטכנהאתגםידערבי, i!ה'הילדביחודהיל,דללבמטילותלמצוא

העיורהכדוראךלכול,ונכונותאהבהשלבצחוקלקראתההלךאךלחייו,
' i.: ניi/; בלכתוולכ/פעלו.לצדיקלוץשםבטנווריםהמוכההאדםבןידיעללח

פגעוכדוריםוארבעהערבימרצח-ידיעלנורהבירוי;':ליםמוצררהבשכובת

ים 11ק'ימיםז. , .J' 'בפברואר-2בהיהןההשדרה,ובחוטבןררעובריאותי,,'

במכתבולטוב,קיוהזאתבכלהואלתי. ttהממיהחרליםבביתמאזעליועברו
יוכלעודכיתקותו,אתמביעהואמהזמןמלפניהחוליםמביתהאחרון
צץ iומפמרוסקשדרהובחוטהמנוקבותבריאותיואךבנהלל,ולבקרנולחזור

ויטורים,עינוייםחה"יאחריביובי, lSוב-אטונו ל~'להתגברבכוחוהיהלא

הטהורה.רוחואתהוציא

הטובואוהבםידידםאתכיועוזריוחבריוהידעוהאלמוני,המרצחהידע

בו-עודנורחוקגםאם-היוםטוףסוףיבואהןןממיתיםהםביותר

רקרואשראלוהביטוותחנונים,חן"רוחהארם,כלטלהאדם,עליישפך
 .)ב"י(ןכריה,הבנור"עלכהמרעלירוהמרהיחי,דעלכמספדעליווספדו

תרצ"סבאביי , 1939,6.7 ,"רב,.

הארץחרבהמה lע"

בעמקכאן,אנו;עודבפינתובעבדותו,ואחדאחןכלעסוקיםאבועוד

ועודרים,משקיםנוטעים,וקוצרים,זורעיםחורשים,כפריבווב'ז.oאדיזרעאל,
אתממלאילדיםצהלתקולעוד ;רבעםלהחיותו'זLדהעץפריומאספים

סוףכיהדורותבתהתקוהבכוחקשה';,מן!יםאנווד i! ' ;ורחובותינובתיבו'

לרא-מעלמרחפתכבדאך ", ..הימיםבאחרית"והיה :אלהיםדברילווםסוף

כלעלכולנו,עלעלינו,המאיימתהאבדוןטכנתעלהחמורההאזהרה'ז.:ינו

מבהיץ.אריבבכלולאהלבן""הספרבמזימרתלאהיאוהסכנהמפעלנו,
היהודיהמוחלטת,ואי-כניעתנוהתקיפהבהתנגדותנולהצליחנאמיןאלהנגד

אךבמפעלו-יעודו,וימשיךדורנובניהחדשיםאויביואתגםיבלההנצחי
בתוכנו,היא,ובנומבפנים,ביות(~הסכנההיאגדולה

הצואתשכחודעתם,עלראל itמי'אדםבניהעבירווהצדותהצ;:ר

נ'~פדנקידםנקיים.ברםרדרהםאתוגאלו "!תרצח"לא-הנצהיהאלה"
מוערת tל'בפחדמחכים,~בורוםויוםבארצנו,מקומוון ר~\o.ז'בובירו'':יליס

 jלקרכנפלוובריטיםערביםיהודים,כאלה,וועה iי tמע' ל~'בוספווזוידיעות

ר':ות jjשני'תנ"מכיון :ןודרן"שלטבעהוכךהאלה,התועבה ' Iלמעש

;ם Iאםלנו,הוארדועבלתיגםאםהזר, ת~,לרצוחשהותרמכיוןחיתי,' i.tלמי

כפ"ו,מעמלביו,'~רלוהחיאדםהואכרהרא,מפיז.:עחףכימאודמאודייתנ!'
שעמדהבריטיאתלרצוחמותראם ;הילדיםככלתמרםישמעאל,בןיל,דאו

מאדמובןאןכי-הו wמי'נגדחטא-מותכלחטאולאמרתו t'iנ ל~'

רוכזמותאיז.:רלקנאיםלרצוןשאינםיהודיםאויהודייח Iלרצמצוהוגס'~מךתר

חורכןטכנתמישראל,אהיםמכאן,בידם.פיפיותוחרגבפיהםהחרות

האחים,מלחמתימימוראםבכללנוני;;'לופיםכולנו,עלעלינו,מאיימתגמור
עצמם,לביןביניהםהקנאיואליעןרמגוש-חלב,יוחנןגרוראברמלחמתרמל

לדרכיהם.הסכרמו iיזzל~אלהכלגגדיחדוכולם

ושנאתדמיםשפיכותעלןושניראשוןבחורבןהארץ,חרבהמהעל

תזגידבה itנחידמים',,פינותהתלמו.דוחכמינביאינועלינומעידיםכהחנם,

יהוד'תמסורתשנותבאלפיעליה.יעבורל \tוייהרגמישראי:;:אדםלעבירה
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והוריםיתומיםאלמנות,טעםאנויודעיםהאהררנות,ב'י;tניםביחודמיtז.פחה
מרקש,ע"ידצחמקרהכלאחריהדםהתגעשותאתאנרירדעיםשכולים,
זהוזופכו", LIבדםאלאהדםיכופר"לאכיאנו,יודעיםמות,כליכלאופצצה
הבסיסכאזזכהוההגיון,כאןומהו-קדומיםבימיםהאדץיושביחוקביחוד

אנו,אםעודניחלולמהתקותנומהי 1יחרנםוהתוt,ילתיהמוסדיהיטבלי,
נגדהשמדבמלחמתשלנוהיחיהדלט Iהמלבפינתנסתבךהעולם,כלשנואי
ןויהודיםבדיטיםערבים,

בדמיהטהודמפעלנראתנלכלךאלמועד,בעודדרכנונאנחיזz-בה
אךבאי-כניעהבתבונה,אךבאומץהצודקתמלחמתנואתנלחםנקייס,

לאאךועקשניתמתמדתבהתנגדותבתוקפנות,לאאךבהחלטיותבטהדה,
ובה iL"בי :עיהו iLי'החוזהדבדיתמידעינינולנגדיאירוורצח,דמיםבתועבות

גבורתכםיי,תהיהובטחהבהשקטתושעוןונחת

וזכרונותהרהורים

אשרחברים,לו ,:iמחפיהאורעליונגהאשר"ה"יחידמיtז.א-נפש",שלבכוחו
אי-שביעת-הרצוןהפנימית,רהתסיסההנפשיתהסעדהעל-ידיכמוהוזועזעו

שםעם, ם.זt'הדוחובמקוםהאדםעלעבדדוח-ותוססתרוגשתהקדושה
הולךוהאור ;הדדךשםהדצוןובמקוםהרצון,שםקדימה,הדוחףהכוח

הדשת,אתהצעיף,אתומנתקיםקודעיםוהםלמעמקיםחודדוהדוחוגובר,

מתעודר,העםרמתלכד,קםהעםהעם,חייאתעטףאשדהשממוואדגאת
וכאפס,כאיןעתהנדאיםמדומיםמכשוליםבמעשים,במפעל,מתחילים

בכוחותמהדדךמ~סדיםדצינייםמכשוליםעליהם,ועובריםצועדיםבקלות
שבכוחובעולםאיןבדדאשדתנועה,כוח,בעליצות,היאהדוחכימאוחדים,

והלאה,הלאהוכך "!בעדוולעצודלעכבהו

אחרות!המסיבותמבשרנוובשדמעצמנועצםהואלנדאוארגוסטבאכן,
להביעולנדאוארהפליאכהאעזררוחאותוהרוח,אךאחרים,והתנאים

בניראל itי'צעידיבנואחזאשרהרוח,הואהלאלנו,הואאחד-ולבטאו
דיפלומטייםמ IIלנץוומעלראשנרבציציתהגולהבתפוצותהשניההעליה

צ'רטריםהשגתעל-ידי ' jעיכהרףלייז.;ועותותקוותונשיאיםיסרים Iלבחצרות

 t:רא'ומנודהשאנניםולעגאחהמצדוקפאוןואפס-מעי",הדוזניםוהבטחות

ויביאנווישאנוהגדולבכוחואותנוהרים-שנימצדומשתאיםידידים ל,"'

 !הזההחילכלאתעשינוידוועוצםובכוחוזו,באדץותקותנויעודנולמקום

נפלאוכזההספר,דבריכלאתהבאיםבעוביםקראתיעצורהבניtז.ימה

והתרופפותחולשהרמימאתנולרביםשהיואלה,נסעריםבימיםלקרואהיה
הבקורתאתלסוציאליזם","הקריאד,שלהלוהטיםהדפיםאתנדרכנו,האמוגה
הדבדיסאתולמפרשיו,לזרמיוהדוגמטיהסוציאליזםכלפיוהחותכתהחריפה

בכוחהאישי,הרצוןבכוההרוח,שלבכוחוועמוקהן; I1 'אמונהמלאי'
היום-יומית.וההגשמההמעשה

מזיגהלאבאנו,ורחוקותשונותמנקודותכיאףדדכינו,נפגשוכאן

וחלוציותמכאומלכניים IIברזל"חוקילאוסוציאליזם,לאומיותשלמלאכותית
השקפתלפנינוכאן ;אחתבנשימהישראל"ו"כללפרוליטריוולאמכאו,
נושאיהםאלה-והאומהפחה iLהמ'היחיד,שלימה,אורגנית,טבעית,חיים

תחתיים,תאים,תאים,העשויהאנושיהציבורבבניןהיסודותויסודיהחיים

מיי;t.מעתמלומדהמוןהעדרי,הדיכוזאיננההנפשמשאתרשלישיים,שניים

ומתאח-המתאגדותהחפשיות,העדותאלאמלמעלה,ורועים-מפקדיםמלמטה

מזמורואינובהווההחזוזמתגשםכאןהמשותפים.העניניםלשםלדצונןדות
הפלפולשלהאחדונותבמסקנותתלויהאינהוההג'זLמהלבוא,לעתידשיר

-שכלולולשיאשהגיעוופלדה,בדזלשלהעבודהבמכשידיולאהמדעי
בושלוהלוהטהעזבדצונואלא-בו"החוצבעלהגדזן"יתפאדבחינת
על,יעדויואתמקומיאתולהכידלדאותעיניונפקחואשדהאדם,
אדמות,

נפשנובכלבהםרוציםאנואםהאפשד,בגדדהםהחדשיםהחיים

תרצייטתמוזי"ח"דבר",

הטוב,כל ל.zן'יטתי i.tה'החיסולתקופתהגדול,בעולםתרפ"א,שנת
וכוי,גרמניהברוסיה,העממיותבמהפכותהתגלואיז;דוהחיוניד,חיובי

המעמדותהלאומים,מכלאדםבביודםבעולםל i.tמו'ורסיילשל Iiלום tt '"ה
העולמילטבחטבעיכהמ'זLךהארץכדורשלשונרתבפינותפך itניוהמפלגות

ומוסי-ארצהזורמיםלמאותחלוציםית, i.tה'זtלייהעליהתקופתובאדץהגדול,
מש~ות דר"::ר ,t\איהעובדים,ל .z; 'המעטלמחנהוהתרגשותתסיסהחיים,פים

הצעיריי"הפועלחבדימאתנוורביםגורדוו,ד.א,התהלךעודבינינוהמלחמה.
ות iLהתחד'איןעודכללאנר'זLיותהתחדשות"איןכיאתו,יחדהאמינועוד

האדםלתיקוןעבודהביסרדההיאהחייםלחידוש"העבודהכיליחיד",
שלהעליונההאחריות iLרגי"פיתוחעצמי",חינוךל t '"עבודהמיסודו",

הדרךאתראינויום-יוםבהייית iLאי'הגשמהשלזובדרךוכו',האישיות"

ותחיתו.עמנולגאולת
הלוציםל iL 'הגוןמספראז,עבודתימלווםבחולדה,נתרכזזמןבאותו

גרמניהמעוליאחדצעררלחדדינכנסהערביםבאהדשונות.מארצותחדשים
,אתהבשבילךזה :קלבצחוקוהוסיףגרמניתכתיבספרליהושיטהחדיt:יים,

העדרוהזיות,,חלומותארטופיהרקזהייריבעצםאךשלך,אתכאןתמצא

גוסטבשללסוציאליזם"ריאה I"הלהספדזההיה !וריאלימדעיבסיסכל
יום ירחא-!:''העייפותלמרותהדאשונה,הפעםזושמעתיור-1tאישםלנדאואר,

זהסוציאליסטאדםמה !אלהיםאלדפים,כמהוקדאתיפתחתימיגעעבודה
בתנאיםמקות .1והתיהאדםלרצוןהביטויאתאנימביןב"סוציאליזם !סח

ה iLחד'מציאותליצידתחותר"הסוציאליזםלהגשמתו",המוביליםורדכים
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אחרות!המסיבותמבשרנוובשדמעצמנועצםהואלנדאוארגוסטבאכן,
להביעולנדאוארהפליאכהאעזררוחאותוהרוח,אךאחרים,והתנאים
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המעמדותהלאומים,מכלאדםבביודםבעולםל i.tמו'ורסיילשל Iiלום tt '"ה
העולמילטבחטבעיכהמ'זLךהארץכדורשלשונרתבפינותפך itניוהמפלגות

ומוסי-ארצהזורמיםלמאותחלוציםית, i.tה'זtלייהעליהתקופתובאדץהגדול,
מש~ות דר"::ר ,t\איהעובדים,ל .z; 'המעטלמחנהוהתרגשותתסיסהחיים,פים

הצעיריי"הפועלחבדימאתנוורביםגורדוו,ד.א,התהלךעודבינינוהמלחמה.
ות iLהתחד'איןעודכללאנר'זLיותהתחדשות"איןכיאתו,יחדהאמינועוד

האדםלתיקוןעבודהביסרדההיאהחייםלחידוש"העבודהכיליחיד",
שלהעליונההאחריות iLרגי"פיתוחעצמי",חינוךל t '"עבודהמיסודו",

הדרךאתראינויום-יוםבהייית iLאי'הגשמהשלזובדרךוכו',האישיות"

ותחיתו.עמנולגאולת
הלוציםל iL 'הגוןמספראז,עבודתימלווםבחולדה,נתרכזזמןבאותו

גרמניהמעוליאחדצעררלחדדינכנסהערביםבאהדשונות.מארצותחדשים
,אתהבשבילךזה :קלבצחוקוהוסיףגרמניתכתיבספרליהושיטהחדיt:יים,

העדרוהזיות,,חלומותארטופיהרקזהייריבעצםאךשלך,אתכאןתמצא

גוסטבשללסוציאליזם"ריאה I"הלהספדזההיה !וריאלימדעיבסיסכל
יום ירחא-!:''העייפותלמרותהדאשונה,הפעםזושמעתיור-1tאישםלנדאואר,

זהסוציאליסטאדםמה !אלהיםאלדפים,כמהוקדאתיפתחתימיגעעבודה
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ה iLחד'מציאותליצידתחותר"הסוציאליזםלהגשמתו",המוביליםורדכים
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וכללכללמוכרחיםיאינםאפשרייםאינםוהםלהגי~מתם,כוחנןבכלןעמלים
בכליום-יוםבחייולהגשימםלהביאםנשתדללאאנואםולהתגשם,לבוא

לנדאואר.גוסטבהאמיןכך-מאודנוובכלרצונבוכות
בקודותוכמהבכמהלנדאוארוגוסטבגורדוןד,א,ביןההשוואהנפלאה

אלבחתירתסדמיוןכמהבעיקר,והתאמהירבה j 'כמהועיקריות,יסודיות
והמח-והכוללתהמקיפההאדםהתחדזי:lותאלהעמוקה,הפשטותאלהאמת,
אשריום-יום,בחייהקטניםהמעשים ת~,הקטנים,הפרטיםאתמאד,::יבה

בצערהראושניהםהאנושיות,ושלהעםשלחייהםאתהמצמיחיםהםהם
יחסכלענין,כל:חוסרהעובדיםבחייהמרכויתנקודת-התורפהעלובכאב

שלםדבריצירתללאלמקוטעין,הנעי~יתבעבודהיצירהחדוות'זtלטעםוכל
והמטמטמתהאכוריתהעבודהוחלוקתהמודרניתהרציונליוציהב'זtלומוגמר

העובדמצדיחסכלללאהפרנס.הלמעןאונס,מתוךנעשיתהעבודה ; הל::'
' t הוגנים,עבודהלתנאינלחמתהפועליםתנועתבעבודתו,הבוצרהדברל

-לאאוהמוסרי"אנושימצדההיאההוגנתהנעו)!ית,העבודההיאמהאך
מענינה,לאזה

של"מוסריתאישיתלאחריות'(,רכים,ינוי ,1לז/הטיפונדאוארולגורדון

מעבדותלגאולהפתחמכאןהעבודה,למהותמיוהדתלבומת t!ת'העובה
-הצבאיותושלהקפיטליוםשלכוחםיחד,גםהמלחמהומאינזתהקפיטליום

והעובדיםהפו!!וטיםהעובדיםשלהבפשיתובחולשתםהפנימיתהעבדותברוח
הכללית,הפסיכווהמןהפנימית,העבדותמןהאדםבהי~תחררבמדי"חיילים,

ולהיותהפנימיעולמוחשבוןאתלח'זtובבהתחילוהנ/טנ/טמת,מ,עת tהמ::כןן

וללאידבאפסהקפיטליזםיפולההואביום-עושההוא tזמהלכלאחראי
תקומה,

הנסיונותההגשמה,מאמצילשםלבדאואריסד t 'הסוציאליסטית"ה"ברית
הםעדים-ובעל-פהבכתבפעולותיוחדשים,וחיים'(,בודהתאילהקנןת

שבעתייםלקייםהיהעלולוי(,ודמקיםי,ונאהדורשבאהשהיהוהני(,להלאדם
אותםמביןמרצחיםידיעלאיוונד,כהבאכזריותזמנולפנינקטףאלמלא

הימים,כלדרשוטובתםשלומםאתאשרהאדם,בני
אוהרתו,ול jל,נשמעהולאעורףלופנתההבין-לאומיתהפועליםתנועת

המושגיםצמציםהעוירון,יבולאתקוצריםיחד,כולנוואנוהיא,וכיוס
לנדאואר,לגוסטבוועורףבפניתשהיוהאופקוצרות

העבודהבתנועתנאמןחברלהיותקפותיו-t\והיטבעולפינועדלנדאיאר
לנדאאור,בכתבימהקריאהמאודהתרשםגורדוןד,א,גםבארץ"ישראל.

החבריםאתמוצאהיהבארץכאןהגשנןה,ובדרכיבהשקפותמהקירבה

אותםלמצואעמללי~ואאשר-מג'זtימים,מחפשים-משמיעים,המקשיבים
האלמות,בכיחשהאמינהוובאירופהההדדי,אי"האמוןאכולתופר,באיר

להביאביכלתההפנימי,בכוחההאמינהלאאךומנהיגות,ובמשמעתבריכוז
הנכסף.הטובאתהגאולה,אתכולרולעולםלעצמר,

 .לנדאוארנרצחבינתייםאך
התהוםלועלקראתהמטוכןבמדרוןלהידרדרנחפזהגדולוהעולם

וארצות,עמיםוחורבןהעובההעסוהתנוונותועבדותעריצותשלהנוראה
האנרידr,י,המיןעלכיוםהמאייםהעולמיהטבחסכנתעד

והלבלנדאוארשלהטרגילמותושנהעשריםמלאואלהנוראיםבימים
לגאוליכלהכיוםגםהנואשת,קריאתושלזמנהעתהגםלזכרן.הומה

-היבשותלעצמותתקומהעודישאםקשובות,אזניםנמצאואילרולהציל
מימיהנביאיםבחלתוהמעררר,המזעזעהרוחבכוחלבואעתידההיאהרי

' j לשאובצריכההעבריתהעבודהתנועתגםולנדאואר,גורדוןועדדם
אחדותרוח,אמונה,מ.פכהמקורלנדאואר,גוסטבששמוזה,חייםמיםממקור

להיתרגםצריכיםכתביוכולו.רם jבי,בטבע,בחיים,וההשקפהההרגשה
להחיות,להבריא,בהרבהיעזורזהוהמבוגרים,הנוערביןולהתפשטלעברית
הממיתה.מהשיגרהולהצילהמחשבתיהקפאוואתלזעזע

זברבנק,יעקבע"ינערךלהרצחו,שנהעשריםלמלאתלנאוארי,'"גוסטבהקובץ

תרצייט,תל-אביב,העוברים,הסתן~ותשללתרבותהמרכזעייייצא

א Uתשיום-הכפיריםלמחרת

בעולםכיוםמהנעשהאוני,משמעעללהבליגמתאמץאניכוהבשארית

בנוגעוהעיוורוןמהטמטוםעינימראהעלגםולהבליגבכלל,ולאדםלישראל
אביטה,הוגואל,הפוהדהנשקבכוחלז~מונהובנוגעהשכן,העםעםליחסינו

ולאבחיל"לא :אלהינודברשומעאניהומהובלבאחרישה,ולרובאשמעה,

בכוח!"

כוחדיבייהיהכיתפילה?אניהקרובבעתידלנרנשקףעודמהיודעמי

אחרים,רשלשלנוהילדים,אתבזכריאךהיסורים,כלאתולסבוללקבלרארן
הרהורילגרשבידישעלהעדלהירגע,רבזמןארכללאחטאו,מההצאןאלה
נקדיםכייועילנוומהתבוא,כיהרעהודאיתלאעודהןזאתובכלאלה,יגון

כאז-העניןולעצםאלינו,תגיעלאכיאאז.ינה?ועדייןבואהלפנילסבול
כךלאהיה,צריךכךלאכיהעמוקהוההרגשהההכרהאותיממלאהעתהכן

גםואישר,חייםדרךלבוהוררישראלנביאיהאדם,לבנילהגיעהיהמוכרח
האלהייםבמוריי-מדריכיוובעטמדרךזותעההאדםזאת,עשוהעמיםחכמי

כייביןאוליההורבו,שלהאיוםהלקחאחרייחכםאוליובגאותו,בפקחותו
בזהירותיצור,לכלבאהבהבמועט,בהסתפקותחיים,בפשטותוהצלתואי~רו
עליבכר,זמרהלביכאב-כיוםיבנה",חסד"עולםכישהוא,למימהזיק

 Iיחדגםוהמנוצחיםהמנצחים

 , 1940לאוקטובר, 13
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' t הוגנים,עבודהלתנאינלחמתהפועליםתנועתבעבודתו,הבוצרהדברל

-לאאוהמוסרי"אנושימצדההיאההוגנתהנעו)!ית,העבודההיאמהאך
מענינה,לאזה

של"מוסריתאישיתלאחריות'(,רכים,ינוי ,1לז/הטיפונדאוארולגורדון

מעבדותלגאולהפתחמכאןהעבודה,למהותמיוהדתלבומת t!ת'העובה
-הצבאיותושלהקפיטליוםשלכוחםיחד,גםהמלחמהומאינזתהקפיטליום

והעובדיםהפו!!וטיםהעובדיםשלהבפשיתובחולשתםהפנימיתהעבדותברוח
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כאז-העניןולעצםאלינו,תגיעלאכיאאז.ינה?ועדייןבואהלפנילסבול
כךלאהיה,צריךכךלאכיהעמוקהוההרגשהההכרהאותיממלאהעתהכן

גםואישר,חייםדרךלבוהוררישראלנביאיהאדם,לבנילהגיעהיהמוכרח
האלהייםבמוריי-מדריכיוובעטמדרךזותעההאדםזאת,עשוהעמיםחכמי

כייביןאוליההורבו,שלהאיוםהלקחאחרייחכםאוליובגאותו,בפקחותו
בזהירותיצור,לכלבאהבהבמועט,בהסתפקותחיים,בפשטותוהצלתואי~רו
עליבכר,זמרהלביכאב-כיוםיבנה",חסד"עולםכישהוא,למימהזיק

 Iיחדגםוהמנוצחיםהמנצחים

 , 1940לאוקטובר, 13
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המחפש-המתבודד" IIלאגדת
לטולםטוי)השלשיסהזכרוןליוםגרינשפןאביגדורלזברי(הערות

אמתולהזכירלהעירהיאכבוד.חובתבאמתשהםכמוהדבריםאתלהסביר
יחדל.והחדלישמעהשומעזו,

אביגדורהולן-ופעלוהגדולהחוזהדמותהערכתלעצםואשר
חחיי:לתורתיסוריש"אםלרבים.ביותרוהנוחההסלולהבדרן'נשפן Jגר

א.עםיחדהםאומרים-בעיביבו"חשובכךכללאזח-לאאויIבלו
הפסיכולוגאתהיוצר,האמן"אתכלקודםבטולסטוירואיםהםגרינשפו.

המעוררנהדר"כמחזר,רואיםחםהאמתאחריחיפושיוכלואתחד-המבט",
הרקוביםהחייםעלטולסטוישלהחותכתובקרתוהערצהי,'רגשיבנו

 !זוברוחהלאהוכןאמנותית-פיוטיתי,'ברסודה"היאוהמנוונים

בנילווצריםבהםאלה,בימינודוקאכימאודיתכוהריזאתובכל
יוצריהםאתמידים TLמיוכלי-המותרבותשניםבמשןזרעואשראתהאדם

בעזרתברעהמלחמהשלהמותעץפריוהביזtילבהםאלה,בימינורחם,ללא
יתכןהרי-אדםבנימיליונישלהגדולהההדדיתלהשמרהוהביאהרע

בדבריולהתעמקלעמודלהתעכב,האחרונה,אוליהשעה,עתהכימאד
כך,לידילחגיt,ושלאאפשרוכיצרהרעהמ;לורעלשהראההגדול,הכואב

והעויותיוקולומליצתו,אלאהחוזהשלואזהרתווחזונוכאבולא-אן
ואכןאתו.רביםורבים,הסופראתמעניניםאלח-נפשועליובה'ז.tתפן

בביאלוובלשנהמאותוארבעאלפיםלפניעודהשמש".תחתחדיז.:כל"אין
 :זהיחסעלוהנוקביםהנמרציםבדבריולייז),(יחזלואלוהגאולההחורבן
לאואותםדבריןאתושמעוענןי,לפביןוישבוכמבוא-עם,אלין"ויבואו
יפה-עגבים,כשידלהםוהנן---עושיםהמהבפיהםעגביםכי ;יעשו

באה,הנהובבואח,אותם,אינםים tועו'דבריןאתוישמעו ;נגןומטיבקול
 !בתוכםייהיהבביאכיוידעו

"אי-תורתעלרביםמפימעת TLונוהחוזרתהאגדהלפנינוהופיעהשוב
שמיםלמלכותהמטיפההמופשטת,"התורהזוטולסטוי,שללרעייהתנגדות

הבלתי-כהגדרתוויגונהי,'ששונההאדמה,בממלכתוהשתרשותהתערותבלי

אי-ההתנגדותיש"תורתהדבר,טבעילדעתוגרינשפן.אביגדורשלמבוססת
לטוהררלולאהדואגיםאנשיםבלבהתנגדותעוררהולרשעלזדוולרע,
לפנינותארואחריהאנושית".החברהלתיקוןגםאםכיולתיקונהנפשם
אחריפוסקיםהבלתיוהחיפושיםהמתמדתהפנינןיתהמלחמהעוצםכלאת

מביאנוהואטולסטוי,חיישלומהותםתכנםשהיווהנצחיתהעליונההאמת

האנושיתהחברהאיןכילדעתשנוכחהגדול"ה"ישיש :הדרמטיהסוףאל
 "!הנשיהאלברחוכוי,שמיםלמלכותהמטיפהמופשפת,תורהללובלנוטה

"המחפש-שלזוומוזרה"מענינתייתופעהעלהגוללנסתםונן
 !המתבודד"

עודאןמאליה.ומתקבלתמתבקשתוהמסקנהרושםעושיםהדברים

כעלילתלרעיי"אי-ההתנגדותגדת I ,אתלהולו'עטולסטויהתאמץבחייו
המשליםלשלושתון TLהרא'ל tבמ'והבהירים.ד,ברוריםדבריווסילוףישלור

כיצדשראהאחדאדםעלפולסטויכןספרלו, tי"ספורי-העםייבכרן',,בדפסו

ידיועלבפעםכפעםהיבליתאתבקצדםשדם,אתטובאפרבזגליחיתים TL'Iב
עלכילהם,העירהואויותר.יותרבלורקעאותהומשרישיםמפיצםיכך

אתללוצוראיןכולםעלהמכובדוהותיקהמומחההחקלאישלר,וראותיופי

השורש.עםאותהלעקורצרידאלאיותר,כןידיעלשתתפישטהיבלית
העלילו :ולהיפןאדם,אותושלובה t.1החילהערתולבשמולאהאפרבעלי
שזומםמפניולטפחה,גדלהלאלאהיבליתאתלהשמידלאמטיףשהואעליו
הועילוולאקיומם.מלוורנחלתם,אתולהשחיתלאבדמזימות-רשעהוא

אתטולסטוימסייםוכןולהציל.להעוילהטובהכוונתועלהסברותיוכל
ברע,מלחמההםהאדםחייכלישותורתפישעלאמרתי,"אני :זהלו itמ'

האמצעיםמכללמוציאישווכיוהאהבה,התבונהבעזרתלרעהתנגדות
האלמות,בכוחלרעהתנגדותשלחסר-ההגיוןד,אמצעיאתרקהרעשכנגד

כן,הבינואלהרבריואתהרע.באמצעותברעהמלחמהאתאומרתזאת

מבוססיםשחייהםאלהוכללרע.להתנגדלאמלמדנושישואמרתיכאילו

דבריסילוףאתברצוןקבלובעיניהם,חשובהכההיאולכךהאלמותעל
תורתהיאלרעאי-ההתנגדותתורתכיוגמרוונמנויחר,גםישוודברי

ליצורבשקטהאדםבניוממשיכיםומסוכנת.באלהיםכפירהאוילית,שקר,
אותוי.'מבעריםהםכאילופניםהעמדתתודהרע,א:ת

כוחובכלוהתאמץבחייםנעורודבריומסלפיעלטולסטויקובלכד

 22.1.1941-תש"אטבתכ"ג

העיקיעל

העולםעלהרובצתהכללית,הנפשיתוההרעלההשנאההשיסוי,באפלת
חזיונותושםפהלעינינויתגלוהאחרונות,בשניםלודרותהכובדבכל

סם-חיים,עידוד,ומשמשיםהח·ז,t.כהאתהמאיריםנעליםאנושיים-מוסריים

במדברהתועהדוגמתומדוכדכתהנדהמתלאנושיותונחמהמקור-תקוה
אילנות,ולידוזןמעין-דשא,נאותעיניולפניבהופיעוצמארעבעיף,הנורא
מתוק.פרינושאי

מלחמתשלהנוראבאופלאנוגםזכינוויקריםמעטיםמאופללאורות
מחוגיםאנשיםנתעוררולאטולאטהאחרונות.בשניםזובארצנוכנים t.1אחים-'
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המחפש-המתבודד" IIלאגדת
לטולםטוי)השלשיסהזכרוןליוםגרינשפןאביגדורלזברי(הערות

אמתולהזכירלהעירהיאכבוד.חובתבאמתשהםכמוהדבריםאתלהסביר
יחדל.והחדלישמעהשומעזו,

אביגדורהולן-ופעלוהגדולהחוזהדמותהערכתלעצםואשר
חחיי:לתורתיסוריש"אםלרבים.ביותרוהנוחההסלולהבדרן'נשפן Jגר

א.עםיחדהםאומרים-בעיביבו"חשובכךכללאזח-לאאויIבלו
הפסיכולוגאתהיוצר,האמן"אתכלקודםבטולסטוירואיםהםגרינשפו.

המעוררנהדר"כמחזר,רואיםחםהאמתאחריחיפושיוכלואתחד-המבט",
הרקוביםהחייםעלטולסטוישלהחותכתובקרתוהערצהי,'רגשיבנו

 !זוברוחהלאהוכןאמנותית-פיוטיתי,'ברסודה"היאוהמנוונים

בנילווצריםבהםאלה,בימינודוקאכימאודיתכוהריזאתובכל
יוצריהםאתמידים TLמיוכלי-המותרבותשניםבמשןזרעואשראתהאדם

בעזרתברעהמלחמהשלהמותעץפריוהביזtילבהםאלה,בימינורחם,ללא
יתכןהרי-אדםבנימיליונישלהגדולהההדדיתלהשמרהוהביאהרע

בדבריולהתעמקלעמודלהתעכב,האחרונה,אוליהשעה,עתהכימאד
כך,לידילחגיt,ושלאאפשרוכיצרהרעהמ;לורעלשהראההגדול,הכואב

והעויותיוקולומליצתו,אלאהחוזהשלואזהרתווחזונוכאבולא-אן
ואכןאתו.רביםורבים,הסופראתמעניניםאלח-נפשועליובה'ז.tתפן

בביאלוובלשנהמאותוארבעאלפיםלפניעודהשמש".תחתחדיז.:כל"אין
 :זהיחסעלוהנוקביםהנמרציםבדבריולייז),(יחזלואלוהגאולההחורבן
לאואותםדבריןאתושמעוענןי,לפביןוישבוכמבוא-עם,אלין"ויבואו
יפה-עגבים,כשידלהםוהנן---עושיםהמהבפיהםעגביםכי ;יעשו

באה,הנהובבואח,אותם,אינםים tועו'דבריןאתוישמעו ;נגןומטיבקול
 !בתוכםייהיהבביאכיוידעו

"אי-תורתעלרביםמפימעת TLונוהחוזרתהאגדהלפנינוהופיעהשוב
שמיםלמלכותהמטיפההמופשטת,"התורהזוטולסטוי,שללרעייהתנגדות

הבלתי-כהגדרתוויגונהי,'ששונההאדמה,בממלכתוהשתרשותהתערותבלי

אי-ההתנגדותיש"תורתהדבר,טבעילדעתוגרינשפן.אביגדורשלמבוססת
לטוהררלולאהדואגיםאנשיםבלבהתנגדותעוררהולרשעלזדוולרע,
לפנינותארואחריהאנושית".החברהלתיקוןגםאםכיולתיקונהנפשם
אחריפוסקיםהבלתיוהחיפושיםהמתמדתהפנינןיתהמלחמהעוצםכלאת

מביאנוהואטולסטוי,חיישלומהותםתכנםשהיווהנצחיתהעליונההאמת

האנושיתהחברהאיןכילדעתשנוכחהגדול"ה"ישיש :הדרמטיהסוףאל
 "!הנשיהאלברחוכוי,שמיםלמלכותהמטיפהמופשפת,תורהללובלנוטה

"המחפש-שלזוומוזרה"מענינתייתופעהעלהגוללנסתםונן
 !המתבודד"

עודאןמאליה.ומתקבלתמתבקשתוהמסקנהרושםעושיםהדברים

כעלילתלרעיי"אי-ההתנגדותגדת I ,אתלהולו'עטולסטויהתאמץבחייו
המשליםלשלושתון TLהרא'ל tבמ'והבהירים.ד,ברוריםדבריווסילוףישלור

כיצדשראהאחדאדםעלפולסטויכןספרלו, tי"ספורי-העםייבכרן',,בדפסו

ידיועלבפעםכפעםהיבליתאתבקצדםשדם,אתטובאפרבזגליחיתים TL'Iב
עלכילהם,העירהואויותר.יותרבלורקעאותהומשרישיםמפיצםיכך

אתללוצוראיןכולםעלהמכובדוהותיקהמומחההחקלאישלר,וראותיופי

השורש.עםאותהלעקורצרידאלאיותר,כןידיעלשתתפישטהיבלית
העלילו :ולהיפןאדם,אותושלובה t.1החילהערתולבשמולאהאפרבעלי
שזומםמפניולטפחה,גדלהלאלאהיבליתאתלהשמידלאמטיףשהואעליו
הועילוולאקיומם.מלוורנחלתם,אתולהשחיתלאבדמזימות-רשעהוא

אתטולסטוימסייםוכןולהציל.להעוילהטובהכוונתועלהסברותיוכל
ברע,מלחמההםהאדםחייכלישותורתפישעלאמרתי,"אני :זהלו itמ'

האמצעיםמכללמוציאישווכיוהאהבה,התבונהבעזרתלרעהתנגדות
האלמות,בכוחלרעהתנגדותשלחסר-ההגיוןד,אמצעיאתרקהרעשכנגד

כן,הבינואלהרבריואתהרע.באמצעותברעהמלחמהאתאומרתזאת

מבוססיםשחייהםאלהוכללרע.להתנגדלאמלמדנושישואמרתיכאילו

דבריסילוףאתברצוןקבלובעיניהם,חשובהכההיאולכךהאלמותעל
תורתהיאלרעאי-ההתנגדותתורתכיוגמרוונמנויחר,גםישוודברי

ליצורבשקטהאדםבניוממשיכיםומסוכנת.באלהיםכפירהאוילית,שקר,
אותוי.'מבעריםהםכאילופניםהעמדתתודהרע,א:ת

כוחובכלוהתאמץבחייםנעורודבריומסלפיעלטולסטויקובלכד

 22.1.1941-תש"אטבתכ"ג

העיקיעל

העולםעלהרובצתהכללית,הנפשיתוההרעלההשנאההשיסוי,באפלת
חזיונותושםפהלעינינויתגלוהאחרונות,בשניםלודרותהכובדבכל

סם-חיים,עידוד,ומשמשיםהח·ז,t.כהאתהמאיריםנעליםאנושיים-מוסריים

במדברהתועהדוגמתומדוכדכתהנדהמתלאנושיותונחמהמקור-תקוה
אילנות,ולידוזןמעין-דשא,נאותעיניולפניבהופיעוצמארעבעיף,הנורא
מתוק.פרינושאי

מלחמתשלהנוראבאופלאנוגםזכינוויקריםמעטיםמאופללאורות
מחוגיםאנשיםנתעוררולאטולאטהאחרונות.בשניםזובארצנוכנים t.1אחים-'
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האופפתהאפלהאתולגרשהאלההאורותאתלהגביר-וין;איפתם;:"ונים,
דעותבעליאבן.!ייםמאוחדיםיהודי-ערבי"ושתוףלהתקרבותב"ליגהאותנו,

להסכםדרןגדוליםמאמציםתורלמצוא :האחת'איפה Zב'!ן;ונותוה'~קפות
 ל::'העניניםוביןיי!.:ראלבארץי'ן;ראלם .. ,'יeלהלאומיהמפעלבי(וי~לום

אחתשאלהמתעוררתוכאןדורות,דוריזההזאתהארץיושבה(גרביהעם
התקרבותןt"לזהבענין ונל:.;'המרכזיתהמוצאנקודת:מהיוהיאמאהובה :Lהי

 ?זולבעיהגישתנונובעתממנוהמקורמהו ?-ערבית'הודית

הגיי;:'הבעצםהיאומכרעתמאהגדולהזולשאלההתשובד,ל tt 'יבותה ,:,iהי
מתחתהדדית,והבנההסכםשלזורציניתלבעיהים tהמבוק'והפר,רונים

אובי-גורמיםשלודיפלומטיה,פוליטיקהשלהמלאגדתייםגים .:.iהמוירימת lלו
יחידועם,יחידביתסיואיפה""איפה ל":;ואסטרטגיים,תכסיסייםקטיבייס,

והעמיםי',"ראלנביאיה';,:מיעואותההנצחיתהאמתטמונה-דכדיומעמד
עליו,הבאיםוהאסונותהצרותלרובהגדרםהואו iעצנהאדםכיהדורות,בכל
בצורותיהןמלחמות-אחיםלאותןהמביאיםבו,לוטמטוםעוורונוידיעל

לדברהתכוונוהנביאיםמאמציאלו,ימינועדנוקיןהנמשכותוה::'ונותהרבות
אחד,לאבבניםכדלנו,אחיםכילראותעוורים,עינילפקוה :האחדז iז

האנושיות,כלשלהגדולהאבבוהעץהמסתעפותמשפחות-עמיםובי;:'פהות,
שלהתהומיוהפשעהנוראבאסוןסוףסוףולהכירלראות ;הילווםכל ל::'

היהדותלרא'זtונההתיצבהזומרכזיתנקודהעלומת:כ;יד,הדדיוצה-אחים

גויאלגויישאב"לאוגומר "!תרצחב"לאהחלהנצחיהצועל'::הכריזה
עםזאב"וגר :כולדביקוםהשלוםוברעיוןמלחמהי:עודילמדדולאהרב

הגואלבדמותיקרותבאורזומרכזיתנקודהומזהירהבולטת . Iוכו I '":;בכ
"הן :יב Iמבפרקישעיהוהנביאידיעללנובמסרתשהיאכפי ,"/דבד 1 '"

-יוציאלגוייםמשפטעליו,רוחינתתינפשי,רצתהבחיריבו,אתמךעבדי
כההופשתהישבורלארצוץקנהקולו,בחוץיטמיעדלאא :1ייולאיצעלילא
ישיסעדישבר)(לאירוץדלאיכההלאמ,שפט,יוציאלאמתיכבנה,לא

הובעהיוםיוםובתייה ilהמ,ע'פת ilב'ייחלו/.'אייםדלתורתומשפטבארץ

תעיןt,הבלעליןדסני"מה :הזקןהללטלהנעלהבצומרכזיתנליודהאותה
היהדות,תורתתמציתהלללדעתמרוכזתזהוקולעקצרפט ilבמ'לחברךי.'

בהםנלכדאשרהבעיותלסברזולתוואיוהיחידיהפתרוןלדעתיובוכאן
קפיטליזם-אימפריא-שלד,נוראההתסבוכתכלמוצא.ללאבמילכודת,האדם
שלומהפכה-כנגהמהפכהפאי!),יזם-נאציזם,יז-סבולשביזם, tסוציא?ליזם,

וכנסיתיים-כביסיתיים-דתייםומפלגתיים,מ,עמדייםנציונליסטיים,גורמים

היחידיםועלהעמיםעלבזרוחלאפסויהיהימוגזהכל-וכדי Iוכומהפכניים
 !לחברךתעשהבלעליןדסנימה :הזההאלהיהצואור

דבר-מה-יהודיתהערביתבבעיהאיןזומרכזיתנלוודת-מבטמתוך

מאותהנובעהפתרוןבמינם,מיוחדיםלפתרונותהזקוקבמינוומיוהדמפתיע

לאור-פירושהיאידרומדינה,עם'ז!להבעיותלכלמרכזית',,היאגקודה

הדדית.ולהבנהלהסכםהיפושי-הצדקכלהפרטים,כליתבהרוזונקודת-כוכב

העולםלום z:ל:והיחידההאמיתיתהערובהזהבכיווןהאדםשלעצמובחינוך
בארצנו,העמיםשניביזולשלום-אמתכולו

איןבהגשמה,הוברכזיוערכוהיחיד'זtלקומו Iבאתלהדגיש C'י'וכאן

נציגיידיעל-דיפלומטיתפוליטיתבדרןוחודהבריתכלהסכם,כללשלול

ומרהיקנדשלום-אמתאלשמקרבנימהכלהמוסמכים,ומנהיגיהםהעמים'~ני
לחיים,מבטח-איתןהיסוד,העיקר,אךלנו,יהיברוך-אחיםממלחמת

בהגשמהאלאובדיפלומטיהבפוליטיקהלא-חפ'\:יתולהתפתחותליצירה
צריכהאחרתרוחויחיד.יחידכלשליוםיוםבחייהילליצואותו ל,"'עצמית

וידצרתהאווירהאתמטהרתרוחאח,אלמאחאחרתגיין.:.העלינו,רות itל'
ההילליהצוולהתפתחות,לחייםיסודאיןבלעדיואד;;רההדדיהאמוןאת

צריכיםלכך-מעי')!,ינוובכלובמשפחההספרבביתבחנוךדרךכמורה

ל ..למפיביותרוההכרחיתהמתאימההאוירהזוהימ,אמצינו,מכווניםלהיות

בארץ-י'ז!ראל,העבריהעםל t 'והתהיהההצלה

תשובהעלתשובה

היהודי,ובעולמנובעולםואי-האלימותהאלימותבעית ל,;'המ,צבמיוחד

::"נסתםכמעטאי-האלימותועלבכיפה,בהםל ,z:מויהזרועבכחהאמונהא'זtר

כיבגלוי,להגידעודמעיזגנדי,כמו ' Iהמציאותמן אל,"'"אדםורקהגולל,

האלימות,בעיתלפתרוןוהנכדנההיחידההדרךאי-האלימותדרך

לאטת, ,/1מופ'היאכיזו,דררכנגדלטעוןאי-האלימותמתנגדירגילים
שלטענתוגםזוהי ,םה,"'כמואדםבניאתבון ,/1בחימביאהואינה?::ציאותית,

אקטואלרפתרוןנותןאינו(לאי-אלימות)"החינוךכיאומרהואולטי;':,פ,מר

הפוךהמצבלדעתיאר . Iאלו'מעין תוע:,;'מ"מורכבתוהמיציאות ,הע,::'דל

מהרעהרע,מיצרהנובעיםהעצומיםיים i',/1מהלמתעלמיםאנואיןבהחלט.

ניות, :.tהיתמידעינינולנגדהטורפת.,'::בחיהמהרעלעתיםהגרוע',,באדם,
כילומר,כדיעדבינהחסריעיוריםאנוואיןלטוב,הרעביןההתלבטות

לאי-מהאליטותהפה,באימריאחד,ביוםהאדםבניאתלהעביראפשר
לאחודצריךהאדםבניעלחדשהרוחשתעבור"עדכיכתבתי,לכןאלימות,

 :הכוונ,ךהמצב/,'חומרתאתהו t.'במ'מקיליםאוהעוזריםכי~ריםאמצעיםבכל
לא(כמובןוו,סכמיםחוזיםבריתות,ביותר,לם Itה'לאאםגםלאומיםחבר

אךדעה, vלאפילומרככים,מקילים,אבזצעיםשארוכלוחשאיים)צבאיים

לפחותנופלים'""אינםעליונים,באמצעיםלהיותצריכההכובדנקודת
למעןה, I)החד'הרוחלמעןהמלהמתיים,זב:יי:מאז.::ציםזההי/רכה,חרצוךכמתיחות
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האופפתהאפלהאתולגרשהאלההאורותאתלהגביר-וין;איפתם;:"ונים,
דעותבעליאבן.!ייםמאוחדיםיהודי-ערבי"ושתוףלהתקרבותב"ליגהאותנו,

להסכםדרןגדוליםמאמציםתורלמצוא :האחת'איפה Zב'!ן;ונותוה'~קפות
 ל::'העניניםוביןיי!.:ראלבארץי'ן;ראלם .. ,'יeלהלאומיהמפעלבי(וי~לום

אחתשאלהמתעוררתוכאןדורות,דוריזההזאתהארץיושבה(גרביהעם
התקרבותןt"לזהבענין ונל:.;'המרכזיתהמוצאנקודת:מהיוהיאמאהובה :Lהי

 ?זולבעיהגישתנונובעתממנוהמקורמהו ?-ערבית'הודית

הגיי;:'הבעצםהיאומכרעתמאהגדולהזולשאלההתשובד,ל tt 'יבותה ,:,iהי
מתחתהדדית,והבנההסכםשלזורציניתלבעיהים tהמבוק'והפר,רונים

אובי-גורמיםשלודיפלומטיה,פוליטיקהשלהמלאגדתייםגים .:.iהמוירימת lלו
יחידועם,יחידביתסיואיפה""איפה ל":;ואסטרטגיים,תכסיסייםקטיבייס,

והעמיםי',"ראלנביאיה';,:מיעואותההנצחיתהאמתטמונה-דכדיומעמד
עליו,הבאיםוהאסונותהצרותלרובהגדרםהואו iעצנהאדםכיהדורות,בכל
בצורותיהןמלחמות-אחיםלאותןהמביאיםבו,לוטמטוםעוורונוידיעל

לדברהתכוונוהנביאיםמאמציאלו,ימינועדנוקיןהנמשכותוה::'ונותהרבות
אחד,לאבבניםכדלנו,אחיםכילראותעוורים,עינילפקוה :האחדז iז

האנושיות,כלשלהגדולהאבבוהעץהמסתעפותמשפחות-עמיםובי;:'פהות,
שלהתהומיוהפשעהנוראבאסוןסוףסוףולהכירלראות ;הילווםכל ל::'

היהדותלרא'זtונההתיצבהזומרכזיתנקודהעלומת:כ;יד,הדדיוצה-אחים

גויאלגויישאב"לאוגומר "!תרצחב"לאהחלהנצחיהצועל'::הכריזה
עםזאב"וגר :כולדביקוםהשלוםוברעיוןמלחמהי:עודילמדדולאהרב

הגואלבדמותיקרותבאורזומרכזיתנקודהומזהירהבולטת . Iוכו I '":;בכ
"הן :יב Iמבפרקישעיהוהנביאידיעללנובמסרתשהיאכפי ,"/דבד 1 '"

-יוציאלגוייםמשפטעליו,רוחינתתינפשי,רצתהבחיריבו,אתמךעבדי
כההופשתהישבורלארצוץקנהקולו,בחוץיטמיעדלאא :1ייולאיצעלילא
ישיסעדישבר)(לאירוץדלאיכההלאמ,שפט,יוציאלאמתיכבנה,לא

הובעהיוםיוםובתייה ilהמ,ע'פת ilב'ייחלו/.'אייםדלתורתומשפטבארץ

תעיןt,הבלעליןדסני"מה :הזקןהללטלהנעלהבצומרכזיתנליודהאותה
היהדות,תורתתמציתהלללדעתמרוכזתזהוקולעקצרפט ilבמ'לחברךי.'

בהםנלכדאשרהבעיותלסברזולתוואיוהיחידיהפתרוןלדעתיובוכאן
קפיטליזם-אימפריא-שלד,נוראההתסבוכתכלמוצא.ללאבמילכודת,האדם
שלומהפכה-כנגהמהפכהפאי!),יזם-נאציזם,יז-סבולשביזם, tסוציא?ליזם,

וכנסיתיים-כביסיתיים-דתייםומפלגתיים,מ,עמדייםנציונליסטיים,גורמים

היחידיםועלהעמיםעלבזרוחלאפסויהיהימוגזהכל-וכדי Iוכומהפכניים
 !לחברךתעשהבלעליןדסנימה :הזההאלהיהצואור

דבר-מה-יהודיתהערביתבבעיהאיןזומרכזיתנלוודת-מבטמתוך

מאותהנובעהפתרוןבמינם,מיוחדיםלפתרונותהזקוקבמינוומיוהדמפתיע

לאור-פירושהיאידרומדינה,עם'ז!להבעיותלכלמרכזית',,היאגקודה

הדדית.ולהבנהלהסכםהיפושי-הצדקכלהפרטים,כליתבהרוזונקודת-כוכב

העולםלום z:ל:והיחידההאמיתיתהערובהזהבכיווןהאדםשלעצמובחינוך
בארצנו,העמיםשניביזולשלום-אמתכולו

איןבהגשמה,הוברכזיוערכוהיחיד'זtלקומו Iבאתלהדגיש C'י'וכאן

נציגיידיעל-דיפלומטיתפוליטיתבדרןוחודהבריתכלהסכם,כללשלול

ומרהיקנדשלום-אמתאלשמקרבנימהכלהמוסמכים,ומנהיגיהםהעמים'~ני
לחיים,מבטח-איתןהיסוד,העיקר,אךלנו,יהיברוך-אחיםממלחמת

בהגשמהאלאובדיפלומטיהבפוליטיקהלא-חפ'\:יתולהתפתחותליצירה
צריכהאחרתרוחויחיד.יחידכלשליוםיוםבחייהילליצואותו ל,"'עצמית

וידצרתהאווירהאתמטהרתרוחאח,אלמאחאחרתגיין.:.העלינו,רות itל'
ההילליהצוולהתפתחות,לחייםיסודאיןבלעדיואד;;רההדדיהאמוןאת

צריכיםלכך-מעי')!,ינוובכלובמשפחההספרבביתבחנוךדרךכמורה

ל ..למפיביותרוההכרחיתהמתאימההאוירהזוהימ,אמצינו,מכווניםלהיות

בארץ-י'ז!ראל,העבריהעםל t 'והתהיהההצלה

תשובהעלתשובה

היהודי,ובעולמנובעולםואי-האלימותהאלימותבעית ל,;'המ,צבמיוחד

::"נסתםכמעטאי-האלימותועלבכיפה,בהםל ,z:מויהזרועבכחהאמונהא'זtר

כיבגלוי,להגידעודמעיזגנדי,כמו ' Iהמציאותמן אל,"'"אדםורקהגולל,

האלימות,בעיתלפתרוןוהנכדנההיחידההדרךאי-האלימותדרך

לאטת, ,/1מופ'היאכיזו,דררכנגדלטעוןאי-האלימותמתנגדירגילים
שלטענתוגםזוהי ,םה,"'כמואדםבניאתבון ,/1בחימביאהואינה?::ציאותית,

אקטואלרפתרוןנותןאינו(לאי-אלימות)"החינוךכיאומרהואולטי;':,פ,מר

הפוךהמצבלדעתיאר . Iאלו'מעין תוע:,;'מ"מורכבתוהמיציאות ,הע,::'דל

מהרעהרע,מיצרהנובעיםהעצומיםיים i',/1מהלמתעלמיםאנואיןבהחלט.

ניות, :.tהיתמידעינינולנגדהטורפת.,'::בחיהמהרעלעתיםהגרוע',,באדם,
כילומר,כדיעדבינהחסריעיוריםאנוואיןלטוב,הרעביןההתלבטות

לאי-מהאליטותהפה,באימריאחד,ביוםהאדםבניאתלהעביראפשר
לאחודצריךהאדםבניעלחדשהרוחשתעבור"עדכיכתבתי,לכןאלימות,

 :הכוונ,ךהמצב/,'חומרתאתהו t.'במ'מקיליםאוהעוזריםכי~ריםאמצעיםבכל
לא(כמובןוו,סכמיםחוזיםבריתות,ביותר,לם Itה'לאאםגםלאומיםחבר

אךדעה, vלאפילומרככים,מקילים,אבזצעיםשארוכלוחשאיים)צבאיים

לפחותנופלים'""אינםעליונים,באמצעיםלהיותצריכההכובדנקודת
למעןה, I)החד'הרוחלמעןהמלהמתיים,זב:יי:מאז.::ציםזההי/רכה,חרצוךכמתיחות
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שאיןבטוותומטירההאומרתשר,יא,כמוהאמתשלהחדשהר,הבנר,התחלת

מהאלימות.הטולםאתלחצילהאלימךתבכוחאיזכיהיבזכח,למטלה

ולטיד:פ.'מר ,t, 'כאלווביניר,ןביותרר,בולטותר,'~ובדותאתנבדוק-נא

אתנו,בוויכוחועליהןני~ען

הגיבןאומרתזאת"המציאותית!',השיטהלפיהעיביםנהגומעולםא)

פחותממושךלזמןרקואי?יוןזודרךאותםההצילהבאלימות.אלימותעל

כלמזה.הגמורההיפךאתיבא.ס'ריםהעולםמלחמותימידבריןיותראו
העםמצדאלימותתנובתאחריוגררנושנהועלעםאיזהמצדאליבורתמעשה
צדניז!יבדכןאם,אלאוביד:למותבשלוםהעניןגגנורלאויבעולםהנתקף,

ומפלות,נצחונות ל,,'פוסקתבלתי'~רשרתנמי~כתאחרת-כליל.אחד
-המתבקר,דוגמאות,מי~ללהזההרוםעדסוף,לאיןחלילר,וחוזרונקםוגמול
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ר,'ד:בוי;,האתלר,ביןבכריאלהבכלריהאיןוסופו,אלרואירודשלהמרדועד

בכוחשלאאומרתזאתבחומר,",יעלולא ,:t '"ישראל,אתר,קב"ה'ז:.השביע
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 • 1942יולי-אוגוסט,תש"ג,אב-אלול,היוס","געיות

זכרונותקטעי

ז"ליפהאליעזרשללזכרו

 ?ית tjומיlו~
טין"גכים-כפתח"תי,וה

בארץר,חרשיםחיינוהתהוותשלשניםבאותן-השניההעליהבימי

רצינותבתוךאותנו,הסובבועםעצמנועםקשר,היאבקותתוךובעבודה

בהשיי"",רוחרעננה,רוחאתוור,ביאיפהאליעזרבא-מתמדתומתיחות

ניגו;'עצמיובטחוןפנימישלוטביתרכאחד,וכובד-ראו~ר,קלותממזיגת

רוחמכלמרירות,אותהמכלהיהרחוקובחיים.בעבודר,הבעיותלפתרון

צינורבתוךהרעיוניתר,יאבקותנובעקבחיינואתאזשליוותהר,מלחנותיות

 ;המחשבר,בבגרותהגרולהאחהיההואבחוץ.מתנגרינוועםבפניםהעוברים
"ר,פועלבתנועתררךומורהוותיקלבקיהחדש,הוא,היהקצרזמןוכעבור

ר,חקלאית,ובעבורההתחבר,שאליר,הצעיר!!,

ניריבבראאיד:ליהרלוהיאאי-האלימות ךרד":':ביותר,חותכתכראיהב)

באי-אליינותר,אלימותעללהגיבהכריהם"'",גורלםר,יר,ודים,את :':'טלופ.
"הו"ךאלאנחלששלארקלאתוקפיהםמצרהאלימותויצרמוחלטת",

המאפ-נצחת,ראיהלכאורה-ר,גנה".נטולוהופךהולך Jוד:הלורבבמדהוגדל

' t: אתלכלותהרעיוןנפתרה,הבעיהבידינו,"הראיה :להכריזולטי""למררת
 ;זאתבכללוזtאולאעזאךכאנ'ליה".נתגלהאי-אלימות-יריעלהאלימות

באלימות,הזרוע,בכוחוכויצ'כיהנרמניה,יהודיהגיבואילוקורההיהמה

אופןבכל ?כיוםמי':''הנהווכדבעהכיבעיםפיעודאיוםגורלםהיהלאהאם

יכולות Jרתייננו, .~מיtו:חוכזציייכהיוכלוםמ~tבהי,כזחביס Iמת'היוכלום-

בכמההיהודיםהגיבובפולניהוהן !?זושאלהעלתוז.:ובות ית:':'להררת
 ?הןמהוהתוצאותממש,באלימותרב,בכוחר,פולניםעםיתוף Z'ב'מקומות

הר'ר.:עלעצמוירשהשלאמהבכלל.היהוריסגורלבמינומיוחד ;ועור
לעציבוירשר,זהאת-בנשקנגדוקםשלאעםכלפיגםומהעםכלכלפי
זופרשההאנושות.לגדרמחוץלחוק,מחוץכאילושהםהיר,ודים,כלפי

היא-היוםערשנעשהממהאלףפיומחקרלימודרורשתלב,המזעזעת

והמסנוור,המטעהר,רעיוןאלהיהודיאתבהביאהיותרעודומרכאר,מעציבה
בתגובהנםהאלימות,בררךהגויים",כל"כמו-ר,מיןחדתבעיתואתלפתור

לצבא(התביעה-ממלכתיתלאומיתלתקומהכאמצעיוגםשנגרולאלימות

הקנאיתוהמלחמהר,מרירותממלכתית,כפיהכחבעלרר,ורי,לי,"לטוןיהורי,

רבגוכיות

העולםבמלחמתבארץלישובנוביותרהי'וררתבתקופהר,ימים,באחד
ומבליעין"גניםשלר,אקליפטוסיםבחורשתר,יוםערובעםשרטטתיהקורמת,

מרשרשיםצעריםקולאהבתי.אשרנוגהמנגינהלעצמיפזמתיבכךהרגיש
נוגותמנגינותלנגדי.אליעזרוהנההעירני,שבחורשההעליםשלכתגביעל

רוצר,ר,יהומאראליר,ןהואנמשך-ליאומרר,וא-לוקוסמותוחרישות
 .ועורעורולשמועלר,קשיב

 ל~'המרכזיבועדאזואליעזרהראשונההעולםמלחמתבימיבכנרת,

בעניןר,קטן,לחדרואליו,נכנסתיהשחרהנץעםומרכז.פעילהגליל,פועלי
פניעלברגל,למסעו,צאתולפניאליולבואוהזדרזתיהשכמתיפרטי.
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מדדכדרכרבתנ"ך,שקרעמצאתיוהפרעלים,ציבררבעניניהגלילמוי::ברת

כנגדי,המחייכיםמפניר',,עלההזוהררבמההירם,עברדתהחללפניבוקר
פתהאליעזרבאתי,,;,:למענם Jההרליבעניניזהמעטדלחללליהיהקי';;ה

בלב,נתמשכהטובהרהרגי"הרהרבהרו,הוסברוהעניביםביי::יהה,

אליעזרבתנ"ד,הקריאהלאהרהברקר,ד,'!דכמתעםבחדרוביקרררב :iרנ

משעמםזהאיואם';':אלתיעלומספרים,טבלאותשכולובספרבעירןנ:רוכז

בירתר,הטובכברומובטספריםקררא:הריניבחיודעונההואאותך,

מאדמצטערהיהכאח.ד';':כחייםרלקטנותלגדרלותברצינרתהתייחס

בכנרתהגלילפועליובועידותבאחתובאספות,בועידרתהוטןבזבון ל,:

בדירקיבות :.iה"אתיפתחכיהועידה,ב-ראי';; :.iליוינבחר it 'אליעור, 1הוד"

בסיוןאמנםבלב.דציריםסביבאולםימצאראםגםטראי;':הקבועהבי;;עה

הוה.היוםעדדייקנר,זך Cוחוהומו,;ובובוזבגמללאוצבורבוז, tהצלילאזה

הקהלבסערתאבדראליעזרדברי "!אברכיסמרסזה"הרי :נפשןבחרם
הטרטלי.האיחרדל tו-כלת :iהמטשטוההיפבוזהרביצחההנרגש,

כערמ~ I'ב

העולםמלחטתבסוףהאבגליםיבול-ידיד,ארץכיבוי':''שלאחרהיט,ים

ובוזל"גדרלרתייהתפרצותהפועלים,בציבורער Cותסיסד,ימיהראי;':ובה,

וטוביםגדוליםתקפההצבאיוזהפסיכרזההקייםי:רל"'ז.:מירתל"קטנרת"
לדרדרביםהתבגדוהצעיר"ב"הפועלהרא:::ון,העבריהגרודברצרבצ,יבורני:

העיקריתוב,הדרךכסטייהאותהוראררוב,ע.טי'ים,לאומייםטטעמיםזרחדי;'ה
' ;c ביבינוהמעטיםמןהיהיפהאליעזרהעברי.ד,אדמהערבדיצירת-לנו

: v והלגדודיםהתנגדותםJלאומיים-אנרומניטרקיםנביi: וכדרכועמרקים,יים

האזהרהדבריבאונימצלצליםעודזו.בהתנגדותרבייתרועוחריףהיה
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האדםאתלבולחנךהםרצריכיםיהשלמתם,המתוקניםחיינןלעץהנאמן
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בשביםבפידכךמשוםשדי",כקילהמיו"קרלעםבזרם,ההליכהעם
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כערמ~ I'ב

העולםמלחטתבסוףהאבגליםיבול-ידיד,ארץכיבוי':''שלאחרהיט,ים

ובוזל"גדרלרתייהתפרצותהפועלים,בציבורער Cותסיסד,ימיהראי;':ובה,
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בעבורהיך t\להמוהיהיכולולאהאחרונותבשניםמחלתועליותקפה iLכי

-ספרובעברוהגםהאינטנסיביים.הרוחנייםחייופסקולאוציבורית,משקית
לכלמאדשמחהואולומד.מחפשמעמיק,ער,חיהרעיםבשיחותוגםתית

יתירההתרגשותלולגרוםלא iLיבשיחהזהירותהיתהודרושהביקור,

כשהבי!,תיפניועלשהופיעההנאהחיוךאתזוכרעוזניהחולה.ללבושהזיקה

הציעאליעזר,שהוא,קמינקא,לד"ר"מחקרים"הספרעלשמחתיאתלו
אי:רהמקראבקורתבעניןזעותינולשיתוףכואזמח iLיבו.לעייןרגשברב

בבעיהנגיעהמכללהתחמקעליהיהזהלעומתטא.וארתרוהזאיגההעסיקה
לבריאותויבולעלבלמא,זמנוגדותהיולגבהשדעותיוהיהידית-ערבית,

והזיבורלמחצהשיתוקאחרזגרפובהירתאחר-כך,גםיתירה.מהתרגו~ות

המרבראלרבקשבבהקשיבומדברות,והערותהחיותעיניוהירהימנו,ניטל
האלפא-בעזרתאומובנית,בלתיבהברותלענותפעםמדיובנסותואליו
בדיחהלכלקצרים.משפטיםציררףלשםלפעמיםבהשהשתמשביתא

הגיבמהתלמודשנונהאימרהלכלמהתני,ך'קולעפסוקלכלמוצלחת,
שהיהוהמדובבות,העליזותבעיניוהכלועלרם,הנאהבצחוקהגוף,בתנוי~ת

זאת,ופה Iבתלאותורארתימדיליהיהשנדמהכפיונעלם,טמיריגוןגםבהן

זכרוהמכבדיםאךוהמפארים,המהלליםרבואיננו.אליעזרוהנה

לואאליעזר"ב"ביתלאספרים,בדפילאוזכרושמוינציחרובתמיםבאמת
אותםשליום-יומיתבהגשמהאלא-במקומםכבודם-אחריםבמוסדות
הזורותבחינרךבחייו,להגשימםועמללהםהטיףיזz,אליעזרהנעליםהעקרונות

ולהגשמתם,העקרונותאותםלקראתהבאים

הגישהשלהנצחיהיסודעלהתיצבפתרונים,להומציעזובבעיהרבות
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י"כוררוביה"גוררון

לאומית-רתית-כתנועההציוניתהתנועהאתלראותגוררוןד,א,רצה

 ל,,'חרשהבריאההעבריהעםאתתבראהגרולשבכוחהכבירה,קוסמית

פינותבכלהזרככותתנועתוהתחדשות,תחיהתניעתהנבראית,היהרותיסודות

מתאמץהזה,הלוהטהרצוןמפרפרכתביוכרכיבחמשתוהרוח,החומרחיי

שבררך,והטבעיותההכרחיותאתהנפשובחוםרבבעומקלהסבירגוררוןד,א,

לרוגמאחייואתחיהואומסירותנאמנותחום,ובאותולנו,מראההואאותה
האחרון,יומוערומופת

הכללית,הציוניתבתנועהעיקריכיסורההונחה ?ברביםתורתוהנקלטה

 ?והשפיעפעלהואבההארצישראלית,העבודהבתנועתלפחות

חיוביתתשובהלידיולהביאזה,בעניןלהטעותעלולונחפזשטחימבט

השניה,העליהמאזהשניםבמשךמעודדמשהולורהאכןכיהללו,השאלותעל

הישובםינתרבוהאדמה,ולעבודתכפיםליגיעעברו"יeראלמצעירירבים
המלאכהענפיבכלעובדיםעברייםפועליםבארץ,היהודייםהחלולאיים
-גורדוןד.א,שלשמואתהנושאתמיוחרתתנועהגםקמהוהתעשיה,

פנימה,למסתכללאופטימירת.מלווםאין-זאתובכל"גורדוניה".תנועת
ומוחלטעמוקנפשינכסהעבודהנעשתההאמנם :ולשאוללהרהרוישרש

למעינישותפיםעצמםומרגישיםיצירהטעםטועמיםהםבהישראללבחורי
סכוםהמכניסרםחייםובעליצמחיםהמגדלהמשלוהאין ?הקב"השלידיו
ו, ,z:בנפיהיקום,בטבי"הדביקותהרגשתעלהרבבכוחמאפילוכזה,כזה

הרוחותאתה'זtנה,בתלוופות Tl 'המיוחדאתבפנימיותנוהנרגיש ?אפובנשמת

ההתהוותאת ;בארצנוולחורףלסתיוולו'ץ,לאביבהמיוחדיםוהריחות
באביב,הפרחיםצבעימשללרוחנוהתיפי~םןותקופהתקופהבכלביקום
בעביםוחורף,סתיובוזLמילעיננוהמתגלים"גווניםוגווניהגווניםמשפע
ונביןהנקשיב ?סוףלאיןיצורותדמויותבריבויקלות,ועננותכברים
ובמראיהם,בלוילםנכירםולתקופותיהם,למיניהםהשוניםבעלי-הכנףלזמרת

לבעלי-יחסנוהוא?ומההנצחיהחייםשבמעגליהלוצבוההורליופיונשתאה
ניזוניםאנוומתוצרתםשמחלבםאלה-בפרטולביתייםבכללהחיים

טעםאנויהטועמים ?והגניםהשרותאתמעבריםאנוובעמלםומתלבשים

גידלנו, C' 'בערוגהשעדרנו,בעץ'ד,:,חרשנו,בנירמסתכליםכשאניוחרוהעונג
"ויראל ,u 'הטעם-מזה)שתתלובלבכסףההכנסהעםקשרכל(מבלי
 ?מאר"טובוהנהעשהאי::רכלאתאלהים

העיבריםלציבורביחסהאלו;;אלות Iהכלעלגמורבחיובלגזגותק'יeה
ערוךולאיןהבלתי-עובדים,לחוגיםביחסוכמהכמהאחתועלהרחב,
בעם,הציבירחללו'ביןההרדיהיחסשאלתעלהחיוביתהת'זtיבהתקשה

ובנו, Tlבי'והאישיתהכיתתיתההתנצחותעלהמחריבה,המפלגתיות ל,,'

הנוקבתלבעיר,והגישההיחס-כולםועלהעבודה,ובתנועתבציונות
גורדוןשלהלוהטת!המשאלהורית-הערביתהיההבעיההיאחיינו,תהוםעד
מספילוהבמירהתומכיםלהמצאהלאיארם"ארםטם"ארםפחה, tLעם"דב-

עלנשיאותלטבעוהשיבההמעמדהאומה,שאחרותלמרותובארץ,בתנועה
הציוניתהתנועהנתבססהאילוהרבר,היהמאדומובןטבעישפתים,כל

-העבורהתנועתנתבססהאילועמנו,שלמלאהלתחיהברצינותהשואפת
השניההעליהבתקופתאםאךגיררון,ר,א,שלרעיונותיועלהארצישראלית

גורדוןד,א,שללריעותיוהיוהראשינההעולםמלחמתסוףעד
ניכרת,היתההרוחניתוהשפעתוהעובדים,בציבורנאמניםתומכים

הרוחותההיא,העולמיתהמלחמהבגמרהחרשותהרוחותפרוץעםהרי
העליהגליזרימתעםבאירופההמהפכהמארציתלארצנוובאושפרצו

תנועתהעובדים,ובציבררבארץהרוחותבהלךיסורישינויבאהחרשה,

 .היחי,באורינטציה,וגםבכמותגםהמוניםתנועתלהיותהפכההעבודה
תתיהארם"אומה,עלגוררוןשלהמקורייםהרעיונות;ואףזויתלקרןנרחק

לעם-הקצרה,הארוכההפשוטההדרךכאןהחיים,עדןלגןהנעלםהמפתחאת
דרך,ותועילבבתוערוארם

האירכולןואתגורדוןד.א.נגעוארםעםבחיישונותחיוניותבפינות
 :ובחייובכתביוהמרכזיהרעיוןלו,המרוחרהיהורי-האנושי-הקוסמיבאור
בחינוךהכובדנקודתאתראהלכןגמור,זרלפירושא,ואירך !אדםיהאלעולם
הארם-אתלרפאשאףהיזzלום,אלחתרגורדוןלעם-אדם,לאדם-אדם,הילדים

אינההיא,שלמהשלוהלאומיותמכף-הלולע.בלב, Tl 'מהקרעמהשניות,היהודי
טבעיבאופןישב"עם"ארם"וכדומה,סוציאליות,אנושיות,לתוספתזקולוה
לכלבהרפאותזודרךלברואיו,יוצר-כלהנחילאשרוהנעלההטובמכול

עללובהראותווהדוה,החולהעמנולתחיתנועדהבמיוחראךארם,לכלעם,
ובנפש,בגוףלתחיהולשאוףעצמו,אתלמצואלהתעורר,הכבירהרות ilהאפו

בכלליוצרתלעבורההמעבראתגורדון.דא,ראההעםלתחיתיסודיכתנאי
לארץ-מחיץאףשם,נמצאיםשהיהוריםמקוםבכלבפרטהארמהילעבודת

 ,ייזLראל
והריחנית,החמריתמהפרזיטיותלהתנערותהיהיריהארםשלעצמוחניך

 ;העירשלהמותרותומחייהזולתמניצוללהתרחקו.כ,האדמה,לחמולהוציא
כלעםעמו,עםעצמי,עם ,!)'ידח;חשבוןוביצירהבחייםהטבעעםהתמזגות

והתנהגותויי L!מע'בעריחידכלשלאחריותהרגשתאותי,הסובבכלועםהאדם
 ;יות L!האנו'כלשלכולם,העמיםשלוהתנהגותםלמעשיהםובסיסכיסוד-

הלאום"בניכלשלהגמורוויון Tlה'ומכאןהארם,במשפחתאורגניכתאהלאום
וצדלואחוהיחסי;מכאןוענייםירים ;iעיבליומניצלים,מנצליםבליהמשפחה,

הגדולה,העמיםמשפחתשלאורגנייםלחלקיםכראויעם,לכלארם,לכל

פעולתנואתלפעולבבואניהערביםעםוהתנהגותנוליחסינוהגדולהיהרגישות
גוררון,ד,א,שלתורתומעיקריהםאלהלהם, ,z:וישלנוזובארץהציונית

יום,יוםבחיילמעשהומסקנותתוצאותימהם
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י"כוררוביה"גוררון

לאומית-רתית-כתנועההציוניתהתנועהאתלראותגוררוןד,א,רצה

 ל,,'חרשהבריאההעבריהעםאתתבראהגרולשבכוחהכבירה,קוסמית

פינותבכלהזרככותתנועתוהתחדשות,תחיהתניעתהנבראית,היהרותיסודות

מתאמץהזה,הלוהטהרצוןמפרפרכתביוכרכיבחמשתוהרוח,החומרחיי

שבררך,והטבעיותההכרחיותאתהנפשובחוםרבבעומקלהסבירגוררוןד,א,

לרוגמאחייואתחיהואומסירותנאמנותחום,ובאותולנו,מראההואאותה
האחרון,יומוערומופת

הכללית,הציוניתבתנועהעיקריכיסורההונחה ?ברביםתורתוהנקלטה

 ?והשפיעפעלהואבההארצישראלית,העבודהבתנועתלפחות

חיוביתתשובהלידיולהביאזה,בעניןלהטעותעלולונחפזשטחימבט

השניה,העליהמאזהשניםבמשךמעודדמשהולורהאכןכיהללו,השאלותעל

הישובםינתרבוהאדמה,ולעבודתכפיםליגיעעברו"יeראלמצעירירבים
המלאכהענפיבכלעובדיםעברייםפועליםבארץ,היהודייםהחלולאיים
-גורדוןד.א,שלשמואתהנושאתמיוחרתתנועהגםקמהוהתעשיה,

פנימה,למסתכללאופטימירת.מלווםאין-זאתובכל"גורדוניה".תנועת
ומוחלטעמוקנפשינכסהעבודהנעשתההאמנם :ולשאוללהרהרוישרש

למעינישותפיםעצמםומרגישיםיצירהטעםטועמיםהםבהישראללבחורי
סכוםהמכניסרםחייםובעליצמחיםהמגדלהמשלוהאין ?הקב"השלידיו
ו, ,z:בנפיהיקום,בטבי"הדביקותהרגשתעלהרבבכוחמאפילוכזה,כזה

הרוחותאתה'זtנה,בתלוופות Tl 'המיוחדאתבפנימיותנוהנרגיש ?אפובנשמת

ההתהוותאת ;בארצנוולחורףלסתיוולו'ץ,לאביבהמיוחדיםוהריחות
באביב,הפרחיםצבעימשללרוחנוהתיפי~םןותקופהתקופהבכלביקום
בעביםוחורף,סתיובוזLמילעיננוהמתגלים"גווניםוגווניהגווניםמשפע
ונביןהנקשיב ?סוףלאיןיצורותדמויותבריבויקלות,ועננותכברים
ובמראיהם,בלוילםנכירםולתקופותיהם,למיניהםהשוניםבעלי-הכנףלזמרת

לבעלי-יחסנוהוא?ומההנצחיהחייםשבמעגליהלוצבוההורליופיונשתאה
ניזוניםאנוומתוצרתםשמחלבםאלה-בפרטולביתייםבכללהחיים

טעםאנויהטועמים ?והגניםהשרותאתמעבריםאנוובעמלםומתלבשים

גידלנו, C' 'בערוגהשעדרנו,בעץ'ד,:,חרשנו,בנירמסתכליםכשאניוחרוהעונג
"ויראל ,u 'הטעם-מזה)שתתלובלבכסףההכנסהעםקשרכל(מבלי
 ?מאר"טובוהנהעשהאי::רכלאתאלהים

העיבריםלציבורביחסהאלו;;אלות Iהכלעלגמורבחיובלגזגותק'יeה
ערוךולאיןהבלתי-עובדים,לחוגיםביחסוכמהכמהאחתועלהרחב,
בעם,הציבירחללו'ביןההרדיהיחסשאלתעלהחיוביתהת'זtיבהתקשה

ובנו, Tlבי'והאישיתהכיתתיתההתנצחותעלהמחריבה,המפלגתיות ל,,'

הנוקבתלבעיר,והגישההיחס-כולםועלהעבודה,ובתנועתבציונות
גורדוןשלהלוהטת!המשאלהורית-הערביתהיההבעיההיאחיינו,תהוםעד
מספילוהבמירהתומכיםלהמצאהלאיארם"ארםטם"ארםפחה, tLעם"דב-

עלנשיאותלטבעוהשיבההמעמדהאומה,שאחרותלמרותובארץ,בתנועה
הציוניתהתנועהנתבססהאילוהרבר,היהמאדומובןטבעישפתים,כל

-העבורהתנועתנתבססהאילועמנו,שלמלאהלתחיהברצינותהשואפת
השניההעליהבתקופתאםאךגיררון,ר,א,שלרעיונותיועלהארצישראלית

גורדוןד,א,שללריעותיוהיוהראשינההעולםמלחמתסוףעד
ניכרת,היתההרוחניתוהשפעתוהעובדים,בציבורנאמניםתומכים

הרוחותההיא,העולמיתהמלחמהבגמרהחרשותהרוחותפרוץעםהרי
העליהגליזרימתעםבאירופההמהפכהמארציתלארצנוובאושפרצו

תנועתהעובדים,ובציבררבארץהרוחותבהלךיסורישינויבאהחרשה,

 .היחי,באורינטציה,וגםבכמותגםהמוניםתנועתלהיותהפכההעבודה
תתיהארם"אומה,עלגוררוןשלהמקורייםהרעיונות;ואףזויתלקרןנרחק

לעם-הקצרה,הארוכההפשוטההדרךכאןהחיים,עדןלגןהנעלםהמפתחאת
דרך,ותועילבבתוערוארם

האירכולןואתגורדוןד.א.נגעוארםעםבחיישונותחיוניותבפינות
 :ובחייובכתביוהמרכזיהרעיוןלו,המרוחרהיהורי-האנושי-הקוסמיבאור
בחינוךהכובדנקודתאתראהלכןגמור,זרלפירושא,ואירך !אדםיהאלעולם
הארם-אתלרפאשאףהיזzלום,אלחתרגורדוןלעם-אדם,לאדם-אדם,הילדים

אינההיא,שלמהשלוהלאומיותמכף-הלולע.בלב, Tl 'מהקרעמהשניות,היהודי
טבעיבאופןישב"עם"ארם"וכדומה,סוציאליות,אנושיות,לתוספתזקולוה
לכלבהרפאותזודרךלברואיו,יוצר-כלהנחילאשרוהנעלההטובמכול

עללובהראותווהדוה,החולהעמנולתחיתנועדהבמיוחראךארם,לכלעם,
ובנפש,בגוףלתחיהולשאוףעצמו,אתלמצואלהתעורר,הכבירהרות ilהאפו

בכלליוצרתלעבורההמעבראתגורדון.דא,ראההעםלתחיתיסודיכתנאי
לארץ-מחיץאףשם,נמצאיםשהיהוריםמקוםבכלבפרטהארמהילעבודת

 ,ייזLראל
והריחנית,החמריתמהפרזיטיותלהתנערותהיהיריהארםשלעצמוחניך

 ;העירשלהמותרותומחייהזולתמניצוללהתרחקו.כ,האדמה,לחמולהוציא
כלעםעמו,עםעצמי,עם ,!)'ידח;חשבוןוביצירהבחייםהטבעעםהתמזגות

והתנהגותויי L!מע'בעריחידכלשלאחריותהרגשתאותי,הסובבכלועםהאדם
 ;יות L!האנו'כלשלכולם,העמיםשלוהתנהגותםלמעשיהםובסיסכיסוד-

הלאום"בניכלשלהגמורוויון Tlה'ומכאןהארם,במשפחתאורגניכתאהלאום
וצדלואחוהיחסי;מכאןוענייםירים ;iעיבליומניצלים,מנצליםבליהמשפחה,

הגדולה,העמיםמשפחתשלאורגנייםלחלקיםכראויעם,לכלארם,לכל

פעולתנואתלפעולבבואניהערביםעםוהתנהגותנוליחסינוהגדולהיהרגישות
גוררון,ד,א,שלתורתומעיקריהםאלהלהם, ,z:וישלנוזובארץהציונית

יום,יוםבחיילמעשהומסקנותתוצאותימהם
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הפשיגתו 96
התנועהגורעת.-סוציאליזםשלתוספתוכלכבודה,החייםכלמלוא-

עקריטהרתעללעמודבכוחהכנראההיהלאגורדוןד.א.שםהנושאת
בכפיפהוהסוציאליותהלאומיותאתהשכינהשלהובמצע"היסודשלו,היסוד
היכולחדש,ממיןאחר,סוציאליזםשלפירושיםמיניכלבצירוףכמובןאחת,

וקנאותווהכרתורצונולמרותהלאומיות,עםבשלוםלחיותוצריךומוכשר

התלמידיםאחדוהפליגזו.ומיותרתבלתי"טבעיתמזיגהבוז.tלילתהמורהשל
בכללם.ובעליתובתרבותובאדם,גםכופרבסוציאליזם"הכופר :ואמר

בשלום,האמונהשלילתגםאחריהגוררתכזאתשכפירהגםומסתבר
-ינוארבארץ"ישראל,גורדוניהעתון(,,אפקים",ובחופש".בדמוקרטיה

גולדברג).י.מאתוסיכויים"בסצויאליזםברים Z\"מובמאמר , 1941פבראור
מושגוהבלתיבסוציאליזםהכופרהואשמו,לנושאיגורדוןאיפואמהו

ומהטעותהכבדמהמשא"גורדוניה"אנשיסוף"סוףיתנערוומתידלתלמידיו
ד.א.-ומתנגדוהסוציאליזםשוללשלשמו-השםשלהמרה
 ?גורדוו

-וסוציאליותלאומיות-ועיקריחשובסעיףשבאותוביותרמצער
אתמגורדווהתובעיםביוברגמוה.כש.מעמיקופילוסוףחוקרגםנמצא

חברהלהביוחוסר"יכולת"צימצום,בזהורואההסוציאליזםשלעלבונו
 .) 32עמ'גורדוו,ד.א.שללזכרוקובץ(,,ערכין",האומה"ממסגרתהחורגת

רמזיםמיניכלמאמר.באותוושכמותםהאלההדבריםהםהזמומאותות

"אנטי"לדיעותגורדווזל I !רעיונותיוקירבתשלהסכנהלגביוחששות
החברהשלמיסטית"האלההבשרשה",מוטעיתל"תפיסהימינו",שלנוצריות

לחבר-מדינות"לסוציאליזם,למדינה,עורףפונה"הואהאורגנית-ביולוגית".
כלתפיסתשלזואי-יכולתלנוכחלהתיאשהיהאפשר .) 29עמ'(שם,

הוגהעל-ידיגורדווד.א.שלעולמוה::זקפתשלוהעומקהמרחבהגודל,
המעוותאתלתקוומיהרבדברעצמוברגמןהרגישאלמלאכברגמן,וחוקר

האדםמופיעאדם""עםושבצירוףעם-אדם",הנשגב"המושגציוןעל-ידי
עלמוותראינו-זאתובכל ,) 30עמ'(שם,העם"מןגבוהיותר"כערך

עברווז.tנה 13רלןולמדינה.לסוציאליותגורדוןשלהשלילייחסועלטענותיו

"גוסטבעלוהכואביםהכניםהדבריםברגמןה,ש.על-ידינכתבומאז

כלתרפ"ט). , IIלנדאורגוסטבשללזכרוובץ I(ב"לגורדוןד.וא,לנדאור
ההרסעלהמדינה,שלילתעלנפלאהעדותבהיר,פירושהיהההואהקובץ
מוצלחותהשוואותאחריואדם,לעםבההגדולההסכנהעלשבה,והניוון
רבים,ידידיםלו?היו"וגורדון :בכאבמסייםהואוגורדוןלנדאורמכתבי

אתשומעיםאינבואופובכלבתוכנו.גורדוןתלמידיישנםאםני Iמסופלאבל
הפועליםתנועתשלהסלולהבדרךהולכתבא"יהפועליםתנועתולם, Iל

לאהיוםועדמאז .) 55עמ'(שם,מפלגות"שלטוופוליטיקה, :העולםבכל
הטמטוםהעדריות,המיכניות,כלהאלה.הנכוניםהדבריםשלמ'ז.tקלםהופחת

וליהודיםכולולעולםלנו,הביאוובסוציאליותשבמדינהוההשתעבדות

עבריבלבושמרכסאתהמדינית,הכלכלהסיסמאותאתהלבישוזות. Zוהתחדן
ומלחמתלאומיתחלוציותשלומדהימהונה Z\מ'מזיגהאותו,הילםבלתי

אחוז,במאהעבריתו'!,בודהביו-לאומיתפרולטריתסולידריותשלמעמדות,
עברית,לממלכתיותקציוניתוקנאותוה"איבטרנציונל"האדוםהדגל לt.ז'

כ"גורדוניה"שתנועההמוזרהדברבאוכךוכו'.וכו'עבריתלצבאיות

ערכיםעלטאטורה, Iהדילשלילתעלהאדם,ערךעללדבראחדמצדיכה Z\ממו
הרעיונותירושתעלשומרתבתורתהעבודה,ובתנועתבציונותחיבוכיים

ועיקריםדבריםעלהיום"לסדר"עוברתהיאשניומצדגורדון,.ןא.ו;:ל
ים Iצודלאמנםלבבו.בדםודיברכתבהואעליהםאשרבתורתויסדויים
גורדון)ד.א.שללזכרודש Iהמול"ערכיו"ובץ I(בלחנוךג.דבריבהחלט
צריךמשהולהורותלו שי",,'אדםכלבתורת:מובכללתורתו,,עם >Z\ 'באמרו

וגורדוומאובנת",כתורהבה >Z\מה'שוםלקבלולאהיסודאתבל Iלללהתאבק,
אךלחלוק,להוכיח,להתווכח,אומרתזאתלהתאבקאךזאת,תובעהיהעצמו
ומ.כופלתכפולהואחריותהמקררי,לרעיוווריםוכוונותפירושיםלהכניסלא

 :משמע-!השםמחייגזהשםשמו.אתלשאתשהעיזואלה ל,,'רובצת
עלעובריםאיורדיות,יסדרעותסותריםאיןבעקבותיו,והולכיםנאמנים
 :השםעםגמור.חופש-ם :tהובלאןהשםלמה-אחרתלו.יקריםעיקרים

 !לשואאותותשאלא

לסוציאליזםמtובר-בלאומיותדרכז
מאדהתנגדשגורדוושהוא,למיבלתי-רצויהאורצויההיא,עובד;ן

(כפיהלאומיות"גיוהגיונו.כוחבכלזז~תלהסבירוהתאמץלסוציאליזם,
' 'C י'הסוציאליותוביוהאמיתית)מהותהאתמתארגורדוו'i/; יסודי,ניגוד

יש"בלאומיות .) 46עמ'ב'כרךבזעתה",(,,עבודתנולישבה".איו ;/i' 'סתירה,
שנתמזגהאומהמולדתארץשלהטבערוח :תאמרכאילוקוסמי,מומנט
האומה,שלהעליוןהשפעמקורוהיצירה,החייםמקורזהוהאומה.שלברוחה
מתנועעמיכניגוףהברה,וביוויוצר,חיקיבוציגוףאומה,ביוההבדלובזה

ואתתיקונםאתהסוציאליותהעמידהזה"ומטעם .) 43עמ'(שם,ועושה".
עלולאהחברותיהסדרתיקוןעלר Iבtוי,האנושייםהחייםשלחידושם
החיצו"החייםאתעיקרעשתההסוציאליותהאדם.רוחשלוחידושהתיקונה

מתוקנים,שיהיובמיהדשהם,החיים,שלהאוביקטיבייםהגורמיםאתניים,
יסודיהבדלבזההאדם.אתיתקנוגםאםכיהחיים,אתישביחורקלא

והלאו-האישיתהעצמותאתהאדם,אתלעיקרהעושההלאומיות,וביובינה

 .) 45 , 44עמ'(שם,שבאדם".האלהיםצלםאתמית,

הסוציאליות,עלערוךלאיןנעלההלאומיותאתאיפואראהגורדוו
מיכניות,צימצום,-ובסוציאליותוהטוב,הקידמהשיאאתבלאומיותראה

פניניפזורותכתביושלהכרכיםחמשתפניעלהאנושית.העצמותהיעדר
הלאומיותשלדידהזו,עברית"מקוריתעולםלתפיסתהיסודביסוסיהרעיונות,
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הפשיגתו 96
התנועהגורעת.-סוציאליזםשלתוספתוכלכבודה,החייםכלמלוא-

עקריטהרתעללעמודבכוחהכנראההיהלאגורדוןד.א.שםהנושאת
בכפיפהוהסוציאליותהלאומיותאתהשכינהשלהובמצע"היסודשלו,היסוד
היכולחדש,ממיןאחר,סוציאליזםשלפירושיםמיניכלבצירוףכמובןאחת,

וקנאותווהכרתורצונולמרותהלאומיות,עםבשלוםלחיותוצריךומוכשר

התלמידיםאחדוהפליגזו.ומיותרתבלתי"טבעיתמזיגהבוז.tלילתהמורהשל
בכללם.ובעליתובתרבותובאדם,גםכופרבסוציאליזם"הכופר :ואמר

בשלום,האמונהשלילתגםאחריהגוררתכזאתשכפירהגםומסתבר
-ינוארבארץ"ישראל,גורדוניהעתון(,,אפקים",ובחופש".בדמוקרטיה

גולדברג).י.מאתוסיכויים"בסצויאליזםברים Z\"מובמאמר , 1941פבראור
מושגוהבלתיבסוציאליזםהכופרהואשמו,לנושאיגורדוןאיפואמהו

ומהטעותהכבדמהמשא"גורדוניה"אנשיסוף"סוףיתנערוומתידלתלמידיו
ד.א.-ומתנגדוהסוציאליזםשוללשלשמו-השםשלהמרה
 ?גורדוו

-וסוציאליותלאומיות-ועיקריחשובסעיףשבאותוביותרמצער
אתמגורדווהתובעיםביוברגמוה.כש.מעמיקופילוסוףחוקרגםנמצא

חברהלהביוחוסר"יכולת"צימצום,בזהורואההסוציאליזםשלעלבונו
 .) 32עמ'גורדוו,ד.א.שללזכרוקובץ(,,ערכין",האומה"ממסגרתהחורגת

רמזיםמיניכלמאמר.באותוושכמותםהאלההדבריםהםהזמומאותות

"אנטי"לדיעותגורדווזל I !רעיונותיוקירבתשלהסכנהלגביוחששות
החברהשלמיסטית"האלההבשרשה",מוטעיתל"תפיסהימינו",שלנוצריות

לחבר-מדינות"לסוציאליזם,למדינה,עורףפונה"הואהאורגנית-ביולוגית".
כלתפיסתשלזואי-יכולתלנוכחלהתיאשהיהאפשר .) 29עמ'(שם,

הוגהעל-ידיגורדווד.א.שלעולמוה::זקפתשלוהעומקהמרחבהגודל,
המעוותאתלתקוומיהרבדברעצמוברגמןהרגישאלמלאכברגמן,וחוקר

האדםמופיעאדם""עםושבצירוףעם-אדם",הנשגב"המושגציוןעל-ידי
עלמוותראינו-זאתובכל ,) 30עמ'(שם,העם"מןגבוהיותר"כערך

עברווז.tנה 13רלןולמדינה.לסוציאליותגורדוןשלהשלילייחסועלטענותיו

"גוסטבעלוהכואביםהכניםהדבריםברגמןה,ש.על-ידינכתבומאז

כלתרפ"ט). , IIלנדאורגוסטבשללזכרוובץ I(ב"לגורדוןד.וא,לנדאור
ההרסעלהמדינה,שלילתעלנפלאהעדותבהיר,פירושהיהההואהקובץ
מוצלחותהשוואותאחריואדם,לעםבההגדולההסכנהעלשבה,והניוון
רבים,ידידיםלו?היו"וגורדון :בכאבמסייםהואוגורדוןלנדאורמכתבי

אתשומעיםאינבואופובכלבתוכנו.גורדוןתלמידיישנםאםני Iמסופלאבל
הפועליםתנועתשלהסלולהבדרךהולכתבא"יהפועליםתנועתולם, Iל

לאהיוםועדמאז .) 55עמ'(שם,מפלגות"שלטוופוליטיקה, :העולםבכל
הטמטוםהעדריות,המיכניות,כלהאלה.הנכוניםהדבריםשלמ'ז.tקלםהופחת

וליהודיםכולולעולםלנו,הביאוובסוציאליותשבמדינהוההשתעבדות

עבריבלבושמרכסאתהמדינית,הכלכלהסיסמאותאתהלבישוזות. Zוהתחדן
ומלחמתלאומיתחלוציותשלומדהימהונה Z\מ'מזיגהאותו,הילםבלתי

אחוז,במאהעבריתו'!,בודהביו-לאומיתפרולטריתסולידריותשלמעמדות,
עברית,לממלכתיותקציוניתוקנאותוה"איבטרנציונל"האדוםהדגל לt.ז'

כ"גורדוניה"שתנועההמוזרהדברבאוכךוכו'.וכו'עבריתלצבאיות

ערכיםעלטאטורה, Iהדילשלילתעלהאדם,ערךעללדבראחדמצדיכה Z\ממו
הרעיונותירושתעלשומרתבתורתהעבודה,ובתנועתבציונותחיבוכיים

ועיקריםדבריםעלהיום"לסדר"עוברתהיאשניומצדגורדון,.ןא.ו;:ל
ים Iצודלאמנםלבבו.בדםודיברכתבהואעליהםאשרבתורתויסדויים
גורדון)ד.א.שללזכרודש Iהמול"ערכיו"ובץ I(בלחנוךג.דבריבהחלט
צריךמשהולהורותלו שי",,'אדםכלבתורת:מובכללתורתו,,עם >Z\ 'באמרו

וגורדוומאובנת",כתורהבה >Z\מה'שוםלקבלולאהיסודאתבל Iלללהתאבק,
אךלחלוק,להוכיח,להתווכח,אומרתזאתלהתאבקאךזאת,תובעהיהעצמו
ומ.כופלתכפולהואחריותהמקררי,לרעיוווריםוכוונותפירושיםלהכניסלא

 :משמע-!השםמחייגזהשםשמו.אתלשאתשהעיזואלה ל,,'רובצת
עלעובריםאיורדיות,יסדרעותסותריםאיןבעקבותיו,והולכיםנאמנים
 :השםעםגמור.חופש-ם :tהובלאןהשםלמה-אחרתלו.יקריםעיקרים

 !לשואאותותשאלא

לסוציאליזםמtובר-בלאומיותדרכז
מאדהתנגדשגורדוושהוא,למיבלתי-רצויהאורצויההיא,עובד;ן

(כפיהלאומיות"גיוהגיונו.כוחבכלזז~תלהסבירוהתאמץלסוציאליזם,
' 'C י'הסוציאליותוביוהאמיתית)מהותהאתמתארגורדוו'i/; יסודי,ניגוד

יש"בלאומיות .) 46עמ'ב'כרךבזעתה",(,,עבודתנולישבה".איו ;/i' 'סתירה,
שנתמזגהאומהמולדתארץשלהטבערוח :תאמרכאילוקוסמי,מומנט
האומה,שלהעליוןהשפעמקורוהיצירה,החייםמקורזהוהאומה.שלברוחה
מתנועעמיכניגוףהברה,וביוויוצר,חיקיבוציגוףאומה,ביוההבדלובזה

ואתתיקונםאתהסוציאליותהעמידהזה"ומטעם .) 43עמ'(שם,ועושה".
עלולאהחברותיהסדרתיקוןעלר Iבtוי,האנושייםהחייםשלחידושם
החיצו"החייםאתעיקרעשתההסוציאליותהאדם.רוחשלוחידושהתיקונה

מתוקנים,שיהיובמיהדשהם,החיים,שלהאוביקטיבייםהגורמיםאתניים,
יסודיהבדלבזההאדם.אתיתקנוגםאםכיהחיים,אתישביחורקלא

והלאו-האישיתהעצמותאתהאדם,אתלעיקרהעושההלאומיות,וביובינה

 .) 45 , 44עמ'(שם,שבאדם".האלהיםצלםאתמית,

הסוציאליות,עלערוךלאיןנעלההלאומיותאתאיפואראהגורדוו
מיכניות,צימצום,-ובסוציאליותוהטוב,הקידמהשיאאתבלאומיותראה

פניניפזורותכתביושלהכרכיםחמשתפניעלהאנושית.העצמותהיעדר
הלאומיותשלדידהזו,עברית"מקוריתעולםלתפיסתהיסודביסוסיהרעיונות,
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כהשנורדוןסוציאליותאותהוהמשמידים.המרעיליםפירותיהםאתבפרט,
עצמה,זובמלחמהוגםהל,ודמתבמלחמהגםדין,ביוםהראתהמפניהנרתע
אוניםאיןהנופלהראשים,מיליוניבעלהסוציאליסטיהגולםאתאפסותה,את

ולמעשילהרסלרצה,אותוהמוביליםרוחו,עלהמשתלטיםאדוניולפני
נרתעולאומריעיוהיטלראךהסוציאליות,מפנינרתעגורדוןאיומים.זוועה

לתכניתם.הזההמפוריז.:,השם,ןתוקיבלו

ודרגותיהדקדוקיהפרטיה,לכלעבריצבאליצירתהאנטי-גורדונאיבמפעל

הצבאיות. ל~'

עבריתוצבאיותמטלכתיותובגר ...

זה,ממצבלמדולאבראשהבארץהעבודהותנועתכולההציונות
לקראתוחותרםיהםצועדיםובביטחהובאומץזה,מרמנסיון

יחידים(מלבדהתנועהכלמאוחדתבזההעברית.הממלכתיותהמדינה,
שלובטמפרמנטבצורהבטון,ההבדליםלמרותושם),פהקטנותוקבוצות
"ממלכתיות"עלמכריזיםגורדוןשלבשמוהקוראיםגםוהמפלגות.הכיתות

מפניכלליפחדאיזהעובר"ערכין"ל,ובץובאותושונותבהזדמנויות
סדראתמלהכתירנרתעאינוהל,ובץממשתתפישאחדעד"האנארכיה",

האנרכיזםמן"משהו :בשםהממלכתי-המיכני,שבימינו,המופקרהחיים

הקדמון"החטא-כהןישראלשלבמאמרו , 45עמ'(שם "!המוגשם
שםמתוארתכלליגיהינוםושלהפקרותשלנוראהתמונהותיקונויי).

מפתיעהאינהכשלעצמהזומסולפת!תפיסהאנרכיסטית""לחברהכטבעית
שזההמעציבההעובדהאלמלאעליה,כעתלעמודמעניניולאחדשה,ואינה
טיבאתשידעזהגורדון,ד.א.שלהערכיןהערכתעםבקשרנאמר

ההשתל-ויצרהי)!,לטוןעלבדבריולהןכראויוהעריכןוהממלכתיותניותמזיה
כשםאנארכיסט,היהלאגורזוןהנואלים.והמנהיניםהמנהיגותל .3זטות,

אךשהוא,איזה"איסטייומהיות"איזם"מכלעצמווהרחיקהיהוז:.רחוק
הרצו,שלובדרכםברוחםחייםסזרביןההבדלאתלהעריךידעידוע

וביןלנדאור,וגוסטבטולסטוירקליו,אליזהקראפוטקין,פרודון,
הסוציאליזם.ומנהיגיהדמוקרטיהקברניטיסלובזרכםברוחםהחייםסדר

ארץ-ישראל,יהודישללהסתדרותציבורי,לסדרלארגון,שאףגורדון
בכתביושאיןוכשםכלל-ישראל,לתנועתכללית,ציוניתלהסתדרות

עורגותשאליההמדינה,שלהכפיהלסמכותבכלל,ל"משטר"יתירההערצה
יחדגםומשמאלמימיןוהבלתי-ציוניות,הציוניותמפלגותינו,כלומפללות

שלוהקיצוניתהברורההשליליתמעמידתואופןבשוםלהתעלםאיןכך-
"גורדוניהייאנשיהיואילועברי.מזויןל"כוח"עברי,לצבאגורדון.ךא.

המלחמהמהותעלהצבא,שלמהוחועלנורדוןבזבריעיוןביתרקוראים

לנאולה"משיעבוד"לזכרון",במאמריו-בפרטעבריצבאועל-וגורמיה
 Iגוב"מכתבכתביו)שלדי(בכרןטורי"קוללשיעבודפראימשיעבוזאו

היואזיכי-זהבעניןמכתביושוניםובמקומותבי)(כרךמארץ-ישראל"

השתתפותם,עלאוגורדוןשלוהמכבידהנכבדהשםעללוותרנאלצים

העצמיתלהגבתכוהרר-נוררוו
ההתגוננותבעדלבובכלגורדוןהיהכיכאן,להיאמרצריכהוהאמת

בכלחיפשאףצבא,וביןבינהיפההבדילאךברירה,איןשלבמצבבכוח

עםשלהוגניםיחסיםיצירתועל-ידיהעצמיהחינוךעל-ידיהמאמצים,
ולאבהתגוננות,בארצנוכאןהצורךאתלמנועהשכ!,העםאלישראל

בעיתאתלהעמידצריכיםהיונאמניםגורדונאיםפטאלי.כהכרחלקבלה
כוחםבכלולחתורדאגותיהם,בראשוערבייםיהודיםביןהאנושיםיהיחס"ם

גורדון. ל-:.ד'האנושית-האחוותיתובגישתוברוחולפתרונה

הנעלמה"ל"שאלחגםולכן ...
יצחקשלוהלבבייםהכניםמדבריושנזדעזעומהבודדיםהיהגורדון

בבעיהולדוולעייןחזרבפעםפעםומדילו, ,/1יהנעלמה"ב"'זtאלהאפיtבטייז
אתפעלולאזאתבכלר tא'והקולעות,העמול,ותהערותיווהעירזוגורלית
רקכאןהגדול,ברובםמונהנרהועלתנועתנומנהיגיעלהרצויהפעולתם
 :זובעיהעלמדבריומקצת
הםנמאן,ואםנאבהאםסוףסוףאשרהערבים,אליחסנומה ... "

אודותם,עליוזעיםאנחנו?מיההחברתייםוגםהמדינייםבחייםעמנו'ז.:ותפים
ב,י(כרךדייאודותנועליוזעיםשהאנטיסמיטיסממהיותרלדעת,ורוצים

 .) 53עמי

עלחדשים,יסודותעללהתבססצריכיםהערבייםאל"יחס~נו-
 ,) 281עמי(כרךל,וסמייםייאנו'זtיים-כלליים,נעלים,לאומייםאינטרסים

העניניםכלאתלסדריהיהשתפל,ידהמיוהדת,ועדהליסדיש"אולי-
באספו-לדוןמאדכדאיהיהזד,כלעל-והערבייםהיהודיםשבי!והיחסים

בלרלנונונעהזההדברבפוליטיקה,לעסול,מאשרכדאייותרהרבהתינו,

פה-וכדומה.האינטרנציונאלר tמא'פחותלאאופןבכלנוגעאמצעי,
עםביןאהווהבהייאי-האמצעיון, :iהראיוהתרגילהראשוןיעור :iהילפנינו
 .) 59עמ' ,'ב(כרךלעם".

 !הפשטהזלאממשות-תורתו

ברכייד,!,תהערבייםאלביחסנומאדזהיריםלהיותאנחנו"צריכים-
אתלנשללבליהו, wבמ'אףהאנויזz,יתבזכותםלנגועלבליוכדומה,ל,רקעות

עםיחסיבעיתאתהלאיטיגורדוןראהכךמאדמתםיי,בפועלהעובדים
הסוציאליסטילאינטרנציונאלחבריםלראוחהגיעולאלרובכאשרואדם

דיעותהוגהבאואםהבין-לאומית.והסולידאריותהמעמדיותדגלונושאי
היקרנורדוןשלבתוש"מחשלנו,ואומרברגמ!ה.כש.גורדוןשלומעריצו
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כהשנורדוןסוציאליותאותהוהמשמידים.המרעיליםפירותיהםאתבפרט,
עצמה,זובמלחמהוגםהל,ודמתבמלחמהגםדין,ביוםהראתהמפניהנרתע
אוניםאיןהנופלהראשים,מיליוניבעלהסוציאליסטיהגולםאתאפסותה,את

ולמעשילהרסלרצה,אותוהמוביליםרוחו,עלהמשתלטיםאדוניולפני
נרתעולאומריעיוהיטלראךהסוציאליות,מפנינרתעגורדוןאיומים.זוועה

לתכניתם.הזההמפוריז.:,השם,ןתוקיבלו

ודרגותיהדקדוקיהפרטיה,לכלעבריצבאליצירתהאנטי-גורדונאיבמפעל

הצבאיות. ל~'

עבריתוצבאיותמטלכתיותובגר ...

זה,ממצבלמדולאבראשהבארץהעבודהותנועתכולההציונות
לקראתוחותרםיהםצועדיםובביטחהובאומץזה,מרמנסיון

יחידים(מלבדהתנועהכלמאוחדתבזההעברית.הממלכתיותהמדינה,
שלובטמפרמנטבצורהבטון,ההבדליםלמרותושם),פהקטנותוקבוצות
"ממלכתיות"עלמכריזיםגורדוןשלבשמוהקוראיםגםוהמפלגות.הכיתות

מפניכלליפחדאיזהעובר"ערכין"ל,ובץובאותושונותבהזדמנויות
סדראתמלהכתירנרתעאינוהל,ובץממשתתפישאחדעד"האנארכיה",

האנרכיזםמן"משהו :בשםהממלכתי-המיכני,שבימינו,המופקרהחיים

הקדמון"החטא-כהןישראלשלבמאמרו , 45עמ'(שם "!המוגשם
שםמתוארתכלליגיהינוםושלהפקרותשלנוראהתמונהותיקונויי).

מפתיעהאינהכשלעצמהזומסולפת!תפיסהאנרכיסטית""לחברהכטבעית
שזההמעציבההעובדהאלמלאעליה,כעתלעמודמעניניולאחדשה,ואינה
טיבאתשידעזהגורדון,ד.א.שלהערכיןהערכתעםבקשרנאמר

ההשתל-ויצרהי)!,לטוןעלבדבריולהןכראויוהעריכןוהממלכתיותניותמזיה
כשםאנארכיסט,היהלאגורזוןהנואלים.והמנהיניםהמנהיגותל .3זטות,

אךשהוא,איזה"איסטייומהיות"איזם"מכלעצמווהרחיקהיהוז:.רחוק
הרצו,שלובדרכםברוחםחייםסזרביןההבדלאתלהעריךידעידוע

וביןלנדאור,וגוסטבטולסטוירקליו,אליזהקראפוטקין,פרודון,
הסוציאליזם.ומנהיגיהדמוקרטיהקברניטיסלובזרכםברוחםהחייםסדר

ארץ-ישראל,יהודישללהסתדרותציבורי,לסדרלארגון,שאףגורדון
בכתביושאיןוכשםכלל-ישראל,לתנועתכללית,ציוניתלהסתדרות

עורגותשאליההמדינה,שלהכפיהלסמכותבכלל,ל"משטר"יתירההערצה
יחדגםומשמאלמימיןוהבלתי-ציוניות,הציוניותמפלגותינו,כלומפללות

שלוהקיצוניתהברורההשליליתמעמידתואופןבשוםלהתעלםאיןכך-
"גורדוניהייאנשיהיואילועברי.מזויןל"כוח"עברי,לצבאגורדון.ךא.

המלחמהמהותעלהצבא,שלמהוחועלנורדוןבזבריעיוןביתרקוראים

לנאולה"משיעבוד"לזכרון",במאמריו-בפרטעבריצבאועל-וגורמיה
 Iגוב"מכתבכתביו)שלדי(בכרןטורי"קוללשיעבודפראימשיעבוזאו

היואזיכי-זהבעניןמכתביושוניםובמקומותבי)(כרךמארץ-ישראל"

השתתפותם,עלאוגורדוןשלוהמכבידהנכבדהשםעללוותרנאלצים

העצמיתלהגבתכוהרר-נוררוו
ההתגוננותבעדלבובכלגורדוןהיהכיכאן,להיאמרצריכהוהאמת

בכלחיפשאףצבא,וביןבינהיפההבדילאךברירה,איןשלבמצבבכוח

עםשלהוגניםיחסיםיצירתועל-ידיהעצמיהחינוךעל-ידיהמאמצים,
ולאבהתגוננות,בארצנוכאןהצורךאתלמנועהשכ!,העםאלישראל

בעיתאתלהעמידצריכיםהיונאמניםגורדונאיםפטאלי.כהכרחלקבלה
כוחםבכלולחתורדאגותיהם,בראשוערבייםיהודיםביןהאנושיםיהיחס"ם

גורדון. ל-:.ד'האנושית-האחוותיתובגישתוברוחולפתרונה

הנעלמה"ל"שאלחגםולכן ...
יצחקשלוהלבבייםהכניםמדבריושנזדעזעומהבודדיםהיהגורדון

בבעיהולדוולעייןחזרבפעםפעםומדילו, ,/1יהנעלמה"ב"'זtאלהאפיtבטייז
אתפעלולאזאתבכלר tא'והקולעות,העמול,ותהערותיווהעירזוגורלית
רקכאןהגדול,ברובםמונהנרהועלתנועתנומנהיגיעלהרצויהפעולתם
 :זובעיהעלמדבריומקצת
הםנמאן,ואםנאבהאםסוףסוףאשרהערבים,אליחסנומה ... "
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ברכייד,!,תהערבייםאלביחסנומאדזהיריםלהיותאנחנו"צריכים-
אתלנשללבליהו, wבמ'אףהאנויזz,יתבזכותםלנגועלבליוכדומה,ל,רקעות
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םצוויםכירם,אחרערלםבתוךהחייםואנו,ידועהבנקודהפסקהוהאהוב

םםשות"אלאהפשטהתהיהשלאהחדשה,חאנוזי'זיותל tיהדרןאתיך iלהםז:

וההערצההאהבהכלעללרותרגורדוןהיהיכולהרי ,) 33עמ'(,,ערנין",
האורנקרדותהןרבות!ורבות,לםדורתורתיעזבואותי:הלואיולרםראליר

"חגררשלאלהביםיםםעריציובעיניפחת,'!זערכןגורדוןבכתביהםזהירות

ללבוםאדרלורובותואהובותיקררתכאלה,עודוישנן "!גבררירך,עלחרבן
עלרלעבורםהןלהתחםקםשתדליםשםונון::איאיז:רגררדון,.דא. ל~;,

בפעםכפעםאליה;::חזרלדת,היחסבשאלתלמי~לכךאינן.כארלופניהן
עםדתואת'ו;הביעוהצםחונותהחייםלבעליביחסוכךמאהוהחיו;יבה
כן ; ) 107ד 11 100עמ' ,'ה(כרךהםפררטבםכתברבזהוהנמרצההברורה

האדםכלפיגורדרןלגביהטפלהקברצה,אוםויו;בהחיים,לצררתביחסגם

ארתואוםרתזאתהעבודה,מהותבשאלתוכן ;לצורהתוכןונותןהםח'ה
העלולהזה,הקודרבעולםםציאותנוכלהיינו,כלתלוייםבעצםשבןדבר

יצירתנפשותינרעלהמוראיסררונאסורקץ :iנ:נתעב,אםעדן,לגןלהיהפך

םותרותלםיניהם,ק t.1ניכלי-החייםאתוהמתריביםהמהרסיםהדברים
יןz,להאחריותזו,וםכרעתחי:':ובהנקודה.י Cנפיולגוףלםזיקיםדבריםוי~יאר

הקהותעלוגוברתהםכרעתהאייז,:יתהאחררותועיי"'יתויצ'רתוזבלהאדם

תותחים,בגדים, :כס~בצטבטרו'ז:.זבוב:טד:הכלהכל,'ו;ביצירתוהסמטרם

קנה-םידהכלללאהבחנה,כלללאותליות,אוכלצרכיים, irינ.וק'בתיס,
הסוציא-הפרוגרםותבכלכללהיתהלאנעלםה,זומכרעתנקודה-מיסרי,

גררםיםאלאעיקרהאדםלאלדידםכילמיניהן,רהקומוניסטיותליסטיות

בנקודהוכדומה.הםונייםמעםדיים,אסטרט.גיים,פוליטיים,מיכניים,הביריים,

לא-t 'החדי"ה,שיות iהאנדרךאתהאםתיהממיו;יךהואגורדווזוה':':ובה

ית. t.1ממ'םציאותאלאריקניתמילוליתהפי;~טהתהיה

שבו.העצמיותאתםםיתםםיתו,-הםחלקווכלה"אני",הואאחדהאוםה.
להיאשרלומותראםאביתהמשבו,חארםאתכותרשבושחיחוריומי

עםרננו(,,חשבהאוטח"מזבחטלאכילולהקריבאכורהארםאת :יהורי

 .) 184מ'ג',עכרךעצםנו",

בכללא :ושוב !בםיוחדאלהובימינותםיהאלהרעיונותיקריםםה
השובים.ויונים,בפרטיםלולהתנגדשצריךישגורדון,עםלהסכיםאפשר

יהודית-אנושיתמחשבהשלכזהשיאהאלה,היסודותאךחןז:רבים,ולא
בעליוהסוציאליסטיםהלאומייםאליהםיגיעובנקללא-בת-חורין
לכך.יביאוגורדוןשלברוחרהעצמיהחינוךהפניםית,הםהפכההשיגרא.

אלה.נוראיםבימיםגורדוןלקחזהו

 • 1943מרץ-אפרילתש"ג,אדרהיום","בעיות

חירוםבימיהחינוךלבעית

חטמיםפחת :tבימחיחוריחטםטל
 ר:::אוהשפער !1העויאתבאחדות,לאואףאחת,בריו;ימהלינ.צותאין

שנרעודרקכאןצריך.וללםודהיאתורהגורדון..דא.יזtלברעיונותיו

וםסלפיהדםותולמםעיטיומוחלטתברורהכתיו;ובהמיו;ו !1 יי:\'ינדבריו,קטעים
 .ינ,אל :.Iומ·ר::ימ'ן
ערלם,לחייזכר'ו;,בשבילן::ילנו,הנביאיםל !1 'הגדולרת,המחשבות .. "
אנושיותשהןאלהדוקאאםכיייז.:.ראל,לעםרקהמתיחסותאלהאינן

רםתודוכר',החייםעלהאדם,עלהעולם,עלהאלהים,עלה·י:.:בוהםכלליות.
לא(,,פתרוןיהדרת"אלהלמחשבותיהםקוראיםאנחנויהודיםהיר םה~~'

 . ) 35עם' ,'אכרךרציונלי"

שבנו,האדםמיסודות jאחהיאהיהדותכילנו,ברורין;.יהיהצריך ... "
תחיהבבקשומאתנראחדכלרכימאתנו,אחדכלשלה"אני"םיסרדות jאח

לשלמותםאשריותרעוד ,וב.;ן'האדםלמןת tל,כלקודםדואגלאומית

הרושםמתקבלאלה.חירוםבימיהחינוךבבעיתלדוןעתהמרבים
' i: שלפיהםחיצונים,גורםיםמיניבכלבעיקרותלוייחסי,עניןזהוחינוך

גררםהואביותרהחשוביםהגורמיםואחדילדינו,חינוךאתלכורןעלינו
תכנוקובעיםאנוםכאןלה.המיוחדוחינוכהותקרפהתלוופהכלהתקרפה.

םנים iהלכלםעלשהואעליון,קנה-מידהללאהם,מההחינוךשלואפיו
בעניןהמתפרסמיםהדבריםקריאתעםםתקבלזהרושםהחיצוניים.והגורמים

מיניבכלהמבוטאותהדעותולםשמעובספרות,בעתונותהאחדוןבזםןזה

החינוך.בעניניהעוסקיםצבוריותומסיבותכינוסיםעצרות,

עםבחייומכרעתיסודיתכהלבעיהכזאתגישהומבוססתהנכונה
 1החינוךכבעיתואדם

םתכורניםאנובעצםלמה :הםרכזיתבשאלהבהחלטקשורהזושאלה
ןהנצחובחיישעהבחייםקוםומהו ?החינוךבמעשה

ומתחוללשנעשהובמההדורותבקורותרציניםסתכלכלהוגה,אדםכל
ברורהיום.לסדראלהשאלרתפניעללעבוריכולאינו-לעינינוביםינו
לראותישאדם-העתידשלדמותובעיצובהדורות,בחינוךכאן,כיכשמש

ושרש;מ~ורוכאןהעיקר,נעוץכאןהארכימדית.הנקודהאתלמצראיש
חינוךביותר,המקיףבמובנובחינוך-ואדם,עםבחייוהרעהטובשל

עצמנו.וחינוךהילדים

הדיןוהואבמעשיו.יפשפשאדםעלצרהבאהאם :אמרוז"לחכמינו
איחירוםבימיהחינוךלבעיתאנושואליםואםכולה.לאנושיותלעמים,
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םצוויםכירם,אחרערלםבתוךהחייםואנו,ידועהבנקודהפסקהוהאהוב

םםשות"אלאהפשטהתהיהשלאהחדשה,חאנוזי'זיותל tיהדרןאתיך iלהםז:

וההערצההאהבהכלעללרותרגורדוןהיהיכולהרי ,) 33עמ'(,,ערנין",
האורנקרדותהןרבות!ורבות,לםדורתורתיעזבואותי:הלואיולרםראליר

"חגררשלאלהביםיםםעריציובעיניפחת,'!זערכןגורדוןבכתביהםזהירות

ללבוםאדרלורובותואהובותיקררתכאלה,עודוישנן "!גבררירך,עלחרבן
עלרלעבורםהןלהתחםקםשתדליםשםונון::איאיז:רגררדון,.דא. ל~;,
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יצירתנפשותינרעלהמוראיסררונאסורקץ :iנ:נתעב,אםעדן,לגןלהיהפך

םותרותלםיניהם,ק t.1ניכלי-החייםאתוהמתריביםהמהרסיםהדברים
יןz,להאחריותזו,וםכרעתחי:':ובהנקודה.י Cנפיולגוףלםזיקיםדבריםוי~יאר

הקהותעלוגוברתהםכרעתהאייז,:יתהאחררותועיי"'יתויצ'רתוזבלהאדם

תותחים,בגדים, :כס~בצטבטרו'ז:.זבוב:טד:הכלהכל,'ו;ביצירתוהסמטרם

קנה-םידהכלללאהבחנה,כלללאותליות,אוכלצרכיים, irינ.וק'בתיס,
הסוציא-הפרוגרםותבכלכללהיתהלאנעלםה,זומכרעתנקודה-מיסרי,

גררםיםאלאעיקרהאדםלאלדידםכילמיניהן,רהקומוניסטיותליסטיות

בנקודהוכדומה.הםונייםמעםדיים,אסטרט.גיים,פוליטיים,מיכניים,הביריים,

לא-t 'החדי"ה,שיות iהאנדרךאתהאםתיהממיו;יךהואגורדווזוה':':ובה

ית. t.1ממ'םציאותאלאריקניתמילוליתהפי;~טהתהיה

שבו.העצמיותאתםםיתםםיתו,-הםחלקווכלה"אני",הואאחדהאוםה.
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עםרננו(,,חשבהאוטח"מזבחטלאכילולהקריבאכורהארםאת :יהורי

 .) 184מ'ג',עכרךעצםנו",
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לכך.יביאוגורדוןשלברוחרהעצמיהחינוךהפניםית,הםהפכההשיגרא.

אלה.נוראיםבימיםגורדוןלקחזהו

 • 1943מרץ-אפרילתש"ג,אדרהיום","בעיות

חירוםבימיהחינוךלבעית

חטמיםפחת :tבימחיחוריחטםטל
 ר:::אוהשפער !1העויאתבאחדות,לאואףאחת,בריו;ימהלינ.צותאין
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וםסלפיהדםותולמםעיטיומוחלטתברורהכתיו;ובהמיו;ו !1 יי:\'ינדבריו,קטעים
 .ינ,אל :.Iומ·ר::ימ'ן
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לא(,,פתרוןיהדרת"אלהלמחשבותיהםקוראיםאנחנויהודיםהיר םה~~'

 . ) 35עם' ,'אכרךרציונלי"
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לשלמותםאשריותרעוד ,וב.;ן'האדםלמןת tל,כלקודםדואגלאומית

הרושםמתקבלאלה.חירוםבימיהחינוךבבעיתלדוןעתהמרבים
' i: שלפיהםחיצונים,גורםיםמיניבכלבעיקרותלוייחסי,עניןזהוחינוך

גררםהואביותרהחשוביםהגורמיםואחדילדינו,חינוךאתלכורןעלינו
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החינוך.בעניניהעוסקיםצבוריותומסיבותכינוסיםעצרות,

עםבחייומכרעתיסודיתכהלבעיהכזאתגישהומבוססתהנכונה
 1החינוךכבעיתואדם
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ןהנצחובחיישעהבחייםקוםומהו ?החינוךבמעשה
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האמתללתתגלהיאזבמעשיל,לפשפשהאדםעלאלהלאסלןצרהבימי
יכלהמבלללאהאדמה,רעידתלאגעש,הריהתפרצותלאהיא. .1t 'כמוהמרה
בה.ייישביתבלעליד,חירבןיאה .1tד,והאסין,אתהמיטיהטבעאיתנישאר
 !לעצמיהמיתמלאךהיאהואהרב,יבשכליהזריזיתאצבעותייבעשרהאדם

הטרמינוליגיהאפרשלמאדעבהשכבהתחתכיוםמכוסהזופשוטהאמת
ושלדהאידנאהחירוםימיוכו.'וכוי"חברותית"לאימיתהמדינית"כלכלית

החינוךנתבעוכאןלהתפאר.ידינומעשיכולםכולם,-חלפו iLוהדורות
וחוה,אדםבניחינכת?איךאחיךהבלאי :האלהיהמצפין::זללדין"אמת

 '!לאנשיםשהיועדותם i ~וריביתטיפחתואיךיעניגים,רכיםתיםילדי

ובהתבגרםבגדלםשהיכשרלהרכיםהילדיםות ,!1נפיוהטעימוקלטומזוןמה
ולהשחיתולאבדלשרוףומזעזעים,נוראיםבעינוייםלענותלאנס,לרציה,

לעבדשנהפךבן-האדםחינךאיךןנפשיפניטי,מעצורכלללאולה:;"מיד
פקידתלקולולטרוףלהתנפלמוכןמטומטם,ממוכי,ממווז:טר,בעל"משמעת,

אדםבניהקוברקטנים,ילדיםהמרטי!;;האדםחונךאיך ?ומנהיגיומושליו
בדעותיו,מנןנוהשונהאתבנפשונא iLה'האדםחונך:איךאחרובכיווןזתיים

משמעתהנשמעבעיניו,החשובההמטרהבשבילהאמצעיםכלאתהמקדש

מצפוני,לקולכללנשמעאינואךלתביעתו,למפלגתו,למנהיגיו,חמורה
אתלגרשוהמוז.:תדלריחניתעצמאותבחוסךבריקנותבשטחיות,החי

 ?החושיםושכריןבשריםתעניגותעל-ידישעמומו

לענותנתבעהמקובלשהחינוךהחמורותהשאליתוכהנהכהנהורבות
להתנהגותוראשונהבראשהאחראיהואאכןכיהדין.אתעליהןולתתעליהן
תלוי.הקולרובוהאדם

המעצביםהםהחינוך,ולאאחריםגורמיםכילרגעמניחיםהיינואילו
עת 1tבוהחינוךבעיתאתיתירהבקליתפותריםהיינואז-אדםשלדטותו
כלל.חינוךבעיתקיימתהיתהלא :כןעליתרחירום.בשעתושלאחירום

המיך,שיהיהמוכרחוהבירורתוקף,בכלפתרוניםודורשת הנ-""הבעיה
היא,והאמתלכל,מעלהאמתלנו,מהלא-נעיםיהתחמקותטישטושללא

בהכרחיותמאמיןהדדית,מלחמהכזירתהעילםאתרואההמקובלשהחינוך
חניכיו.אתומחנךמכיןהואזועובדהוכלפיפאטאלית,אמונהזומלחמה

המשובחבנשקביותר,הטובבציודחניכיואתלציידצריך"בית-הספר

לאומיים,בחיגיםהמקובלתהסיסמהזיהיהחיים",מלחמתלקראתביותר,
בכלהמלחמהכאחד,לרכושנייםפרולטרייםושמאליים,ימנייםסוציאליסטיים,

ביודעיםבאהומכאןבמיוחד,לההמותאםבנשקמתנהלתותקיפהתקיפה
הזה,הזמןצרכילפיהחינוךחירום,בשעתהחינוךבעיתגםיודעיםובלא

והמקום,המצבלפיגווניההמחליפהזיקיתמיי-החינוך

בת-חלוף,ולאנצחית אי,ד:;;אל-מות,בתהאמתחסרהכאן.חסרהעיקר

יתמורותהמסיביתובכלהדוריתבכלבעולם,היז!אחתהנצחיתהאמת
הראשוניםימחכמינוהגדוליםמנביאינולנוהיאמורי"הזו,:מתהזמנים.

הנה-לחברךייתעשהבלעליךששנואו"מהכמוך"לרעך"ואהבתזייל.
 !האדםחינוךשלעדי-עזיבניןיכוךעליהמשתנה,והבלתיהנצחיתהאמת

שקיבלוהעמיםבחייוכמהכמהאחתועלעמנובחיינתגשמה:;דלאזואטת
אדםשלשקטיםולחייםאמתלשלוםהיחידההערובהבהזו,תורהזנו Iמא

ועם.עםיאדם,

נפשםמאמציבכלוחותריםהוזLואפיםאדםבניז.ויה" tעובצבת"וצבת
בתילהםמקימיםהנצחית,האלוהיתהאמתאתיום-יוםבחייהםלהגשים

נכונותואלאהמורה,לישרכשהידיעותשפעלאזו.ברוחלמורים tמדר'
לחניכיויכלתוככלולהנחילהד,ואבחייואמת iiלהגשמתהפנימית-הנפשית

זה(איןזה.מדרשבביתמוסמךלמורההמכריעהציוןזהו-הצעירים

הראהכוונה !לרכישהמורהשעלומדעיםבידיעותזלזול :אופןום 11ב'אומר
ביתומכריעים),ראשוניםהםהנפשיתוהנכונותוהכושרהפנימיתשהאמונה

אנשילשימושנוחחומריהוולאחניכיועלום.פנילשינויזהבכווןספר
במקוםמגבוה,פקודהלפיאחיהםדםלשפוךימהרולאיכ/זימות,בליעל

לקולהםיישמעווכוי,המפלגותהמפקדים,ליטים, tהיאלהחיצוניתהמשמעת

אתאדםירגיןב"לעולםהאדםל iL 'תפקידוכילדעת,ילמדוהםמצפונם.
"ועל :עשובהשנתברךלברכהיבוזוובוזהרע",היצרעלהטובהיצר
הונחובצלםשנבראהארםחיית 11יקדו'הריעשאהבתבתי"ספרתחיהי'.חרבך

חירום.בשעתושלאחירוםבשעתהחינוךלבעיתהפתרוןזהו-ביסודם

פולחןעשייכיבידם,פיפיותחרבכילזכור,עליהםר Iביווהנלהביםגם

ובנפשבנפשנולהינעץעלולהזיוחרבשני,טבע-להרגלליהפךהסייף
קרהכזהאסיןמרפא.לאין-בבשרנוגםידועיםובמצבים-ילדינו
עדהאחריםהעמיםמלחמרתובתולדותעמנומלחמותבתולדיתבפעםכפעם
אלה.ימינו

ומדעים,ידיעותבריבוילאדםשיבואהטובעלהמקובלהשטחיהמושג
יאדם,עםשלמצבולשפלהראשייםהגורמיםאחדהיאהאנאלפביתיותכי
לפנותעליו-לעולםגאולהתביאואמנותספרים-תרבותמרבהוכי

"נתתישלעם"אדם,חינוךשלהמושגיותר,והאיתןהשרשיז.ג tלמוומקומו
אותיוידוע"השכלשללייא),(ירמיהואכתבנה"לבםועלבקרבםתורתיאת
האמתיהמדעזהוטי),(ירמיהובארץ"וצדקהמשפט,חסדעושהד'אניכי

האמיתיים,החייםמדעזה,מדעודוקאלנשימה,כאוירלוזקוקשהאדם
הרבותהספריותהאולפנא,בתישלנו,הספרובבתיבסמינריונים,מאדמוזנח

היהשלארקלאהטכגיתוהתרבותוההשכלהוהאמנותהספרותוהענקיות,
לאבכוחםעזרושלרובאלאהחירום,ימיבעדהרעה,בעדלעצורבכוחם
משמשיםוהאמנותהמרעהתרבות,החינוך,ובעקיפין,במישריןלרעה,מעט
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ושלדהאידנאהחירוםימיוכו.'וכוי"חברותית"לאימיתהמדינית"כלכלית

החינוךנתבעוכאןלהתפאר.ידינומעשיכולםכולם,-חלפו iLוהדורות
וחוה,אדםבניחינכת?איךאחיךהבלאי :האלהיהמצפין::זללדין"אמת

 '!לאנשיםשהיועדותם i ~וריביתטיפחתואיךיעניגים,רכיםתיםילדי

ובהתבגרםבגדלםשהיכשרלהרכיםהילדיםות ,!1נפיוהטעימוקלטומזוןמה
ולהשחיתולאבדלשרוףומזעזעים,נוראיםבעינוייםלענותלאנס,לרציה,

לעבדשנהפךבן-האדםחינךאיךןנפשיפניטי,מעצורכלללאולה:;"מיד
פקידתלקולולטרוףלהתנפלמוכןמטומטם,ממוכי,ממווז:טר,בעל"משמעת,

אדםבניהקוברקטנים,ילדיםהמרטי!;;האדםחונךאיך ?ומנהיגיומושליו
בדעותיו,מנןנוהשונהאתבנפשונא iLה'האדםחונך:איךאחרובכיווןזתיים

משמעתהנשמעבעיניו,החשובההמטרהבשבילהאמצעיםכלאתהמקדש

מצפוני,לקולכללנשמעאינואךלתביעתו,למפלגתו,למנהיגיו,חמורה
אתלגרשוהמוז.:תדלריחניתעצמאותבחוסךבריקנותבשטחיות,החי

 ?החושיםושכריןבשריםתעניגותעל-ידישעמומו

לענותנתבעהמקובלשהחינוךהחמורותהשאליתוכהנהכהנהורבות
להתנהגותוראשונהבראשהאחראיהואאכןכיהדין.אתעליהןולתתעליהן
תלוי.הקולרובוהאדם

המעצביםהםהחינוך,ולאאחריםגורמיםכילרגעמניחיםהיינואילו
עת 1tבוהחינוךבעיתאתיתירהבקליתפותריםהיינואז-אדםשלדטותו
כלל.חינוךבעיתקיימתהיתהלא :כןעליתרחירום.בשעתושלאחירום

המיך,שיהיהמוכרחוהבירורתוקף,בכלפתרוניםודורשת הנ-""הבעיה
היא,והאמתלכל,מעלהאמתלנו,מהלא-נעיםיהתחמקותטישטושללא

בהכרחיותמאמיןהדדית,מלחמהכזירתהעילםאתרואההמקובלשהחינוך
חניכיו.אתומחנךמכיןהואזועובדהוכלפיפאטאלית,אמונהזומלחמה

המשובחבנשקביותר,הטובבציודחניכיואתלציידצריך"בית-הספר

לאומיים,בחיגיםהמקובלתהסיסמהזיהיהחיים",מלחמתלקראתביותר,
בכלהמלחמהכאחד,לרכושנייםפרולטרייםושמאליים,ימנייםסוציאליסטיים,

ביודעיםבאהומכאןבמיוחד,לההמותאםבנשקמתנהלתותקיפהתקיפה
הזה,הזמןצרכילפיהחינוךחירום,בשעתהחינוךבעיתגםיודעיםובלא

והמקום,המצבלפיגווניההמחליפהזיקיתמיי-החינוך

בת-חלוף,ולאנצחית אי,ד:;;אל-מות,בתהאמתחסרהכאן.חסרהעיקר

יתמורותהמסיביתובכלהדוריתבכלבעולם,היז!אחתהנצחיתהאמת
הראשוניםימחכמינוהגדוליםמנביאינולנוהיאמורי"הזו,:מתהזמנים.

הנה-לחברךייתעשהבלעליךששנואו"מהכמוך"לרעך"ואהבתזייל.
 !האדםחינוךשלעדי-עזיבניןיכוךעליהמשתנה,והבלתיהנצחיתהאמת

שקיבלוהעמיםבחייוכמהכמהאחתועלעמנובחיינתגשמה:;דלאזואטת
אדםשלשקטיםולחייםאמתלשלוםהיחידההערובהבהזו,תורהזנו Iמא

ועם.עםיאדם,

נפשםמאמציבכלוחותריםהוזLואפיםאדםבניז.ויה" tעובצבת"וצבת
בתילהםמקימיםהנצחית,האלוהיתהאמתאתיום-יוםבחייהםלהגשים

נכונותואלאהמורה,לישרכשהידיעותשפעלאזו.ברוחלמורים tמדר'
לחניכיויכלתוככלולהנחילהד,ואבחייואמת iiלהגשמתהפנימית-הנפשית

זה(איןזה.מדרשבביתמוסמךלמורההמכריעהציוןזהו-הצעירים

הראהכוונה !לרכישהמורהשעלומדעיםבידיעותזלזול :אופןום 11ב'אומר
ביתומכריעים),ראשוניםהםהנפשיתוהנכונותוהכושרהפנימיתשהאמונה

אנשילשימושנוחחומריהוולאחניכיועלום.פנילשינויזהבכווןספר
במקוםמגבוה,פקודהלפיאחיהםדםלשפוךימהרולאיכ/זימות,בליעל

לקולהםיישמעווכוי,המפלגותהמפקדים,ליטים, tהיאלהחיצוניתהמשמעת

אתאדםירגיןב"לעולםהאדםל iL 'תפקידוכילדעת,ילמדוהםמצפונם.
"ועל :עשובהשנתברךלברכהיבוזוובוזהרע",היצרעלהטובהיצר
הונחובצלםשנבראהארםחיית 11יקדו'הריעשאהבתבתי"ספרתחיהי'.חרבך

חירום.בשעתושלאחירוםבשעתהחינוךלבעיתהפתרוןזהו-ביסודם

פולחןעשייכיבידם,פיפיותחרבכילזכור,עליהםר Iביווהנלהביםגם

ובנפשבנפשנולהינעץעלולהזיוחרבשני,טבע-להרגלליהפךהסייף
קרהכזהאסיןמרפא.לאין-בבשרנוגםידועיםובמצבים-ילדינו
עדהאחריםהעמיםמלחמרתובתולדותעמנומלחמותבתולדיתבפעםכפעם
אלה.ימינו

ומדעים,ידיעותבריבוילאדםשיבואהטובעלהמקובלהשטחיהמושג
יאדם,עםשלמצבולשפלהראשייםהגורמיםאחדהיאהאנאלפביתיותכי
לפנותעליו-לעולםגאולהתביאואמנותספרים-תרבותמרבהוכי

"נתתישלעם"אדם,חינוךשלהמושגיותר,והאיתןהשרשיז.ג tלמוומקומו
אותיוידוע"השכלשללייא),(ירמיהואכתבנה"לבםועלבקרבםתורתיאת
האמתיהמדעזהוטי),(ירמיהובארץ"וצדקהמשפט,חסדעושהד'אניכי

האמיתיים,החייםמדעזה,מדעודוקאלנשימה,כאוירלוזקוקשהאדם
הרבותהספריותהאולפנא,בתישלנו,הספרובבתיבסמינריונים,מאדמוזנח

היהשלארקלאהטכגיתוהתרבותוההשכלהוהאמנותהספרותוהענקיות,
לאבכוחםעזרושלרובאלאהחירום,ימיבעדהרעה,בעדלעצורבכוחם
משמשיםוהאמנותהמרעהתרבות,החינוך,ובעקיפין,במישריןלרעה,מעט
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ועםלעשות,המ'זzחיתהמלאךהגדילבעזרתםאחרא,הסיטראאתלרוב

בחזיתטוטאליתמלחמת-הי~מדנתאפשרהוהטכניקהכלה itההוזטות t7התפ
גדול.מטבחייםלביתכולוהעולםוהפךובעורף,

כאןעליהשדוברזוברוחבנינואתלחנך:איךהשאלהאתאביועיומע
התשובהאתאניויודע ?דהאידבאהרעהעולםבוכחאלה,חירוםימינוכח

להתנצחולאכאן.לנאמרוחריףמוחלטבניגודוהיארבים,מפיהניתנת
אנההיטבולעייןלהסתכלמהםלבקשאלאבא,אניאחרתהחושביםעם

בה.והולכיםעליהמראיםד,ם it 'בדרךכאיםהם

הנידונהזובבעיהטבנקיןי.דוהמאוחדהקיבוץ'זtלמכתבים"ב"צרור

במאמרו .) 1942נובמבר ,'זמכתבים"(,,צרורהוא.זtקפתו 7המ.נקודתכאן

וקבועמתמידכחזיווהמלחמהעלטבנקיומצביעוהמלחמה"הספר"בית
הזהלעולםפתרון"אין :קובעהואבעתיד.וגםובהווהבעברהעמיםבחיי
הרצויוהלאומיהחברתיהטובכיהוא,טויJוווכונןלחמה".בליני,גודיוכלעל

הציונות,בשםהסוציאליזם,בשםאיפואתובעהואמלחמות,בלייבואלא
(שם . IIבתוכנוארםכלשלהישוב,של"מיליטריזציה :לנוהיקרכלבשם
צריךזו)(ברוחוה"חיבו,ךבית-הספר,עללדעתומוטלזהתפלו'ד .) 11עמ'

 .) 12עמ'(שםהתינולוות".מביתואפילומבית-הספר,רקולאמהגולהתחיל

צנחנים,הצלילה,מפציציהטנלו'ם,דורהזה,המודרניהדוראנעייכדרך

עלובמרירותבלעגטבנקיןמדבר-וממוכנותממונעותודיביזיותצוללות
הואקובעהמודרניתהמדעיותוברוח'זtלנו",לבית-הספרכיסוד"פאציפיזם

סימפטיות,לפילאללובוע"צריךורוחוהחינוךכיווושאתבור, Iiל'ולאחוק
הפועליםוהכוחותהמציאותראייתכדיתוךהסוציןלוגיהכיתוחבדרךאלא

לפיא Iרוולכמובוהואשלווהניתוחעולמית."היסטורית,ראייהבה,

הלל,ירמיהו,עילולאוטבנקיןלניןמרכס,עילפטיות 1סינכמובןסימפטיות,
הסוציאו-הניתוחשלהאוביקטיביתהמדעיות!כזוהיגורדון.דוא,טולסטוי

כיתוהמע!הואיותרטבנקין'ז..:בדבריהפתוסואףעליו,מדברשטבנקיןלוגי

סימפטיותרקלו.הרצוימהסוגכמובוסימפטיות,'זtלבלהבביטויהריהו
עולמית"היסטורית,"ראייהשאסורהכשםבהחלט,אסורותפציפיסטיות

כה.עדבהשהלכהפציפיסטיתהכלתיבדרךהאנווז;יותאסוןאתהרואה

חזקלהיותמוכרחשהרשעזה,גםהוא"שקר :מאדחשובאחדפרטועוד
יותרלהיותיכוליםהמדוכאיםוהעמיםוהאכריםהפועליםמאתנו,יותר

עמ'(שם,בידיהם"להיותיכולים-הגופניוהכוחוהטכניקההמדעחזקים,

רצינימחנךוכלעקביפציפיסטכליחתוםוחשובקלאחדתיקוןמלבד .) 10

אלאמאתנו,חזקלהיותמוכרחאינושהרשערקולאהאלה.הדבריםעל
היטלרהיההמדוכאים"והעמיםוהאכרים"הפועליםבליאפסי.כוחשהוא
"יכולים"רקלאהגופני"והכוחוהטכנילוה,,המדע It' 'מפניהנשבר,כחרס
בארצותהמכרותפועליאלמלא!הריביריהםכפוסלהםאלאבידיהם,להיות

שבלעדהיםגלםחמריאותםבכלהיטלראתוזיינושציידוהדמוקרטיות,

הסוצי-הדמוקרטים,הפועליםמיליוניעבודתובלעדיאפשרית,המלחמהאין

עצמה,בגרמניהובאוירביםביבשה,הזיוןבתעשייתוהלוומוניסטיםאליסטים
התוקפ-גרמניהשלכוחההיהמה-הלוחםהגרמניבצבאהשתתפותםובלי
יזאתאיומהאמתסוףסוףלראות!האיןזבעולםהתוקפניםכלשרלבית
ברכיעלשחונכוהפרוליטרייםהמוניבלבסימפטיותמחוסרדווקאלאהאם
זהמפנידוולוא-וחבריוטבנלו'ןעלהחביבהסוציולוגיהכיתוחתורת

להשתנןשנאלץשלאובהווהבעברבעולםעריץאיןבדמוהעולםמתבוסס
וסוף-סוףןהםשעבודםלשםוהמשועבדיםהנדכאיםהמונישלבשרותם

האנו-גואלאתהאדוםבצבאכשרואיםאפילוהמרה,מהאמתלהתחמלואין
האכסניההיתההאדומהרוסיהשאדמתהיא,המרהוהאמת !כולה'זzיות

שחוזהנים itה'באותןהגרמניהמיליטריסמוסשלמחדשלהקמתוהאדיבה
שיכחישמיהיש ... !עצמהבגרמניההנשקתע'זtייתהקמתאתאסרורסייל

הדמולורטיותהארצותשלהמכריעחללוואתשהואמיוהיכחיש !ןזאת

 1גרמניהשלבזיונה

נוראמעשהאיפשרפציפיסטיותסימפטיות""לפימכווןהינוךחוסר
כאח.דהאדוםוהצבאהאדוםהאזרהעםכולנוכיוםאוכליםפירותיו'זtאתזה,

והביאזאתר ,!,r'איפימדוקדק"מדעי"קולפיסוציולוגי""לניתוחההינוך
העולם.ובכלברוסיהשהביאלמה

כולוהעםאתשחינךזההאחרונות,השניםבאלפיהיהודיהחינוך
ומאמציממלחמותינובתולדותינושקיבלנווהאיוםהמרהלקחלפילתפוצותיו

בפיולשנינהלמשלעתההוא-שלנוהצבאגבורישלהנואיזt,יםהגבורה
המודרנייםמחנכינו-ידיעלמודגשהתנ"ךגםהעברית,הצבאיותמחדשי

-התנ"ךדמויותשאול,שלדוהשל"דמותוהמלחמתי-הצבאי,ערכומצד
שם(טבנלו'ן,בקרב"לחברותלהערכתה,לגבורה,מלחמה,לסגולותמחנכות

 ,) 13עמ'

וראועיניכםפקחו :ומכריזהצווחתהעולמית"ההיסטורית,"והראייה

רוחכם.להטבכלדוהריםאתםאליההתהוםאתראו !מעשיכםתוצאותאת
הקרוביםולשכניהםולעמםעצמםלהםהמלחמה,לגבורילהםעלהמהראו

והרחוקים.

לאח,אחשנאתירושליםבקנאילהטהכןולארצםלעמםהלונאהכלהט
הםלמפלגותיהם.המלחמהגבורימדרךסוטהולכלומפלגות,כיתותשנאת

שלוטבעוחיצוני.ואויבצרכלזאתמשעשהיותרובעצמםבעמםהשמידו
ובכלהדורותבכלהואחוזרולכןאחרת,להיותיכולואינוהואכךהדבר

שבימיירושליםבריונישלוהתנהגותםמעשיהםאלה.ימינועדהזמנים
לאמתיעד ?עמנולכלבפועלתוצאותיהםהיומההרומאים,עםהמלחמה

הארוכהזאתגלותנוכיכלענה,המרההאמתאתבעמנוומבוגרילדכלילמד
אילווכישלנו,המלחמהגבורישלממעשיהםהיאישרהתוצאהוהאיומה
זוכיםהיינובשעתם,זכאי,בןןיוהנור'הנביאירמיהולאזהרותנשמעו
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ועםלעשות,המ'זzחיתהמלאךהגדילבעזרתםאחרא,הסיטראאתלרוב

בחזיתטוטאליתמלחמת-הי~מדנתאפשרהוהטכניקהכלה itההוזטות t7התפ
גדול.מטבחייםלביתכולוהעולםוהפךובעורף,

כאןעליהשדוברזוברוחבנינואתלחנך:איךהשאלהאתאביועיומע
התשובהאתאניויודע ?דהאידבאהרעהעולםבוכחאלה,חירוםימינוכח

להתנצחולאכאן.לנאמרוחריףמוחלטבניגודוהיארבים,מפיהניתנת
אנההיטבולעייןלהסתכלמהםלבקשאלאבא,אניאחרתהחושביםעם

בה.והולכיםעליהמראיםד,ם it 'בדרךכאיםהם

הנידונהזובבעיהטבנקיןי.דוהמאוחדהקיבוץ'זtלמכתבים"ב"צרור

במאמרו .) 1942נובמבר ,'זמכתבים"(,,צרורהוא.זtקפתו 7המ.נקודתכאן

וקבועמתמידכחזיווהמלחמהעלטבנקיומצביעוהמלחמה"הספר"בית
הזהלעולםפתרון"אין :קובעהואבעתיד.וגםובהווהבעברהעמיםבחיי
הרצויוהלאומיהחברתיהטובכיהוא,טויJוווכונןלחמה".בליני,גודיוכלעל

הציונות,בשםהסוציאליזם,בשםאיפואתובעהואמלחמות,בלייבואלא
(שם . IIבתוכנוארםכלשלהישוב,של"מיליטריזציה :לנוהיקרכלבשם
צריךזו)(ברוחוה"חיבו,ךבית-הספר,עללדעתומוטלזהתפלו'ד .) 11עמ'

 .) 12עמ'(שםהתינולוות".מביתואפילומבית-הספר,רקולאמהגולהתחיל

צנחנים,הצלילה,מפציציהטנלו'ם,דורהזה,המודרניהדוראנעייכדרך

עלובמרירותבלעגטבנקיןמדבר-וממוכנותממונעותודיביזיותצוללות
הואקובעהמודרניתהמדעיותוברוח'זtלנו",לבית-הספרכיסוד"פאציפיזם

סימפטיות,לפילאללובוע"צריךורוחוהחינוךכיווושאתבור, Iiל'ולאחוק
הפועליםוהכוחותהמציאותראייתכדיתוךהסוציןלוגיהכיתוחבדרךאלא

לפיא Iרוולכמובוהואשלווהניתוחעולמית."היסטורית,ראייהבה,

הלל,ירמיהו,עילולאוטבנקיןלניןמרכס,עילפטיות 1סינכמובןסימפטיות,
הסוציאו-הניתוחשלהאוביקטיביתהמדעיות!כזוהיגורדון.דוא,טולסטוי

כיתוהמע!הואיותרטבנקין'ז..:בדבריהפתוסואףעליו,מדברשטבנקיןלוגי

סימפטיותרקלו.הרצוימהסוגכמובוסימפטיות,'זtלבלהבביטויהריהו
עולמית"היסטורית,"ראייהשאסורהכשםבהחלט,אסורותפציפיסטיות

כה.עדבהשהלכהפציפיסטיתהכלתיבדרךהאנווז;יותאסוןאתהרואה

חזקלהיותמוכרחשהרשעזה,גםהוא"שקר :מאדחשובאחדפרטועוד
יותרלהיותיכוליםהמדוכאיםוהעמיםוהאכריםהפועליםמאתנו,יותר

עמ'(שם,בידיהם"להיותיכולים-הגופניוהכוחוהטכניקההמדעחזקים,

רצינימחנךוכלעקביפציפיסטכליחתוםוחשובקלאחדתיקוןמלבד .) 10

אלאמאתנו,חזקלהיותמוכרחאינושהרשערקולאהאלה.הדבריםעל
היטלרהיההמדוכאים"והעמיםוהאכרים"הפועליםבליאפסי.כוחשהוא
"יכולים"רקלאהגופני"והכוחוהטכנילוה,,המדע It' 'מפניהנשבר,כחרס
בארצותהמכרותפועליאלמלא!הריביריהםכפוסלהםאלאבידיהם,להיות

שבלעדהיםגלםחמריאותםבכלהיטלראתוזיינושציידוהדמוקרטיות,

הסוצי-הדמוקרטים,הפועליםמיליוניעבודתובלעדיאפשרית,המלחמהאין

עצמה,בגרמניהובאוירביםביבשה,הזיוןבתעשייתוהלוומוניסטיםאליסטים
התוקפ-גרמניהשלכוחההיהמה-הלוחםהגרמניבצבאהשתתפותםובלי
יזאתאיומהאמתסוףסוףלראות!האיןזבעולםהתוקפניםכלשרלבית
ברכיעלשחונכוהפרוליטרייםהמוניבלבסימפטיותמחוסרדווקאלאהאם
זהמפנידוולוא-וחבריוטבנלו'ןעלהחביבהסוציולוגיהכיתוחתורת

להשתנןשנאלץשלאובהווהבעברבעולםעריץאיןבדמוהעולםמתבוסס
וסוף-סוףןהםשעבודםלשםוהמשועבדיםהנדכאיםהמונישלבשרותם

האנו-גואלאתהאדוםבצבאכשרואיםאפילוהמרה,מהאמתלהתחמלואין
האכסניההיתההאדומהרוסיהשאדמתהיא,המרהוהאמת !כולה'זzיות

שחוזהנים itה'באותןהגרמניהמיליטריסמוסשלמחדשלהקמתוהאדיבה
שיכחישמיהיש ... !עצמהבגרמניההנשקתע'זtייתהקמתאתאסרורסייל

הדמולורטיותהארצותשלהמכריעחללוואתשהואמיוהיכחיש !ןזאת

 1גרמניהשלבזיונה

נוראמעשהאיפשרפציפיסטיותסימפטיות""לפימכווןהינוךחוסר
כאח.דהאדוםוהצבאהאדוםהאזרהעםכולנוכיוםאוכליםפירותיו'זtאתזה,

והביאזאתר ,!,r'איפימדוקדק"מדעי"קולפיסוציולוגי""לניתוחההינוך
העולם.ובכלברוסיהשהביאלמה

כולוהעםאתשחינךזההאחרונות,השניםבאלפיהיהודיהחינוך
ומאמציממלחמותינובתולדותינושקיבלנווהאיוםהמרהלקחלפילתפוצותיו

בפיולשנינהלמשלעתההוא-שלנוהצבאגבורישלהנואיזt,יםהגבורה
המודרנייםמחנכינו-ידיעלמודגשהתנ"ךגםהעברית,הצבאיותמחדשי

-התנ"ךדמויותשאול,שלדוהשל"דמותוהמלחמתי-הצבאי,ערכומצד
שם(טבנלו'ן,בקרב"לחברותלהערכתה,לגבורה,מלחמה,לסגולותמחנכות

 ,) 13עמ'

וראועיניכםפקחו :ומכריזהצווחתהעולמית"ההיסטורית,"והראייה

רוחכם.להטבכלדוהריםאתםאליההתהוםאתראו !מעשיכםתוצאותאת
הקרוביםולשכניהםולעמםעצמםלהםהמלחמה,לגבורילהםעלהמהראו

והרחוקים.

לאח,אחשנאתירושליםבקנאילהטהכןולארצםלעמםהלונאהכלהט
הםלמפלגותיהם.המלחמהגבורימדרךסוטהולכלומפלגות,כיתותשנאת

שלוטבעוחיצוני.ואויבצרכלזאתמשעשהיותרובעצמםבעמםהשמידו
ובכלהדורותבכלהואחוזרולכןאחרת,להיותיכולואינוהואכךהדבר

שבימיירושליםבריונישלוהתנהגותםמעשיהםאלה.ימינועדהזמנים
לאמתיעד ?עמנולכלבפועלתוצאותיהםהיומההרומאים,עםהמלחמה

הארוכהזאתגלותנוכיכלענה,המרההאמתאתבעמנוומבוגרילדכלילמד
אילווכישלנו,המלחמהגבורישלממעשיהםהיאישרהתוצאהוהאיומה
זוכיםהיינובשעתם,זכאי,בןןיוהנור'הנביאירמיהולאזהרותנשמעו



 107ונפשבלב יש::!חנתן 6()1

בארץומתמידממשיךוישראלזואחרבזונופלותעריציםמלכויותלראות
העול-ההיסטורית,הראייהזוהילאהאםוהאמת.השלוםנביאיערשמולדתו,

ןהאב/תיתמית"

-להסבירהאמיתיהחיניךיוסיףאטפוך"דאטפת"עלשלנצחיוחוק
עמיםכובשיהגדיליםהעריציםכלהעולם.עמיכלבתולדותימתאמתהתאמת

בפי"הגדול"לתוארהנוראיתתיעבותיהםבעדשןכןארצותרוב.חריבי
ןהכבירים"מפעליהם"שלובסופםבסופםהיהמה-חנפים,היסטוריינים

ובדורותבדורםומבוסהומבוכהמהומהואחריר,םלקטלמותהלךלפניהם

להביאשהתימרוהגדולות-הדמיםלובר,פכותגםלהיעלר,יכךלאחריהם.-!1 '
הצרפתית,לובהפכהקרהכךיר,גיליוטינה.החרבל t\ ,בדרךלעולםגאולה

אישמנהיגיהאכלוולבסוףואצילים,לים V:ומורוןניםראשימקודםשהתיזה
ברוסיד,גםהדבראירעיכךבדמה.כולההמהפכההתבוססה-!1 'עדרעהור tב'

משאתכיוםוהיאימופת,לדוגמהלפנינוטבנקיןמציגשאותההמיעצתית,

למעןלטבחהובוניםשהגירומאלה.רביםבתיכנורביםרבים,שלהנפש
והנערץיהגדילביותר,הקרוביםחבריהםבהרבאחר-כךנפלור,מהפכה

רחץאשרהמהפכה,בקהלהמדבריםמראשירביתשניםך ,!,1במישהיהשבהם

יחרבורחמים,כלללאוהמדומיםהאמתיים ;jהמהפכמתנגדיבדםפעמרו

בגרזןמת-להומחוצההובועצתיתבארץחתיתההפילהבדםהמגואלת

למעיהאמצעםיכלאתכמוהושקידשוהמהפכניםחברייבדיימרצחםי

 :האמיתיהחינוךיכריןבהםיכיוצאאלהכלעלכביכול.הנעלההמטרה
ילמביגרלילדישנןהוא " 1כבידיתחדאלובקהלםנפשיתבואאל".בסודם

המחשבהחיפשבהשאין ;שבאדםאלהיםצלםהישפלההיאבארץכי
העיזםעלחימהבאכזריותוהושמדונרדפובההארובר,שעוב}-י ;הוהבעה

עריצים-קומץבעיניולאהםבעיניהםהטובר,ועבודהחייםבצורתלבחור
תנועתחופשדוכאההיאבארץוהתותח.האקדחבכוחגואלי-אדםתלטים .iIמ"

ו"ממרי-קומיסריםמושליםשבהםלקסרקטיןנהפכוהחרושתובתיהפועלים
ופילחןןהאספית,העתוניתחופשההתאגדית,חופשאיןההיא;בארץצים"

עלעריךלאיןהמתרפסתבהשתעבדותועולהיהכל-יכילהיחידהמנהיג
וקפיטליס-בורגניםרקלאהיחידים.המושליםהצאריםבימישהיד,עבוד ,!,1הי

דימוקרטים,טרודוביקיםוטרוצקיסטים,מנשביקים-סוציאליסטיםאלאטים
נרדפויטולסטואייםישמאלייםימנייםס"ריםוסינדיקליסטים,אנרכיסטים

הראויההטובההרוחכאןמהיגדולים.ובז.:וראיםהניקמתבחרבוהושמדי

עלהקטלניותוהרדיפותהחמירהאיסורואוליןלמופתולילדינולנולשמש
ךקסםבחבליימשכנוהזה-עברית,חלוצייתציונות,

ילדינוחינוךולאחריהם,ולפניהםחירוםבימיהחינוך :דברשלסיפו
ימיאנובידינןעלינונביאשלאכלךלחנדהמרכזיתפקידועצמנו,וחיניך
"עם-אדם".ברוחילדינןוחיניךעצמנן!חינוךחירום

והארגונים.המוטביםתנועתהוצאתתש"ג,ב'-ניסואזר"תלטים",

שאיננוהעיקרעל

"השוואתשאלתלפתרוןותכניותהצעותמיניכלצציהאחרויבזמו
הוגשואחריםובמקומיתבנהללבמושב-העובדים".לחקלאיהציבוריהעובד

ורבוושונות,מפורטיתהצעיתכך,לשםבמיוחדשנקראוהכלליות,לאספות
רקכימאו.דמוןרהדברמסקנות.לכללבאולאועדייןעליהןהויכוחים

ילטפללבואאפשרכשןרה,הואכאילובמושבי-עובדיםר,מצבראייתמתוך
שלמוכרחת,תוצאהתוצאה,רקחשיבותהכלעםשהיאןו,בשאלהבמיוחד

' t אלתהיאהלאממנה,ועיקריתוחשובהגדולהאלה.Lמושב-שלמהותו'ץ
ביסידו.העובדים

מושבי-שלהיסודיותהבעיותעלבאריכותלהתעכבכעתביכלתיאין
לצייןאנסר,ואךתועלת,משוםבןהיהיהאםיידעאינניגםכיום,העובדים

הדבריםיגרמואולי-אולישאיננו,ר,עיקרעללהצביעדברים,ראשי ' jכא
העיקר.אלאליו,דרךלחיפישיהמח'זtבהאתלעורר

יפהאל.הראשוןיוצרושראהומכפיברוחוהמושבכיוםהוארחוק

למושבי-לתקנותב"יסודותגורדוןד.א.לפנינושתיארומכפירוחו,בעיני

הצרכיםבריבייהפרט,ימשאליתבשאיפותובחינוך,בעבודהשלו.עיבדים"
האמניאשרתחתכפרינן,עלהעירמצדיהולכתהגדלהפעה-!1בהיד,מתמיך;

המשפח-היחסיםבמקים'!!,השתלטיהמסחרייםביחסיםמןה,ההיפךיהיר,כ"

הסכנהמתבלטתודומיהםאלהבכל-גורדון.דא.דיברעליהם .iI 'תיים,
במקיבללכפורוהתהוותוהיווצרובזמןשהעיזשמושב-העובדים,הגדולה,

ויותריותרונסחףזומדרכולאטלאטסרומקורית,עצמאיתלדרךויצא
לעצמה,כשהיאלאמתהחתירהפסקההנפשית,התסיסהפסקההשיגרה.בזרם

לכפורהעיזבהתהוותימושב-העובריםוהולכות.גיברותהחוץוהשפעות

המסגרתלאכיגורדון,ד.א.שללדעתיוהתקרבהקולקטיביסטיתבדוגמה
הפרטשלהיצירר,לחופששאףמושב-העיבדיםהאדם. tאלזהעיקרהיא

העיבדהעםאתליצורקייהזוובדרךולרע,לטיבפרטכל'זtלולאחריותו
הממלכתית,והכפייהוהתקניתהחוקיםלאומנוצלים.מנצליםבליהחפשי

מייסדיהנכונה.דרכןועלעצמועלישמורהוא-עצמוהאדמהעובדאלא
המעמד-מתןרתהיוירחוקיםסוציאליסטיםהיולאהראשוןמושב-העובדים

ספק-עלגדולהחדרהחרדיהםודוקאממערב,מזרחכרחוקמרכסשליות
אי-שויוןלהתהייתחששוהזולת,ניצולשלעצמית,לאעבודהשלספיקא

העירבקרבתהתישבותהצעתלקבלשסרבוכמובמושב,מעמדותוניגודי

חיפשומכסימלית,חיים-בפשטותנהגושהיא,כלשליליתהשפעהשלמחשש
ליצורחזקרצוןהיהעם-אדם.שלדורגידולבשבילמיוחדיםחינוךדרכי
 !המיןבמקוםהאדםאת

המרץהאמיץ,הגוףאיתיעדיין!הגיףהדבריםפנישוניםמה-כיום
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בפי"הגדול"לתוארהנוראיתתיעבותיהםבעדשןכןארצותרוב.חריבי
ןהכבירים"מפעליהם"שלובסופםבסופםהיהמה-חנפים,היסטוריינים

ובדורותבדורםומבוסהומבוכהמהומהואחריר,םלקטלמותהלךלפניהם

להביאשהתימרוהגדולות-הדמיםלובר,פכותגםלהיעלר,יכךלאחריהם.-!1 '
הצרפתית,לובהפכהקרהכךיר,גיליוטינה.החרבל t\ ,בדרךלעולםגאולה

אישמנהיגיהאכלוולבסוףואצילים,לים V:ומורוןניםראשימקודםשהתיזה
ברוסיד,גםהדבראירעיכךבדמה.כולההמהפכההתבוססה-!1 'עדרעהור tב'

משאתכיוםוהיאימופת,לדוגמהלפנינוטבנקיןמציגשאותההמיעצתית,

למעןלטבחהובוניםשהגירומאלה.רביםבתיכנורביםרבים,שלהנפש
והנערץיהגדילביותר,הקרוביםחבריהםבהרבאחר-כךנפלור,מהפכה

רחץאשרהמהפכה,בקהלהמדבריםמראשירביתשניםך ,!,1במישהיהשבהם

יחרבורחמים,כלללאוהמדומיםהאמתיים ;jהמהפכמתנגדיבדםפעמרו

בגרזןמת-להומחוצההובועצתיתבארץחתיתההפילהבדםהמגואלת

למעיהאמצעםיכלאתכמוהושקידשוהמהפכניםחברייבדיימרצחםי

 :האמיתיהחינוךיכריןבהםיכיוצאאלהכלעלכביכול.הנעלההמטרה
ילמביגרלילדישנןהוא " 1כבידיתחדאלובקהלםנפשיתבואאל".בסודם

המחשבהחיפשבהשאין ;שבאדםאלהיםצלםהישפלההיאבארץכי
העיזםעלחימהבאכזריותוהושמדונרדפובההארובר,שעוב}-י ;הוהבעה

עריצים-קומץבעיניולאהםבעיניהםהטובר,ועבודהחייםבצורתלבחור
תנועתחופשדוכאההיאבארץוהתותח.האקדחבכוחגואלי-אדםתלטים .iIמ"

ו"ממרי-קומיסריםמושליםשבהםלקסרקטיןנהפכוהחרושתובתיהפועלים
ופילחןןהאספית,העתוניתחופשההתאגדית,חופשאיןההיא;בארץצים"

עלעריךלאיןהמתרפסתבהשתעבדותועולהיהכל-יכילהיחידהמנהיג
וקפיטליס-בורגניםרקלאהיחידים.המושליםהצאריםבימישהיד,עבוד ,!,1הי

דימוקרטים,טרודוביקיםוטרוצקיסטים,מנשביקים-סוציאליסטיםאלאטים
נרדפויטולסטואייםישמאלייםימנייםס"ריםוסינדיקליסטים,אנרכיסטים

הראויההטובההרוחכאןמהיגדולים.ובז.:וראיםהניקמתבחרבוהושמדי

עלהקטלניותוהרדיפותהחמירהאיסורואוליןלמופתולילדינולנולשמש
ךקסםבחבליימשכנוהזה-עברית,חלוצייתציונות,

ילדינוחינוךולאחריהם,ולפניהםחירוםבימיהחינוך :דברשלסיפו
ימיאנובידינןעלינונביאשלאכלךלחנדהמרכזיתפקידועצמנו,וחיניך
"עם-אדם".ברוחילדינןוחיניךעצמנן!חינוךחירום

והארגונים.המוטביםתנועתהוצאתתש"ג,ב'-ניסואזר"תלטים",

שאיננוהעיקרעל

"השוואתשאלתלפתרוןותכניותהצעותמיניכלצציהאחרויבזמו
הוגשואחריםובמקומיתבנהללבמושב-העובדים".לחקלאיהציבוריהעובד

ורבוושונות,מפורטיתהצעיתכך,לשםבמיוחדשנקראוהכלליות,לאספות
רקכימאו.דמוןרהדברמסקנות.לכללבאולאועדייןעליהןהויכוחים

ילטפללבואאפשרכשןרה,הואכאילובמושבי-עובדיםר,מצבראייתמתוך
שלמוכרחת,תוצאהתוצאה,רקחשיבותהכלעםשהיאןו,בשאלהבמיוחד

' t אלתהיאהלאממנה,ועיקריתוחשובהגדולהאלה.Lמושב-שלמהותו'ץ
ביסידו.העובדים

מושבי-שלהיסודיותהבעיותעלבאריכותלהתעכבכעתביכלתיאין
לצייןאנסר,ואךתועלת,משוםבןהיהיהאםיידעאינניגםכיום,העובדים

הדבריםיגרמואולי-אולישאיננו,ר,עיקרעללהצביעדברים,ראשי ' jכא
העיקר.אלאליו,דרךלחיפישיהמח'זtבהאתלעורר

יפהאל.הראשוןיוצרושראהומכפיברוחוהמושבכיוםהוארחוק

למושבי-לתקנותב"יסודותגורדוןד.א.לפנינושתיארומכפירוחו,בעיני

הצרכיםבריבייהפרט,ימשאליתבשאיפותובחינוך,בעבודהשלו.עיבדים"
האמניאשרתחתכפרינן,עלהעירמצדיהולכתהגדלהפעה-!1בהיד,מתמיך;

המשפח-היחסיםבמקים'!!,השתלטיהמסחרייםביחסיםמןה,ההיפךיהיר,כ"

הסכנהמתבלטתודומיהםאלהבכל-גורדון.דא.דיברעליהם .iI 'תיים,
במקיבללכפורוהתהוותוהיווצרובזמןשהעיזשמושב-העובדים,הגדולה,

ויותריותרונסחףזומדרכולאטלאטסרומקורית,עצמאיתלדרךויצא
לעצמה,כשהיאלאמתהחתירהפסקההנפשית,התסיסהפסקההשיגרה.בזרם

לכפורהעיזבהתהוותימושב-העובריםוהולכות.גיברותהחוץוהשפעות

המסגרתלאכיגורדון,ד.א.שללדעתיוהתקרבהקולקטיביסטיתבדוגמה
הפרטשלהיצירר,לחופששאףמושב-העיבדיםהאדם. tאלזהעיקרהיא

העיבדהעםאתליצורקייהזוובדרךולרע,לטיבפרטכל'זtלולאחריותו
הממלכתית,והכפייהוהתקניתהחוקיםלאומנוצלים.מנצליםבליהחפשי

מייסדיהנכונה.דרכןועלעצמועלישמורהוא-עצמוהאדמהעובדאלא
המעמד-מתןרתהיוירחוקיםסוציאליסטיםהיולאהראשוןמושב-העובדים

ספק-עלגדולהחדרהחרדיהםודוקאממערב,מזרחכרחוקמרכסשליות
אי-שויוןלהתהייתחששוהזולת,ניצולשלעצמית,לאעבודהשלספיקא

העירבקרבתהתישבותהצעתלקבלשסרבוכמובמושב,מעמדותוניגודי

חיפשומכסימלית,חיים-בפשטותנהגושהיא,כלשליליתהשפעהשלמחשש
ליצורחזקרצוןהיהעם-אדם.שלדורגידולבשבילמיוחדיםחינוךדרכי
 !המיןבמקוםהאדםאת

המרץהאמיץ,הגוףאיתיעדיין!הגיףהדבריםפנישוניםמה-כיום
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החייםגלגלאוהבים,ואמאאבאבחיקנועםילרייגדלועודואביב,אהבה
אדםעללךמבשראיוב ל-zז'ששליחויש,אךומעולםכמאזוהולךמנסן'
אתו,חייתכברלאשוהאדםנפש,קרבתאומשפחהקרבתקרובקרוב,
 !החייםמארץנכרתוהנה-המפורשבשמוהואאורו,מהלגרנתמויון,נהנית

עתהזהרקכאילווהכליין,הקטלרבראליךהגיעלראשונהכאילו-אז
מוצאלאיןהתוגהכוברעליךיפולאזשבנוראים,הנוראהטבחהרהניעך
וטרגיותו,עמקולכלהאסוןאתמשינאתהאחד,אדםבהעדרכאו,ומפלט,
ונכרתהיהואהוביקראדםבןואופן,פניםבשוםתמורהלהאיןהאבירה

תיקון,איןהאיום,זהלמעוותתיקוןואיןאכזרית,בירנקטףפתאום,
 ?איננואיננו,משהכיהיריעהנתקבלהבועגוםיוםמאותושנהמלאה

לאוהאמיצה,התמירהרמותואתנראהלאלעולםנראה,עודלא ? ' Iהייתכ
זוטיועלרומועל,רעיםשיחתנשוחחלאוהרציני,השקטקולואתנשמע

' it משהאתנויהיהלאהטוב,חיוכואתנראהלאעולם,ל? 

נהללמראשיתכאן,בחיינושונותמתקופותעולים,ורשמיםזכרונות
האחרונה,השנהועד

שבאחרוחמיםצרקטןבחררערב,היההרבר,היהשניםהרבהלפני

העזרהשלוערכהמקומהעלבשיחהפתחתינוער,שלקטןבחוגהצריפים,
החרש,העולםרמותובעיצובהמקומיותהערותבחייובעתיר,בהווהההדדית
ל Z!'וההרדיתהמלחמהעלהמיוסרהיוםןt"להעולםבמקום;:"יבואהנכסף,

ואתהחדראתבלגושיהאירההקטנההנפטמנורתבאדם,אדםבעם,עם

חוקההדדיתהמלחמההאיו :זאלה lהןהפינותמאחתנשמעהוהנההמסובים,
והחיפוש,העיוןרב,אךלימיםצעירעוראזמשה,היההשואל ?הטבע

והיתהבינינו,שניםוכמהכמהבמשךהמשכיםלושהיויח, ttרו-(התפתח

אדמה,עובדיאכריםסביבתהחרשה,וסביבתנודורנובןנער :הפתעהזאת

מישראלוהפילוסופיםהחכמיםבספריבן-ביתהואזהבנוערכרגילושלא
ראיתיאנו,דורבושלוהמחשבההעיוןבספרילורבוירוקדומים,מימים
מרחףי iLחרי'הומורורוחלרעתרצוןהמחzובה,רצינותהעיון,:כושרלפני

הכל,על

ש'זtמע,למהלעתיםוהתנגרהלגשיב,למר,הואלזמן,מ,זמןבפגשנו

העניןעומקתוךאללחדורהיטיבנהאתו,לשוחחנעיםהיהתמיראך

הנירון,

ממנוצעירנוערשלבחוגיםלשיחותילהקשיבבפעםכפעםבאהיה
מליםבשתים-שלושמשמיעהיהלוהמיוחרתהרקהבחריפותלימים,בהרבה

מההנעורים,בניל ,ttיד,מחשבהוקפאוןהארישותעלהשבונהבקרתואת
וכנראההשומע,לבלהכאיבכריערהמטרה,אלאלהברבריולקלועהיטיג

המשמיע,בלגם

ובימישקטיםבימיםולימור,בעיוןבשמירה,בעבורה,שניםעברוכה

ובמסירות,ברציבותבשקט,בדרכולצעורמתמידומשהומאוריג.ות,מהומות

משתניםותכנם,החייםשלמהותםהרוח,אך'ג.נפה,וההסתעפותגדול
מתרופפיםהתחילוואובדת,מיטשטשתעצמיותםוירים,ומחהולכיםהוולכים,

המוחלטתהעצמיתלעבודהביחסהחלהמו'זtב,שלהיסוראבניהתווהעמורי
הגרולהמפעלכלובתוךורוחניים,חמרייםחברתיים,גילוייםבשאריהמשך

ההרגיז.:ההמרוממת,הרוחחסרהפוסקיםבלתיק itמ'בחייהשוקקהזה

וריקיםדליםהחברתייםהחייםגוררון,ר,א,ריברעליההאנושית-קוסמית
בכללבכפרינוהריקהחללאתבהירותביתרמבליטיםוהחגיםיהשבתות

מרובהבמירהי'הצילו"והמלחמההחירוםשנות(אמנםבפרטהנועריבחיי
לתוצאותויזדעזעיחרדהמעמילןהמסתכלאךוהאימונים,הגיוסיםעל-ירי

זה),כל
עובדי-ביןהמעמדותניגורי-המחלהשלזהסימפטוםאיפואמהו

עלולאדוקאעליוהדיבוראתנייחדכי-במו'זtבוהחקלאיםהציבור
עלהחלוםשלהקורשאשבלבבותשהיהבמקום ?עצמהלמחלההגורם
היאהעצמיתשהעבודהבמקוםומנוצלים,מנצליםללאעובדעבריכפר

מקוםלהיותיכוללאשם-יעבור"ואל"ייהרגראשוןמושכלבבחינת
ונוערלהכשרהובוערהנוערעלייתוגםהשונות,לצורותיהניצוללעבורת

העוברים-העוזריםכל-להכשרהותלמידיםוסטורנטיםסוציאליתעזרהשל
ולאהמוסרי,הצולאוריסודרזהכל-ולצורותיהםלשמותיהםהאלה
שבלב,המצפוןמפניורקאךאלאומוסרות,וועדיםחוקיםשלהפיקוחבעורת
 !אחרתאי-אפשריטכנפיט,מפניאחרת,שאי-אפשרמפני

שאינוציבוריעוברשוםיתקבללאכזהשבנןושב-עובריםמאליו,מובן

שתתעוררשאלהוכלהמושב,חברילכלוחובות',",וה-זכויותהמושבחבר
פתרונהאתותמצאמשותפת,מושבית-כללית,פנימית,שאלהתהאזהבענין
משפחתית,חברית,ברוח

בשאלותהטיפוליועילינ,החסר,כשהתוךאיננו,כשהעיקר-וכיום
 1הלואי

והארגונים,המושביםתועתהוצאתתש"ג,אבא--לול"תלמים",נהלל,

אתלנומראותיוםיוםיריעותאלה,זוועהימיהםואכזריםכברים
זהאתזהוחוהאדםבניטובחיםבוונורא,גדולמטבחייםכביתהעולם
באנזצעיםוגםהחדישההטכניקהבעזרתההמצאה,כשריןבכליכלתם,בכל

החיים-זאתובכלשמאל,ועלימיןעלקוצרהמוותביותר,פרימיטיביים
ישעודגנו,פריימאסףנוטעוקוצר,וזורעחורשהאדםעורבשלהם,
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החייםגלגלאוהבים,ואמאאבאבחיקנועםילרייגדלועודואביב,אהבה
אדםעללךמבשראיוב ל-zז'ששליחויש,אךומעולםכמאזוהולךמנסן'
אתו,חייתכברלאשוהאדםנפש,קרבתאומשפחהקרבתקרובקרוב,
 !החייםמארץנכרתוהנה-המפורשבשמוהואאורו,מהלגרנתמויון,נהנית

עתהזהרקכאילווהכליין,הקטלרבראליךהגיעלראשונהכאילו-אז
מוצאלאיןהתוגהכוברעליךיפולאזשבנוראים,הנוראהטבחהרהניעך
וטרגיותו,עמקולכלהאסוןאתמשינאתהאחד,אדםבהעדרכאו,ומפלט,
ונכרתהיהואהוביקראדםבןואופן,פניםבשוםתמורהלהאיןהאבירה

תיקון,איןהאיום,זהלמעוותתיקוןואיןאכזרית,בירנקטףפתאום,
 ?איננואיננו,משהכיהיריעהנתקבלהבועגוםיוםמאותושנהמלאה

לאוהאמיצה,התמירהרמותואתנראהלאלעולםנראה,עודלא ? ' Iהייתכ
זוטיועלרומועל,רעיםשיחתנשוחחלאוהרציני,השקטקולואתנשמע

' it משהאתנויהיהלאהטוב,חיוכואתנראהלאעולם,ל? 

נהללמראשיתכאן,בחיינושונותמתקופותעולים,ורשמיםזכרונות
האחרונה,השנהועד

שבאחרוחמיםצרקטןבחררערב,היההרבר,היהשניםהרבהלפני

העזרהשלוערכהמקומהעלבשיחהפתחתינוער,שלקטןבחוגהצריפים,
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הנירון,

ממנוצעירנוערשלבחוגיםלשיחותילהקשיבבפעםכפעםבאהיה
מליםבשתים-שלושמשמיעהיהלוהמיוחרתהרקהבחריפותלימים,בהרבה

מההנעורים,בניל ,ttיד,מחשבהוקפאוןהארישותעלהשבונהבקרתואת
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הגרולהמפעלכלובתוךורוחניים,חמרייםחברתיים,גילוייםבשאריהמשך
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לארביםימיםזהלקראתי.משהוהנההמחלבהלפניעברתיערבעםלקצו.
עיכבני.משהועייפים.בעניניו,קו, 1Zבמ'אחדכלטרודים,יחה. 1Zל'נפגשנו

לפניהרצהיתירותהכנותבליאחר.לזמןלדחותהיכולואינואלילושאלה
לאומחוץ.מביתסכנותמפניההגגהלצבאההתגייסותעניןהואהענין,את

-וקצובותשקולותומליוובנחתבמתינותתמידשדבריומשה,הכרתיו.
בקנקניהחלבמביאירעשומסביבבשטף.בחריפות,ברגש,הפעםדבריו

הזאתההמולהבכלמרגישאינוומשהרם,בקולביניהםושוחחוהמתכת
הכרחיתההתגייסותלדעתויכלתו.ככלולו Iלאתבאמצוטענותיואתומרצה

האהרתולגישתיהשליליתלעמדתיהתנגדוברגשבחוםאחר.מוצאואין
המלחמהאתוהרגשתיראיתיובקולופניועלמבפנים.השאלותלפתרון

אניכלפילאכאילומופנותהיווטענותיובו,שהתחוללההכבידההפנימית
מתאימהאינהישותוכל !והמלחמהוהצבא:משהובאמתעצמו.כלפיאלא
השיחהים. Iוהפקפולההרהוריםעםנאבקתוהאחריותהחובההרגשתאךלכד,

בשלו.והואבשליאניבינינו,הסכמהללאנסתיימההונרגוזLתהחמה
בכךרציתימאודכיאםלשיחהנגפשנוולאימיםעלימיםעברו

אחריםובמקומותבנהללנערכוזמןבאותובזר,.רוצההיהמשהשגםוידעתי
התגייס,משה :לימספריםהימיםבאחדלמתגייסים.פרידהמסיבותבארץ
למוזLהכראויבצנעה,ט, Iבשלזהוכלהאימונים,למחנהונסענהללאתעזב

פילוסופיהחסלוגן,שדהסדרחסלכן,כיהבההמעשה,ורבהמללממעט
בשיחותינומשהשלאמרתוכטלתזלעודלאלמטה.ומהלמעלהבמהומחקר

למערכה.לוהקוראלצומשהעתהומלואו.עולםעל

מלחמהששמוהזההאסוןבהכרחפטליתאמונההמאמיניםהעמיםעל ;מות
המשחיתכליאתיוצריםהםבידיהםכיתלוי,הדברשבהםדעתמבלי

אי-שםאינוהאויבכי ;והעמיםהדורותשבכלהתוקפנייםאתבהםומזיינים

ידו Iותפלומקומוהאדםעלהשיחהונמשכההאדם.שלבפנימיותואלאבחזית
ומשהאני,דיברתיבעיקרוכו'.וכו'והקצרים,המעטיםחייובשנותבעולם
מפעםורקומתמיד,מאזעליוהטובהההקשבהכיכולתזיב Zוהקוושמעישב

זו.בשיחהשקעכולולענין.שהואמההעיראושאללפעם
רגעשקעונשתתק,זה,ככה:כד,אנחהתודקםמשההדברים.נסתיימו

בברכתנפרדנודברים.המוןמכליותרדיברהזושתיקהבהרהורים.
להתראות.

 ?אידןמתי ?להתראות

האיומה.הבשורהבאהוהנה

בעבודהיצירהוכוחאוןמלאימיו,במבחרלפניו,היוםהיהגדולעוד
הספיקהמזלגבקצהרקלו,ציפוהחייםהאביב,האהבה,ובמחשבה.

מהם.לטעום

ואיננו.-פתענגדעוהנה

ובבת-צחוקומשהיופיעהימיםבאחד :בדמיונדאתהשרואהויש

 ?הגוללאתעלילסתוםמיהרתםמה ?להספידנינחפזתםמה-ישאל

זהבדמיוןלהאמיןנפתהוהלבאני.חייםחפץהמות.מןאני vרחורחוק,

 ...האמתהיאמרהאדהאסון.עםמשליםואינו

תש"ןאייר

והנההערב,לסעודתבביתיושביםאנוחג.אושבתותמערביבאחד

הקומ.הדםבחורולפנינפתחת?הדלתזובשעההבאזהמיבדלת.דופקים
למספרלוניתןחופש !מיזן,הזהוהריפניו.עלטובוחיוךלבנהבחולצה

באוהואזוטות, t.הפובהליכותיוהפשוטה,בחולצתובנהלל,שובוהריהוימים

בשקט,בנחת,כדרכו,-משההא.ועלדאעלושוחחנובנו tי'לבקרני.
ללכת.קםזמן-מהלאחרוברוח.בחומרכאן,בחיינומתענייןעונה,וזן,ואל,
זז,אינוהואאךללוותו,קמתיהערכ.בסעודתלויחנוהביתה,לשובצריך
מהו-שוחחנו.לאהעיקרעלאך ;אומרהואופתאוםרגע,בדומיתעומד

אפשרמה-התגייסות.ועלהמלחמה,על- ?עליו'י:zוחחנושלאהעיקר
ומהחובתך,מילאתעשית,.ט~לראת?אתהאלהעניניםעלכרגעלדברלנו

 ?כדעלעתהנדבר
הדבר,ליחשובעתה.שנדבררציתיכדעלא Iדוולהוא,עונהלא,-
שבלבד.מהכלנאאמוד

המלחמותועלהזאתהמלחמהעלשוחחנוושוחחנו.לשולחןישבנו
למלח-האמיתייםהגורמיםעלאי-הכרחיותן,עלשבהן,האוילותעל ;בכלל

רותעה

ואי-אלימות)אלימותעלגלויכוח

המא-הדורות.בחינודואי-אלימותאלימותעלהויכוחלעצםא'ז.tובלא
לקחלאחרגםולהושיעלגאוללעזור,לתקן,האלימותשלבכוחהמין

נוכחזואמונתועליוותראםמסופקני-הזההיוםעדכולהההיסטוריה
עובדתיותטעויותלתקןרקברצוניכאןנוסף,מרולקחנוספותהוכחות
ניסן,-ב'אדר(,,תלמים"להאבקות""חנודבמאמרוברשהח'בדברי

אופן.בשוםעליהןלעבורשאין ,).זש.

כלקודםמצדה"דם :שםאניקוראאין-קצהוהשתוממותבתמהוןא)

איסיים,של,דמםבמדברישוביםבוניוטףנשיםגברים,שלדמםהוא,דמנו

וצדק,שלוהחיילחיותביקשואדרבה,קרבות.שואפיהיולאכדיועאשר
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שלבפיהםבפניהםהמוטחותמהאשמותוכו'וכו'המדבר"אלובורחים

 !ןהךהיינווהסיקרייםהם !ןמצדהאנשיהםהם-הקנאיםמעריצי

 I ?זומדהימהטעותמאין

שלדרכי"סבורני :שםדבריווכהגנדי.עםמשפטיםברשלח'ועודב)
באמצעותבריטישלטוןלגרשממנו.ברעתמש-:iiלהיגנדינכוןברענןלחמתו

משכנע".פציפיזםזהאיןיפנים

לצייןשובאנינאלץהרירעה,בכונהברשהח'אתאחשודלאאם

מוזרהביותראךגנדי.עלכזאתדם""עלילתשלהאפשרותאתבהשתוממות

בשםהמפורטהמאמר 9.3.1943מיוםב"דבר"שנתפרסםלאחרזועלילה
לפנישנכתב"הריז'אן",בעתונוגנדישלמאמרוהעתקת-יפאן"אל"גנדי

עלהיפניםאלונמרציםקשיםבדבריםגנדיפונהזד,במאמרמאסרו:

 :שםאומרהואהשארוביןה"ציר",מעצמותעםשותפותםעלתוקפנותם,
כדיהזההמיוהדהרגעאתבחרנוכיבחשבכםאתםטועיםכבדה"טעות

 :ועודהודו".עלהתקפתכםכשצפויהבמבוכה,הבריתמדינותאתלהביא
עםאחדבקנהעולהאינה-שהבעתםהודו)(לעצמאותדאגה"אותה

כיולדעתלטעות,לאמכםמבקו"הייתיסין.נגדהאכזריתהתקפתכם
"פנייתנו :שםועודבהודו".טובהפניםלקבלתבקוותכםמאודתאוכזבו
חהפשיתחורושלנכונותהעלהצעהעםמזווגתעצמאות)(בדרישתלאנגליה

כדינעשתהההצעהבחורו,צבאותיחןאתלחאשירחבריתלמרינותלאפשר
למנוערכדיהבריתלמדינותלהזיקאורחבשוםמתכווניםאנו'זzאיןלהוכיח
אותה.פינתהשבריטניהלארץלהיכנסרקעליכםכישלכם,ליה tא'הרגשת

לפועל,תוציאוהווגםכוהרעיוןמטפחימאתםשאםולהגידלחזורצורךואין
בודדיםקטעיםלאזור".יכולהשארצנוהכוחבכללכםמד,תנגדנימנעלא

עלהדם"שב"עלילתהשקרעלכשמשברורהעדותמעידיםבלבדאלה

אי-נביאעלשכזוןזzקרבעלילתלהאמיןברשהח'נתעהזהואיךגנדי,
ןבדורנווהטוהרהאמתומופתהאלימות

והארגונים.המושביםתנועתהוצאתתש"ג,אב-אלול )א"ע(לייומס'"תלמים"

למערכתמכתב
חירוםבשטתהחיבוךבשאלתלויכוח

בי-ניסןאדר(,,תלמים,"חירום"בימיהחינוך"לבעייתבמאמריא)
בשעתם,זכאיבןיוחנןור'ירמיהולאוהרותנשמעו"אילו :אמרתי )ג"zז'ת

ממשיךוי'<:ראלזואחרבזונופלותערצייםמלכויותלראותווכיםהיינ,'
דרךכיולהוכיחזודעתילהפריךהעזתדלברשהח'מולדתו".בארץומתמיד

הצילתםולאוכו'''ושפרעםלאושהיבנה,שלל"כרםהועילהלאלןם tה'
ב"תלמים"באו(דבריוברי:;ד,ח'עםן"הצרקלד,ניהמוכןהקוראמרדיפות.
תיזz"ד)רי-חשון tת'(ב"תלמים"ברשהה'באהנהאךהנ"ל).בחוברת
לא ) 1 (במקרהעצמו,שיתףולאבזיתיםעסקאשרהעליון,"הגליל :ואומר
ומות Iקלוכןנפגעהלאואנשיו,יוחנןשעזבוהלאחרחלב, :<'וגאףכלל,נפגע

מאותהוחכמיד,יבנהעלד,מסורד,דבריוידועיםהתחתון.בגלילאחרים
אני.לדברימוחלטואישורנגדילטענתוגמורהסתירהזהרי iותקופה".
ד,איסייםהשתתפותאתלהוכיחברשחח'תדל itמ'מקוםבאותוב)
מתקרפתהרומאיםרדפולא"כידרע : ם";:ארמרוהואבררמאיםבמלחמה
לאהאיסייםשלגורלםואילו---דתיות.רדיפותהיהודיםאתפלויוס
שעונווהעינוייםהאימיםסיפודיאתמ,פלויוסמצטטוהואכלל".שפר

רצחכליוכלעצמותיהםנשחקואוחיים"נשרפוהרומאים,בידיהאיסיים
הסיקרייםל t 'בדרךהלכושהאיסייםלדבריו,ראיהוונ,כאןעליהם".עבדו

אם-אךהרומאים.שלהנוראהנקמתםאתאחריושגדרוזחווהקנאים
הח'שציטטכפיהחצי,(ולאפלויוסשלספרבאותוהפיסקאכלאתנקרא
 :בשלימותםפלויוסדבריואלהואמתה.האמ,תכללפבינותתגלהברש)

ומטביהםעליהםעברורצהכליוכלעצמותיהםנשחקואוחייםנשרפו"כאשר
לאאשרברברבשרםאתלטמאאזמחוקקםשםאתלייללטליהםבטלו
 .)'ה ,'ב(מלחמות IIמאלהאחתאףעשוולאבבסיוןטמרויאכל

הדתיים.השםמקדשילפנינוכאן

"אין :ברוריםבדבריםהאלכסנדרוניכפילוןנאמןאדםעליהםומעיד

בהםאיןובכללומגיגים,שלטיםקסדות,חרבות,רמחים,הצים,עושיבהם
לתשמישיאהרתמלאכהבעלולאהמצורמכונותובונהני\!קלוטשאיש

לבריות,המויקדברומכלמהמסהרהתרחקותםעלמעידהואוכןמלחמה".
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מאור.וצרכזה.
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ןוהתפתחותםהחייםעםלהלודבמקוםהללובמקריםהחוקיםכלאתלחוקק

ב"אנרכיזם",זשודים Iההחבריםאותםדוקאכילהרגיש,כאןאניהצריד
הםדוקאכי-ותקנהחוקכלוכמתנגריאינריבירואליסטית"כילות e 'מ"

צורךהישןשלנו"החוקים"ולשארהעצמיתהעבורח "קוח,,,,לביותרקנאים
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קייםבםושבובעלר-מקצועחקלאיםשלשווהחברותעל""החוק" :ההפד
פכימי,צוררנזהוכרכחייםהוגשםולאהםושב,שלהראשוניםםימיוועומד

מובירחהתקנותחצסת,לא rתקבו,וסותמחוכרולאלכר,חיוניכפשי,

רילאואםהדרושות.התקנותאלמוכילההכככפתהמטרהאלאלמטרח,
בשאלתבבהללשנערןהכלליהםשאליבוא-שהואלמיהדבריםברוריס

הםאמיניםאלהל ,,i1 'גדולברובנרחתהולצ'רהצעת :ויוכיחבעלי-הםקצוע
איננו,כשהעיקר :םאודוט 1Lפ'וםשםעת.ובתקנותובחוקיםבארגוןםאוד

החשודיםאלהבעיקרר Iולצבהצעתתמכו ?עליושומרותהתקנותלםה

הקופ-ו"כאגואיסטיםאינדיבדיואליסטית"כיליות ;iI"מי"אנרכיזם",שלברוח
ה. Iםספילאינהאנשיםני C 'כלפיברשהח'ל tt 'התנצלותושםריהם".עלאיס

ועדבןראשיתוהמושבליסדוותומסוריםמהנאםניםחבריסכמ,העלאנימעיר

אתרואיםוהםהיותכלפיהם,והחשרנותזול liהזםיחסםאודשנפגעוהיום,
ברש. Iהחזאתירואה 7..םאחרתהארגונית-ציבוריתופעולתוהםושבדרד

הםשב-אחדלכלתארים,ציונים,אלאדעות,היאבקותכאן,ויכוחלא :ושוב

מחשבהאגואיזם,אואנרכיזם-שלו IIה"איזםשל.והתאשלו,הקבועהצו(
הקוראאתומתעהמטעהזודרדאדכלל.םתוארתאינהכנראהעצםאית

וררכוהמושבלרעיוןביחסהדעותעלבהחלטנכוניםלאםושגיםלוובןקנה
 !הררדזולאבחיים.

המושבים,תנועתהוצאתר.ש"ך,ניטן-אייך ,)ט"ע-ך"ע(-נ/'ייך Jמ""תלמיםי'

תש"ד)רי-השון eת'(,,תלמים",ואזר,ךיו"העובריםםוו~,ב ..כואבורואת

פונהוהנביבחיינויסוריתבבעייהכאןנגעתי :כדומיץוילקע.החימסיים
בבירורהי.'ו"::תתפובשאלהו\:יח'זtבולחבריסבזה

במושב-העובדיםבעלי-המקצועבעייתהאלה.לןיבריםהסכבותילבבכל
ים iהארי;:אתלעוררוב eוחיבנירורהז:תתף iלההרצוןורבלנו jחיוניר I ~'ה

שאלותןמהולשמ ?כיצד-דיכוחאדובויכוח.בבירורהםגם 1ן;\ישת,זפ

בויכוח ':';ירבהח'ללכתבהרבהםהויכדחררכינוכהוםציקותמטרידותאלה
אתשוללותהויכוח,רות iLאפואתחוסמותאלהררכיםבעלי-המקצוע,על

 :ז-בריאתאסבירבו.ההגיון

הבעתרייג) iLת'אב-אלול(,,תלמים",ארננו" ,r; 'העיקר"עלבכ/אמריא)
לקודתארןשבלב,הפניםית j1האנזונ- iיסןהנפשי,היסוך'באיןכידער.י

נפרט.בעלי-הםקצועועניןבכללהב:וי~בלחיי-ביחסוכפייהוחוקיםמתקנות
בדבריובניםרןהחיגם ~ tגיטאותה .1Zוז,ולתפיסתילהתנגרכמובןר ;iIאפי

להוכיח.לשלול,אותו,לסתורע.:םו,העניןעללהגיבםהחי"בהאדב"תלמים",
התרעתיולחינםוקיים,איתןישבו,כמושבחט'קרכילהוכ,-ח,המתווכחעל

בםקוםא iלבויצליחוויועילוהועילווהתקנותהחוקיםכילהוכיחאועליו.
עלשלנו","האנרכיזםעלםדברהואזאתלעשותבמקוםינבו. I ~'ט..העיקר

ארגוןלכלית" I"פר,ה,זנגדותעלאינדיבירואליסטית",מוז:כילים"עםדת
יועילמהחסר,כ'ז.:התודאיננו,כ'זLהעיקר"וכרום :אלתי iLומ'ותקנה,וחוק

פטוריםכיהמסקנה,אתברוזrהח'םוציא- " 1הלואיבשאלותהטיפול
בחיפושהשארוכלוחרוביולצ/רטרחוובכריתקנהבכלמטיפולאנו

"תקנות."

הייבולרעהוחבריאנידוקאלרברי.התשובהזוולאהאמתזוארןאך
בטהרתו.ב ;iIהםוירוחעלהםבוססתר Iולצבהצעתהעיקרייםהמצדדיםוהננו

במשוב,טכנייםובסירוריםבתקנותםצדדיםאלאמתנגדיםאיננוםעולם
 .לטפלועיקרלעיקרטפלהופכיםשארננואלא

המושביםתנועתהוצאתתש".ןניסן-אייר ,)ס"ע-ח"ע(מ"ג-מ"ך"ך(למים"נהלל,

והארגונים.
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 ?חמדהכליאוירושהסבל
בכפרנו)וחמוטר(חשבת

עודנוספההנבוךבן-דורנואתוהמטרידותהרבותהבעיותכלעל
בחיינו.ומקומםוהמועדהשבת"בערת//היאמאוד/מוזרהאחת"בעיה//
ומועדינישבתותינושלובמהותםבדמותםחודרתבעיןהמסתכלואמנם

לנפשואומררםהםומהמתבטארםהםבמהעוברים,הםרבמהכיצדבכפרינו,
• t עגומהתמונהלפניותתגלה-בפרטהצעירולרורבכללהכפרבןל

אופן.בשוםאתהלהשליםאפשרו:עאיומעציבה,

אתמישראלהאדםשואבממנוהמעיןאתלדעת/'נפשךאת ilיו"אם
וכיצדנשטתוניזונהבהםהנפשייםה"ויטמינים//הםמההרוחנית,יניקתו

הסתכל-בחיים-נפשמשאתעולם,דמותלוויוצר-יהמעולםמתרשםהוא
ומעולם.טאזמישראלהאדםלנשמתבית-היוצרזהשלר,ומועדבשבת

שמה.זבת I '.ו-אבותינולנוהנחילו-סגולותורבת-יומיןעתיל:תירושה
ובעצםבחייומכריעכהתפקידהיהומועדיווחגיושלשבתותיועם,עודאין

מעטהלאובמידהחייו,ונסיוןעמנומתילדותזאת.ידענוראל tיוכמוקיומן'
רבהמה-כיוםזו.מכרעתלעובדהעדיםילדותנובימרבעצמנואנוהיינו

מתלבטתפלאים.וירדההמכובדטמקוטההשבתנעקרהחזקהבידר,תמורה.
מ~~תנו,לרביםהיאהעודףכסרחבה,מתלבטרםואנובחיינוזועלובה!;יא
ד,וז:.ניה,העליהבניאנו,בלבד.ה iמנוךמרוםיותרלאהיאהרי י:-המוטבולכל
ומההמשנילית.והאפיקורסותהניהיליזםחניכיאנו,בדבר,המתחיליםהיינו
 _אידיאולוגיתמרדנותשלהשקפה,ל tוהתלהבותמוזוךאנחנוינו it'ז:.עו

וארישותקרירותמתוךבדבר,וחיטוטעיוןללאהצעירהדורכיוםממשיך
גמורה.

אופןב'ז.tוםבכוהםאיןאולםובזמנם,במקומםק ilומ'כלכלהשלכבודם
מכפרינואותםפניעלהמעשהימיכי~בטתהשפוניםהחוליןעללכפר
ג~וכןועד, iו.נשברגשלטעטםיודעים,שאינםכמעטאויודעים,שאינם
מכפרינובאותםהצעיר,לדורביחודלנפש,ועניןתוכןוחוסרהריקנותבולטת
אמי~בבעלי-החיים.ההכרחיהטיפולעבודתמלבדבשבתעובדיםשאינם

אנשישלוהרוחהנפשחייוביןומועדשבתשלזהעלובמצבשביןהקשרהוא
הצעיר.הדורשלוביחדדוכצבור,כיחידיםהכפד

בשךהרציניט~ולנאנטיילעמקם.לכלהדבריםאתנאנבדוקהבה
עלמסקנותונסיקהעברסודנביןנעיין,נקשיב,הארוך,בעברנוחיינו

זה.לטיולבמיוחדמוזמןשלנוהנוערלעתיד.סיכויינו
עללדורותיהםאבותינושמרואיו-קצהנפשובמסירותעורףבקשיות

שליטיםמצדאיוםולחץועינוייםגזירותהאינקביזיציה,מוקדיהשבת.
מצדמעשי-זוועהוכלופוגרומיםרדיפותוהארצות,הדררותבכלורוזנים

יעלדעתועלהיהודיאתלהעבירהצליחולאאלהכל-משוסיםהמונים
בתנאיובגולהשהיהודיוממון,פרנסהעסקיגםזה.מקודשברוםאטונתו

ביראת-הצידהנסוגוהםגם-בהםומלוהטלהםחרדכההיההמיוחדים
מלכתא.שבתשלכבודההדרמפניהכבוד

מקורהמה ?ולטותלחייםדורותינובהדבקושכהזו,שבתהיאומימהי
הבאיםולדורותזהדורלבנילנו,בפיה?ומההאמיתייםומהותהתכנהומהו

 1אחרינו

המעשהימילששתנעלהכסיוםהשבתהופיעהקדומיםבימיםעוד

- )/א(בראשיתאותו'/ויקרשהשביעייוםאתאלהים"ויברךוהיצירה.
הבריאה.כלעלהמרחפתהקודשברוחקדושה,עילבנופשהמעשהינןיסרום

וקדושהמנוחהכיוםה.:ויבתאתמשהבתורתהמקומותבכלאנורואים

זההיההעמים,בכלבלתי-מוגבלתעבדותבתקופתקדום,זנןןבאותוכאחד.
שלמהמנוחהכיוםבטבועאחדיוםעללהכריזבמינוומיוחדניעזמעיז:.ה
נבחריוםעלמרחפתהחייםקדושת!רוחולכחמתוולאמתולטבדולאדם,

מלאכותייםהבדליםללאכולם,האדםבניאחדותשליתירההדגשהזר"
' t אלהיכם",לד/אתם,/בניםלהגשמתראשוןנועזצעדומעמדות,שדרותל

יוםבהכרזתנכללובעלי-החייםגםכולו.היקיםאחדות :מזהולמעלה
לנחוץמצאאל~~כללית,בהכרזההכ)חוקקהסתפקולאוהקדושה.המנוחה
באדםוהסוגליםהמדוכאיםשלכיומםהשבתאתט,יוחדתהדגשהלהדגיי"",

אמתךכווינפשןחבזוררשורריכוחלמעןתשבותהשביעי,/וביום :ובחי
כ/יז).משפטיםמות, il') IIוחגר

היסודיתמהותהאתויותר.יותרבת ilה'ג ilמו'התעמקהדורותבטהלך

"עלבספרווקולעיםטעטיםבדבריםהאלכסנדרוניפילוןלהגדירד,צליח
ימיםשוז:.הכלשאחרילהםבצוותו---" ,) 52(עמיהעולם//בריאות

שהםכמהעדאחרים,ים ,I,I'ממעיוימנעוקדושכיוםהשביעייוםאתיבלו

לפילוסופיה,-אחדלדבררלןורתמסרוולמציאתה,מחיהלבקשתנוגעים
המצפון//.בחינתולשםהמידותון Iתילזם llל

המלאכהימימחזורבוע 1Zבושבועמדיהמסייםסדר-חייםנהדרמהואכן

חוליןשלאורח-חייםלעומתווירודעלוב!ומהכזהועניןתוכורבביום

מקוםומה !רוחניתוהתרכזותהתקדשותהתרוממות,ללאבלתי-פוסקים,

קוסמי,אנושיויעודרוחנישפעשלבלוםאוצרנוכחושעמוםלרילונות
 ?ליהודיםי/אורושמחה"מנוחהביוםהשבת,ביוםהגלומים

עוזבתפוצותיוהנרדףהיהודישאבאחדדורלפנישעדהיא,עובדה

הארץהיתהעדןכגןהשבת.שלהחייםממעיןנפשועללעמידתוותעצומות

הרגרכוריצירותיוונפלאותאלבתורתורקואנחה,יגוןנסווה,ביוםלפניו

העוד !הבונים'/מאסו"אבולדורנולנושהיההיוםאיפואזהומחשבותיו.
בחיינולראש-פינהתהיהזושאבןהט,עוות,אתלתקוהשעההגיעהלא

זהחדשים
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חפשיגתו

 17[ונפשגלב

 ?חמדהכליאוירושהסבל
בכפרנו)וחמוטר(חשבת

עודנוספההנבוךבן-דורנואתוהמטרידותהרבותהבעיותכלעל
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ומועדינישבתותינושלובמהותםבדמותםחודרתבעיןהמסתכלואמנם
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זהחדשים
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!גשניבלנ

119 
!גשיחגתן

היהודילתחיית-אנושית,לאומיתלהתחדשותהשואףהדורדוקאאך

האמיתיתהחרדהומתאימהטבעיתלודווקא-הנביאיםכארץוהיהדות

וזהרו,תפארחולכלתכנו,מלואלכלהראשוןכבודואתלולהחזירזה,ליום

ימי-אינםהםגםהגדולים.המסורתייםחגינומשפטכןה~בחוכמשפט

ובמקומו,בזמנווחגחגכלהם,מלאיםאלאבלכהושמחהמנוההימרפגרא,

ורקכךוקדושתם,החייםאחדותרוחהאלחית,היצירהשלהנעלההרוחאת
שלחיבה,שלאוירה-ואזאתם,לחיותאותם,לחוגלראותם,צריךכך

המתאימהוהרצינותכוכד-הראשתוךחגינו,אתתקיףוצפי,ןגעגועיםאהכה,

אלה,גדוליםלימים

והנביאיםהמחוקקהחירות,חגעמנו,בתולדותהראשון:החגהפסחחג

יציאתזכראתחשובההזדמנותבכללעםמשנןפסקולאאחריויבבאו
יגור"וכי :כדוגמאזה,בזכרנקשרהתורהבמצוותונעלהטובוכלןבצרים,

אתכםהגרהגרלכםיהיהמכםכאזרחאותו,תונולארצכם tנ}גראתך

א;כייה),בהר(ויקרא,מצרים"בארץה"תםגריםכיכמוך,לוואהבת
הוצאתיאשרהםעבדי"כי ::דראל lיבעםהעבדותנגדהנמרציםהרברים
ותרביתנ'זLךאיסורגם ,)םש(עבר"ממכרתימכרולאמצריםמארץאותם

הפסחחגמשמעותמצרים,יציאתבזכרנקשרונעליםחברתייםצווייםוי::אר

גשג tומ'וגדלבהנולדהארםועם,אדםשלאפונ'זLמת-החירות :חיא

היסודהיתהוהאיו,ז.יתהלאומיתהחירותהעם,ומתפתחמתהווהובהאתה,
הראשוןהצעדהיההפסחחגמצדרם,עבוד tמ'בצאתוישראלעםלהולדת
עםבתחונןיתחילהשנצטמצמההחירות,מצוותבאדם,ארם'ןt,לטוןלביטול

אוניברסלילעניןהגדוליםנביאינובחזוןהיותהעדוהתפתחה,והלכהיי"ראל
הפסח,חג ל,:;'המיוחדתרוחוזוהיטקיף,

השבועות,חגהואהרמה,הרוחניתבמעלתועליועולהאךבזמן,לו ינ::'
המוסריתהדתית,ממהוחוזהחגלרוקןכוחנובכלה'זLתדלנו"החפשים"אבו

הביכוריםכחגמסורתיבחגאמנםבלבד,כחג-הביכן'ן-יםולהבליטוהנאצלת

נוהגיםוכןודת,לאמונהרמזמכלכלילבחגיגתולהימנעהיהאפשראי

המסורתייםזורה Iוההתפילהדבריבמקהלהיע iנ ,z;להיבארץהמקומותבכל
מובלב,דחיצוניטכסאלאזותפילהאיןאךהביכורים,ייב\~תעמבקי",ר

ילדיילרינו,וביחוראנו,יוצאיםבוהנפי)!,יהרכושומהוולחוץ,השפה

בהשפעתווהמתמידהחזקהרושםמהוןאלהמשעממותמהצגוההכפרים,

וכמהבכמההעבודה(ומכונותוהירקותהפירותעםבתהלוכותהנפשעל

עה It' 'ובאותהבמדבר,כהלךוצמאהריקהוהנפשהחג,הואעלוב ?מקומות)
הלאמלב,כמתינעזבשנשכחוזכים,חייםמיםמעיןלנומאדלורובמפכד,

בכורהעבריםשבטיאתשצירףחג,אותותורתנו,מתןחגהואהיז;.בועותחג

נעלים,לאומים-אוניברסלייםיעודיםבעללעםאותםוליכדהאלהית tהא'
האמתקיומו,שנותבאלפיוהעריצוור,וקירוזהחגעמנוקיבלכךהלא

פגלאהדברות,עשרתבאמצעיתסיניהרמעלזהביוםשהוכרזההנצחית,
בתוךטים, C' 'למלאכיהאדםבניהפכולאעודכלזמנה,עברולאטעמה
עמנועברבכוחםבאור-יה,האלההיקריםהדברותמאיריםהדורותאפלת
כןכאזבדמיה.המתבוססתכולהלאנושיותתקוהבהםורקובמים,באש
חיים,אלהיםדברילעולםשדיברוהעם,בחיים.מ.תם 1tלהג'הםמחכיםהיום
להתחמקומשתדלאלהלילידי-רוחוטתנכד Iשהו,הדבר,ומדכאמוזרמה

זאתעוין:,.יםגםוהםלחוג,הגוייםכלגםיכוליםבלבהביכוריםחג !מהם
העם ל.,:ן'המיוהדחגוזהו-מתן-תורהחגאךשלהם),(ארננטא-פיארר

תפארתנובזאתחיים,אלהיםדבריכולולעולםהשמיעועלנוא-:iוהיהנררף
 ל,:'הנצחאו(-מאתנוונעלםבסנווריםהוכ'נוו\~יכד,והחובה.האחריותרכת
הילוניחג-ביכוריםטלהחיוורלאורולהתחמםובחרנותורה,מתןחג

צריךבית-הספרגדול,בפומבינה t\ב'שנהי iמזהחגלחוג ':;יי ?ומלאכותי
Lולערכולמהותולהקדי'ז' t:-גםמ.יוחדת,תשומת-לבכולוולעולםלנוהחגל

לקראתעצמםולהכיןולהכינםהחגערךאתהילדיםבפני t\להדגייההוריםעל
על-ידיוטף, םי;:',נים t\אנ'ו,כפר,בניכלאתלאסוףיי",החגכיוםבואו,'

אחדילוריאכולםובמעמרוהחינוך,התרבותוי~דות'זLלוהזמנות:ןורעות
והטעמהבהדגע:ההרברותע'י:tרתפר'זtתאתהמוריםזקןאוהעדה " .•מזל,

 ת~:הנאסףעם jlלפבריבליטוהלבמןיוצאיםאךמעטיםובדברים , iיתירו
האמת,תורתבקבלתזכינו itיהגדולה,הזכותאתורוממותו,היוםקדויי::.ת

עלינו,מטילהזו':::זכותוהצבורית-לאומית,האישיתהגדולה,החובהראת
יהיוורשמיהקטן,וילדונערזקןה, 1tוא' .t,!לאיירבועניןתוכן :::ייזובהג.יגה

אי-פירות. itונו'ומתמידיםממויז.:כים

אתאחדדורלפניעד,-יכזו C' 'אלה,ימים :הכפזריםריו:::ה'ז:בחראש
"החפשים"ביןמגדולתםבימינוירדוהעם,בנישלהמכסייכליתתי::ומת-הלב

נחוגנה .i1רא'ד.:,-הןורו'זLם,הדכלללאעקרים,יכזיםהםד,ריובכפרינו ; iכוכךב

אנשיהדשה,שנהכהתחלתהמלה,ל C' 'ביותרוט tהפ'במובןה'זLנה,ברא'זLית
חבריהםבפניאועצמםבפנילפעמיםנאנחיםהעמירה,גילבנישלנו,הדור

אפילויודעיםאינםהצעירהדורובניעוהואיננולפנים',,היהמה ל~'
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כפילותויום-כפור-השנה ,z;בראימתבלטתבימיםוהבאיםהמבוגרים!ביןהיום

ימיםשלוהנאדרהכבדצילםאלהבימיםאותםמלווהאחדמצד :מענינת
לכלנפשוח:.!:בוןדיןימיהנוראים""הימיםעלהילדותזכרונותל L;ומקדם,

מןחלקוענין,טעםוחוסרריקנותשעמום,-היזz.ניומהצד :עולםבאי
 :אירופהבמערבהמתבולליםשלהנפין:,.ילמצבםאלהביוכ.יםמגיעהחברים
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היהודילתחיית-אנושית,לאומיתלהתחדשותהשואףהדורדוקאאך

האמיתיתהחרדהומתאימהטבעיתלודווקא-הנביאיםכארץוהיהדות

וזהרו,תפארחולכלתכנו,מלואלכלהראשוןכבודואתלולהחזירזה,ליום

ימי-אינםהםגםהגדולים.המסורתייםחגינומשפטכןה~בחוכמשפט

ובמקומו,בזמנווחגחגכלהם,מלאיםאלאבלכהושמחהמנוההימרפגרא,

ורקכךוקדושתם,החייםאחדותרוחהאלחית,היצירהשלהנעלההרוחאת
שלחיבה,שלאוירה-ואזאתם,לחיותאותם,לחוגלראותם,צריךכך

המתאימהוהרצינותכוכד-הראשתוךחגינו,אתתקיףוצפי,ןגעגועיםאהכה,

אלה,גדוליםלימים

והנביאיםהמחוקקהחירות,חגעמנו,בתולדותהראשון:החגהפסחחג

יציאתזכראתחשובההזדמנותבכללעםמשנןפסקולאאחריויבבאו
יגור"וכי :כדוגמאזה,בזכרנקשרהתורהבמצוותונעלהטובוכלןבצרים,

אתכםהגרהגרלכםיהיהמכםכאזרחאותו,תונולארצכם tנ}גראתך

א;כייה),בהר(ויקרא,מצרים"בארץה"תםגריםכיכמוך,לוואהבת
הוצאתיאשרהםעבדי"כי ::דראל lיבעםהעבדותנגדהנמרציםהרברים
ותרביתנ'זLךאיסורגם ,)םש(עבר"ממכרתימכרולאמצריםמארץאותם

הפסחחגמשמעותמצרים,יציאתבזכרנקשרונעליםחברתייםצווייםוי::אר

גשג tומ'וגדלבהנולדהארםועם,אדםשלאפונ'זLמת-החירות :חיא

היסודהיתהוהאיו,ז.יתהלאומיתהחירותהעם,ומתפתחמתהווהובהאתה,
הראשוןהצעדהיההפסחחגמצדרם,עבוד tמ'בצאתוישראלעםלהולדת
עםבתחונןיתחילהשנצטמצמההחירות,מצוותבאדם,ארם'ןt,לטוןלביטול

אוניברסלילעניןהגדוליםנביאינובחזוןהיותהעדוהתפתחה,והלכהיי"ראל
הפסח,חג ל,:;'המיוחדתרוחוזוהיטקיף,

השבועות,חגהואהרמה,הרוחניתבמעלתועליועולהאךבזמן,לו ינ::'
המוסריתהדתית,ממהוחוזהחגלרוקןכוחנובכלה'זLתדלנו"החפשים"אבו

הביכוריםכחגמסורתיבחגאמנםבלבד,כחג-הביכן'ן-יםולהבליטוהנאצלת

נוהגיםוכןודת,לאמונהרמזמכלכלילבחגיגתולהימנעהיהאפשראי

המסורתייםזורה Iוההתפילהדבריבמקהלהיע iנ ,z;להיבארץהמקומותבכל
מובלב,דחיצוניטכסאלאזותפילהאיןאךהביכורים,ייב\~תעמבקי",ר

ילדיילרינו,וביחוראנו,יוצאיםבוהנפי)!,יהרכושומהוולחוץ,השפה

בהשפעתווהמתמידהחזקהרושםמהוןאלהמשעממותמהצגוההכפרים,

וכמהבכמההעבודה(ומכונותוהירקותהפירותעםבתהלוכותהנפשעל

עה It' 'ובאותהבמדבר,כהלךוצמאהריקהוהנפשהחג,הואעלוב ?מקומות)
הלאמלב,כמתינעזבשנשכחוזכים,חייםמיםמעיןלנומאדלורובמפכד,

בכורהעבריםשבטיאתשצירףחג,אותותורתנו,מתןחגהואהיז;.בועותחג

נעלים,לאומים-אוניברסלייםיעודיםבעללעםאותםוליכדהאלהית tהא'
האמתקיומו,שנותבאלפיוהעריצוור,וקירוזהחגעמנוקיבלכךהלא

פגלאהדברות,עשרתבאמצעיתסיניהרמעלזהביוםשהוכרזההנצחית,
בתוךטים, C' 'למלאכיהאדםבניהפכולאעודכלזמנה,עברולאטעמה
עמנועברבכוחםבאור-יה,האלההיקריםהדברותמאיריםהדורותאפלת
כןכאזבדמיה.המתבוססתכולהלאנושיותתקוהבהםורקובמים,באש
חיים,אלהיםדברילעולםשדיברוהעם,בחיים.מ.תם 1tלהג'הםמחכיםהיום
להתחמקומשתדלאלהלילידי-רוחוטתנכד Iשהו,הדבר,ומדכאמוזרמה

זאתעוין:,.יםגםוהםלחוג,הגוייםכלגםיכוליםבלבהביכוריםחג !מהם
העם ל.,:ן'המיוהדחגוזהו-מתן-תורהחגאךשלהם),(ארננטא-פיארר

תפארתנובזאתחיים,אלהיםדבריכולולעולםהשמיעועלנוא-:iוהיהנררף
 ל,:'הנצחאו(-מאתנוונעלםבסנווריםהוכ'נוו\~יכד,והחובה.האחריותרכת
הילוניחג-ביכוריםטלהחיוורלאורולהתחמםובחרנותורה,מתןחג

צריךבית-הספרגדול,בפומבינה t\ב'שנהי iמזהחגלחוג ':;יי ?ומלאכותי
Lולערכולמהותולהקדי'ז' t:-גםמ.יוחדת,תשומת-לבכולוולעולםלנוהחגל

לקראתעצמםולהכיןולהכינםהחגערךאתהילדיםבפני t\להדגייההוריםעל
על-ידיוטף, םי;:',נים t\אנ'ו,כפר,בניכלאתלאסוףיי",החגכיוםבואו,'

אחדילוריאכולםובמעמרוהחינוך,התרבותוי~דות'זLלוהזמנות:ןורעות
והטעמהבהדגע:ההרברותע'י:tרתפר'זtתאתהמוריםזקןאוהעדה " .•מזל,

 ת~:הנאסףעם jlלפבריבליטוהלבמןיוצאיםאךמעטיםובדברים , iיתירו
האמת,תורתבקבלתזכינו itיהגדולה,הזכותאתורוממותו,היוםקדויי::.ת

עלינו,מטילהזו':::זכותוהצבורית-לאומית,האישיתהגדולה,החובהראת
יהיוורשמיהקטן,וילדונערזקןה, 1tוא' .t,!לאיירבועניןתוכן :::ייזובהג.יגה

אי-פירות. itונו'ומתמידיםממויז.:כים

אתאחדדורלפניעד,-יכזו C' 'אלה,ימים :הכפזריםריו:::ה'ז:בחראש
"החפשים"ביןמגדולתםבימינוירדוהעם,בנישלהמכסייכליתתי::ומת-הלב

נחוגנה .i1רא'ד.:,-הןורו'זLם,הדכלללאעקרים,יכזיםהםד,ריובכפרינו ; iכוכךב

אנשיהדשה,שנהכהתחלתהמלה,ל C' 'ביותרוט tהפ'במובןה'זLנה,ברא'זLית
חבריהםבפניאועצמםבפנילפעמיםנאנחיםהעמירה,גילבנישלנו,הדור

אפילויודעיםאינםהצעירהדורובניעוהואיננולפנים',,היהמה ל~'
ומוע,ד תב.,:ן'בכלכמוהשנהובראשהו, itמ'עלולהתגעגעלהאנח t 'י::'

' \t עליהםעוברובזהוסוסים,אופנייםעלבהתרוצצותבספורט,הםקועים
כפילותויום-כפור-השנה ,z;בראימתבלטתבימיםוהבאיםהמבוגרים!ביןהיום

ימיםשלוהנאדרהכבדצילםאלהבימיםאותםמלווהאחדמצד :מענינת
לכלנפשוח:.!:בוןדיןימיהנוראים""הימיםעלהילדותזכרונותל L;ומקדם,

מןחלקוענין,טעםוחוסרריקנותשעמום,-היזz.ניומהצד :עולםבאי
 :אירופהבמערבהמתבולליםשלהנפין:,.ילמצבםאלהביוכ.יםמגיעהחברים
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זהזאיזתשובהיי"בעלממעשהזובהצטרפותאיזהזקנים,ההוריםביזמת

אלה,בימיםמשתעמםהחבריםשביוהאחרהחלקאורח-החיים,עלשפיע Iנ

זקניםבפניודרך-ארץהילדותזכרונותהנימוס,מפניורקבהם,מתמצאאינו

אלהבפלאיםלימיםלהםעלתהכךבהם,לעבודיוצאיםאינםהמקובלובפני

והיקוםהאדםהנפש,חשבזןשלימים !הכפוריםויוםראש-הו:ז.נד, !בדורנו

החלאהוהשפל,הרעכלהארץ,כלשופטשלהמ,שפטכסלפניעומדיםכולז

לביזוביבוקונולביןבינוהאדםבחייהי",בהברמותד,מצטבריםוהזוהמה,

אלה,והתפייסותהתוודותתשובה,בימיזילזבןויזוקקיצזרףהכל-חברו
מחודי\?במאמץלהתחילעןוברצוןהעברעלבחרטה , i.tהבפובקדווד.zתבצום,

הןזןלהתגשמותהיהודי 1lבפומשוועתהיתהאלהברמיםהטזב,ללוראת

ף iתו:;"ונתנה "!ד'קראתיךמ,מעמקים--"הרמים,לאחריתהנביאים

עליוותשבכסאךבחסדויכוןמלכותרתינשאובו--היוםקדויז.:ת

ות it'לע'אחתאגודהכולםו ILויעיהברו,!יםנללפניךתחוו IL'"וי'באמת",
תק!;ץ(העוול)ועוולתה--יעלוןו"ויעזרים-- ,"םל:.:'בלבברצונך

הארץ,מןזדוןלת it'ממ'תעבררכיתכלה,ן iLכעוכולההרשעהוכלפיה,

בין 1lי"עבירותויום-כפזר),בה i.t ',ר- i.tראי(וכתפילותלבדך"ד'אתהותט,לוך
יומא(מפכתחברן"אתשירצהעדמכפר-הכנפוריםיוםאיןלחברואדם

ימיםהיובארצור'",ראלביז.:בת'~ודניולהזכיר,לזכורמקזםוכאן ,)ך IIפ
החברתייםהתיקוניםמת tולהג'הי~בדרםלשחרזדהארץבכלימי-תרועהאלה

ביטויברותר,והממי~יהטובוהריצויהפיוסהיהזההלובל,:!:בחוקהכברררם

הכפורים,ידםלוחו~,י i:נ

תורה, תחמ,:;'האסיף,חגחסוכות,חגהגדולים,החגיסבי~ורתוהאחרון

בהןבו i.t:"l 'לסוכות,זכרדתי-לאומי-טבעי,חג-האופייניהשי?'ובכאןגם

נה i.tהווסיזםהפירותאסיףחגיצרים,יציאתלאחרבמדברר,:':ראלבנר
וחי:':ובר!:ועמוקות,החוורותרבותהתורה,סרום תחמ.;;'עםביחדהחקלאית,

כילחי:':וב,עובד-האדמהאתהאסיף':"ימחתתביאנאל \tהגלויים,זרם 1הרב
ליוצר :ומכררןד 1עוגהתורהסיוםהןה,החילכלאתה c.:עיידווי~וצםבכוחן'

גיז.:ג i.tויויקוםר-בל-ינתק i.tבק'הק::"ורותוהעבודההתורהבכוחהתודה,הכל

 !אליהןהגדוליםיי':דראלנביאיגעגועירבוגוה-במדברוהסוכותהעם,

המידותוהי::וחתת-והתפנוקים,המותרותהעדדוצניעותם,החייםטות i.tפ'

ובסוכותבמדבר,'~מואתיי!.:ראלאלהיהוי':זיבבסוכותהכרכים,':':בארמנות

תמיד,לראותםרוצההוא

(ןכדיההסוכותחג,הואהגויים""כל-ידיעל,אלאישראלעל-ידירקלא

החדשה,והארץהחדשיםהשמיםחזווןהונ'יט),ט'יז,י";ד

כפיחגינו,ל t!יומהותםדמותםאתלהבליטעטיבקצהכאונסיתי
, !t למסכימיםלהעיררקרצוניונביאיו,גדזליןובחזווהעםבמסורתהתבלטו

כללנויועילולאוהחגיםהשבתאלכזאתגישהבליכינאחד,ולשזללים
מלאכורג':,תרבותי",הויוחג,שבתעזל I1"הורליצידתוהפעזלותהמאמצים

נשמה,ללאגוף

היסו,דכוז.tישורצוייםהםח'::וביםונו'הזמרההנרות,הלבנה,המפד,

בוניו,"עמלו או::'"-אלהכלבליוהתוכן,המהותהעילור,

תנועחהרצאתתש",ןכטלו-טבת(ע"ד;ן-ייה)לייט-מ;מטי"תלמיםיינהלל,

והארגונים,המושבים

ומציאותחלום
והוי)חרבותחינו.ך(על

דודביתתפארתתגרללא iלמי~ברא'ז.tונהיהזדחאחריאתד'"והוו:זיע
הםונמדציםרביםזי),י"ב,(זכריהיהורח"עלליס tירז?יזזז.:בזתפארת

רביםמקומזתפניעלהםפןוריםזו,ברוןדהנביאיםפי Iכמעו :t:ז.:ניהדברים

הסוכותחגאשרהחזון,ומרחיק-ראותעמוקהמ'ז.:אלה,גדולהבכתבי-הקודש,
יוחגאי:;'ריחיד,לחגמקוםהנביאמיחדהיכויםאחדיתבהזווביטויו,הוא

לבו.מהרהוריאלארואהאדם:איזבפתגםמהאמתהדבהישודאי

אםואולם,ביותר,לוחשובזהכשעבדביחודעברו,עלאדםישקיףכך

 jהראשוהעובדיםמושבביצירתאמורים,הדבריםמשותףיצירהבמפעל

ושאיפהמחשבהשלמרובהיותדאופחותמידהי'זrtנהודאיהדיבארצנו,
המפעל,יוצרישלהגוולחלקלפחותהרילכולםלאאםמשותפת,
 :דאשיםלשנינפרדוהחלוםחלום,היההיה
עבריתאכרה ;המולדתבשדותמחרשתואחרההולךעבריאכדא)

יסודייםמחיהערכיויוצרתובביתבחצרבגן,עמלהבראשית,למעשהשותפת

הכפדשמיתחתחייםבחדותשוקקיםעברייםחמדויק'דיולחוץ,למשפחה

החפשי,העבדי

החותרהאדםליצידתמלאים,נפשלחייהיוצדכביתעבריכפרב)

כביטויוחיים",מול"לתייםלעם-אדם,היסודיהתאליצירתעצמיים,לחיים
האינדי-המשקבצורתרקלאוהחפשיים,מקורייםחייםגורדון,.ןא,של

בביגודםוההוי,התרבותהחיגוך,שלובתכנםבמהותםבעיקראלאבידואלית,

תרבותהקולנית,השטחית,העירוניתהתרבותשלהקלוקליםהשיגרהלחיי

וכדומה.הקפהובתיהקולנועהרחוב,

תקופהשנים, 25עברוכברב"מרכז"הראשוניםבאהלינוישבנומאן

חלוםלאותולועלתהמההקצדים.חיינושנותבמידתלהתכבדראויה

לשםאלאהדבריס,יאמדווקובלנהביקורתלשםלאןהדאשיםשניבעל

בלתי-פוסקתוהסתכלותהנפששלבלתי-מאצעיתהתרשמותמתוךסיכום,

כאן,חיינויובלבמחציתהעניניםבהתפתחות
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זהזאיזתשובהיי"בעלממעשהזובהצטרפותאיזהזקנים,ההוריםביזמת

אלה,בימיםמשתעמםהחבריםשביוהאחרהחלקאורח-החיים,עלשפיע Iנ

זקניםבפניודרך-ארץהילדותזכרונותהנימוס,מפניורקבהם,מתמצאאינו

אלהבפלאיםלימיםלהםעלתהכךבהם,לעבודיוצאיםאינםהמקובלובפני

והיקוםהאדםהנפש,חשבזןשלימים !הכפוריםויוםראש-הו:ז.נד, !בדורנו

החלאהוהשפל,הרעכלהארץ,כלשופטשלהמ,שפטכסלפניעומדיםכולז

לביזוביבוקונולביןבינוהאדםבחייהי",בהברמותד,מצטבריםוהזוהמה,

אלה,והתפייסותהתוודותתשובה,בימיזילזבןויזוקקיצזרףהכל-חברו
מחודי\?במאמץלהתחילעןוברצוןהעברעלבחרטה , i.tהבפובקדווד.zתבצום,

הןזןלהתגשמותהיהודי 1lבפומשוועתהיתהאלהברמיםהטזב,ללוראת

ף iתו:;"ונתנה "!ד'קראתיךמ,מעמקים--"הרמים,לאחריתהנביאים

עליוותשבכסאךבחסדויכוןמלכותרתינשאובו--היוםקדויז.:ת

ות it'לע'אחתאגודהכולםו ILויעיהברו,!יםנללפניךתחוו IL'"וי'באמת",
תק!;ץ(העוול)ועוולתה--יעלוןו"ויעזרים-- ,"םל:.:'בלבברצונך

הארץ,מןזדוןלת it'ממ'תעבררכיתכלה,ן iLכעוכולההרשעהוכלפיה,

בין 1lי"עבירותויום-כפזר),בה i.t ',ר- i.tראי(וכתפילותלבדך"ד'אתהותט,לוך
יומא(מפכתחברן"אתשירצהעדמכפר-הכנפוריםיוםאיןלחברואדם

ימיםהיובארצור'",ראלביז.:בת'~ודניולהזכיר,לזכורמקזםוכאן ,)ך IIפ
החברתייםהתיקוניםמת tולהג'הי~בדרםלשחרזדהארץבכלימי-תרועהאלה

ביטויברותר,והממי~יהטובוהריצויהפיוסהיהזההלובל,:!:בחוקהכברררם

הכפורים,ידםלוחו~,י i:נ

תורה, תחמ,:;'האסיף,חגחסוכות,חגהגדולים,החגיסבי~ורתוהאחרון

בהןבו i.t:"l 'לסוכות,זכרדתי-לאומי-טבעי,חג-האופייניהשי?'ובכאןגם

נה i.tהווסיזםהפירותאסיףחגיצרים,יציאתלאחרבמדברר,:':ראלבנר
וחי:':ובר!:ועמוקות,החוורותרבותהתורה,סרום תחמ.;;'עםביחדהחקלאית,

כילחי:':וב,עובד-האדמהאתהאסיף':"ימחתתביאנאל \tהגלויים,זרם 1הרב
ליוצר :ומכררןד 1עוגהתורהסיוםהןה,החילכלאתה c.:עיידווי~וצםבכוחן'

גיז.:ג i.tויויקוםר-בל-ינתק i.tבק'הק::"ורותוהעבודההתורהבכוחהתודה,הכל

 !אליהןהגדוליםיי':דראלנביאיגעגועירבוגוה-במדברוהסוכותהעם,

המידותוהי::וחתת-והתפנוקים,המותרותהעדדוצניעותם,החייםטות i.tפ'

ובסוכותבמדבר,'~מואתיי!.:ראלאלהיהוי':זיבבסוכותהכרכים,':':בארמנות

תמיד,לראותםרוצההוא

(ןכדיההסוכותחג,הואהגויים""כל-ידיעל,אלאישראלעל-ידירקלא

החדשה,והארץהחדשיםהשמיםחזווןהונ'יט),ט'יז,י";ד

כפיחגינו,ל t!יומהותםדמותםאתלהבליטעטיבקצהכאונסיתי
, !t למסכימיםלהעיררקרצוניונביאיו,גדזליןובחזווהעםבמסורתהתבלטו

כללנויועילולאוהחגיםהשבתאלכזאתגישהבליכינאחד,ולשזללים
מלאכורג':,תרבותי",הויוחג,שבתעזל I1"הורליצידתוהפעזלותהמאמצים

נשמה,ללאגוף

היסו,דכוז.tישורצוייםהםח'::וביםונו'הזמרההנרות,הלבנה,המפד,

בוניו,"עמלו או::'"-אלהכלבליוהתוכן,המהותהעילור,

תנועחהרצאתתש",ןכטלו-טבת(ע"ד;ן-ייה)לייט-מ;מטי"תלמיםיינהלל,

והארגונים,המושבים

ומציאותחלום
והוי)חרבותחינו.ך(על

דודביתתפארתתגרללא iלמי~ברא'ז.tונהיהזדחאחריאתד'"והוו:זיע
הםונמדציםרביםזי),י"ב,(זכריהיהורח"עלליס tירז?יזזז.:בזתפארת

רביםמקומזתפניעלהםפןוריםזו,ברוןדהנביאיםפי Iכמעו :t:ז.:ניהדברים

הסוכותחגאשרהחזון,ומרחיק-ראותעמוקהמ'ז.:אלה,גדולהבכתבי-הקודש,
יוחגאי:;'ריחיד,לחגמקוםהנביאמיחדהיכויםאחדיתבהזווביטויו,הוא

לבו.מהרהוריאלארואהאדם:איזבפתגםמהאמתהדבהישודאי

אםואולם,ביותר,לוחשובזהכשעבדביחודעברו,עלאדםישקיףכך

 jהראשוהעובדיםמושבביצירתאמורים,הדבריםמשותףיצירהבמפעל

ושאיפהמחשבהשלמרובהיותדאופחותמידהי'זrtנהודאיהדיבארצנו,
המפעל,יוצרישלהגוולחלקלפחותהרילכולםלאאםמשותפת,
 :דאשיםלשנינפרדוהחלוםחלום,היההיה
עבריתאכרה ;המולדתבשדותמחרשתואחרההולךעבריאכדא)

יסודייםמחיהערכיויוצרתובביתבחצרבגן,עמלהבראשית,למעשהשותפת

הכפדשמיתחתחייםבחדותשוקקיםעברייםחמדויק'דיולחוץ,למשפחה

החפשי,העבדי

החותרהאדםליצידתמלאים,נפשלחייהיוצדכביתעבריכפרב)

כביטויוחיים",מול"לתייםלעם-אדם,היסודיהתאליצירתעצמיים,לחיים
האינדי-המשקבצורתרקלאוהחפשיים,מקורייםחייםגורדון,.ןא,של

בביגודםוההוי,התרבותהחיגוך,שלובתכנםבמהותםבעיקראלאבידואלית,

תרבותהקולנית,השטחית,העירוניתהתרבותשלהקלוקליםהשיגרהלחיי

וכדומה.הקפהובתיהקולנועהרחוב,

תקופהשנים, 25עברוכברב"מרכז"הראשוניםבאהלינוישבנומאן

חלוםלאותולועלתהמההקצדים.חיינושנותבמידתלהתכבדראויה

לשםאלאהדבריס,יאמדווקובלנהביקורתלשםלאןהדאשיםשניבעל

בלתי-פוסקתוהסתכלותהנפששלבלתי-מאצעיתהתרשמותמתוךסיכום,

כאן,חיינויובלבמחציתהעניניםבהתפתחות
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עצמועלמעידלהעי.ךעלילא-החלוסשלד,דאשוןלהלקואשד
גינותיוו,ניו,שדותיו,עלוד,מבורךהגדולד,כפדד,ימנהלמעלהשאיןת 1'עד

בניעדיסהשוניס.ולסוגיהלמיניההתוצרתושפעוהמשקהדידהובניני
הייסצהלתודחובותיהנד,ללבתיאתהממלאיסהחמדוילדיהנעוריס
אחדיס.ובכפדיסבכפרנוחדשותמשפחותוהקימושבגרורביסומהםרענו,ים,

שטחעלשנים 25לפניאזכמונושעלהלמיהביטוימיכולתלמעלהזהו
הברקניסהקוצים,יעדו,.עלבולהם,ויתושי-המותובצותיואגמיועלזהשדמם

ואנשים.אלוהיסע"יומקוללמוזנחשטחאיש,מקומתש,:בהוו.דנהלולים
 !זהלגן-עדןוהגענווזכינוהחלוםשנתגשסאשרינו

 ?הפלאבתחוללאיך

כלושליחירכלשלמאטציסיסופרו,כיייאנזנולאעדר 1זבמאמצים
למציאות.חלוסוהפכולמכבירפרינשאוהמאמציםכבלל.ד,כפרושלמי",!(חה

הגענואשרעדואדם,טבעפגעימחסור,טחלות,בפניעמדכסלעעזרצון

הזה.והמסועףהמושרשהכפריהישוב"ל

ךהחלוםל-.tt 'השניבחלקוהיהומה

הדמותליצירתהשאיפההיתהעיהגשמה. jjלמאמציםחטרוא iכאןגס

שהוצעןיגורעות Iבקרךלהתישבבסירובנועדיין.הבלתי-ברורההדצויה,

העיר.קרבתשל;מזיקה Iמהשפעתהעצנןנואתלהבטיחאמרנו ',,אלנו
בקרקעותשוניססידוריםע"יהאפשרילי iהמכסינהשויוןעללשמודד,שתדלנו

המתרחבתההדריתהעזרהועלהמוחלטתהעצמיתהעבודהל i(ובוובמשק
מושב,שעלחזקהפנימיתוהכרהד,רגשהלנוהיתהויותר.יותרומסתעפת
בצורד,לאהטקובלת,גרהבשילאבית-סמדלעצכןולהקיםהראשוןהעובדים

ולמפעלנו,אלינו,שנצטרףהלוישו,'ם iגהבפש,ובעלהמחי'נןורה iהנבתוכן.ולא
גןתבטאיםשהיינוכפי-"ברוחבו"חדשלחינוךהללויים jד,מאאתבקרבוהש

היהשלבו.הספרביתעל :tבץ.:נפשוהוםבכלעצמואתהשקיעוהוא-אז
i התכליתיותאשרידיעות,להלעטתכמכוןלאבית-ספרלהק'םנועזנסיוןה

ר,לבעלהדגשבואי\!ורחי,בית-חיבוךאלאהעיקרית,שאיפתוד,יאד,יב;ז.:ה
הפעלתעלהחיצונים,והמשמעתהסדדעלולאהנפעזעלהצודה,עלולא

עלממעל,הצועלולאעצמסהתלטידיםשלוהרגשתםהבבתםרצונמ,
ויצידתעליהס,נהונהשאימתוחניכיווביןהשליטהמירהביןהמחיצותהסרת

בציבורהמשפחתיו,זלהגברתחתירההיתהבמקומן.לנביתוידידותחברות

שבית-וזינוךלנורהו'ן'ראייהבדד,היתהוד,מחונכים.המחנכיםשלהמאוחר

התכווןשאליהמגמהבאותהבולוהכפרעלמרוחולאצולועתידצריךזה
"להצלהת :באמרועובדים"'בי iIIלמו"היסודותעלבדבריוגורדוןד.א.

הא'ש'ותשלהתמ'ד'וג'ךולההשלמהח'רותהנחוצ'סוהבללהפרטהיי

הצבור".אישיכלביןשלנז.ךהדדיתוהבנה

כשלווו':"דגשוג,עליהעזנוהלאחדזהבשטחאליושד,גענוד,טכביהסיום

המגמהעלו'העידיבולאינווגושונים,שוניםו,ורמיםמיניכלבגללשבאזה

בשניםשקרהמהלכשלון.נידונהולכןמלכתחילההיתהנפטדתכיעצמה

מוריםביןמדכאהבנהחוסרבית-הטפר,התפוררותקו,אותושלהאחרונות

-הוריםמקצתלביןמוריםמקצתביןונםלתלמידיהםמוריםוביןלמורים
הראיויםהמנשימיםאתמצאהלאהנדולהשהשאיפהלהעידרקבאואלהכל

כישלנן,החברתייסהחייםבשטחכמוהחינוך,בתחוםמעידזהדברלכך·

בשדה,לעבודההעולם,מאומותפחותלאהיהודים,אנומוכשריםאמנם

השתחררותערעם-אדם,יצירתועדמכאןואולםכלכלי,משקובכלבמלאכה

רבהרבה,עוד-הדורותבכלואדםבעםשדבקווהרוחהנפשמנגעי

הדרך·

"מקוצרשבאהמיוחדת,חינוךלדרךהלהטוהצטננותהדבריםהשתבשות

 Hהחדש"המהלךמתננדיהמעציב.הסוףאתהחישוקשה",ועבודד,רוח

-ובהיסוסיםידועהבהתאפקותואי-רצונםספקותיהםאתהזמןכלשדכ..יעו
 • Hהאדץבכל"כמובית-ספרלבוהבו :קולםויותריותרלהריםהתחילו

הבניןנהרסוכך !ולחלומותלנטיונותהקץבטלנות.ופחותידיעותהרבה

"כמובית-טפרלנוישוכיוםלו,וקיוולמענועמלוכהמאתנושדבים

-ולימודבהוראהומובחריםרבי-ידיעותומומחיס,טוביםהמוריםלכולם".
מרחפת-היקרבחלומנישחזינובי"סאותונשמתמאז,נשמד,אותהאך

מיסדלפניהםמצאיהודדשיםמירינולגאילה.זוכהואינהבעולםערטילאית
ילאבנסיסתוהמפרפרהגיףהיהעיניהסלננדהעומד.עלבומדובהשהפריץ

חמדתמלאתיסס,רענועודבהיותוכדמותורוחםבעינילראיתויכלו

יצירהשללבסיינותשותףשהיהמיכלאךנעוריס.מחלומותושיכורעלומים
שנופץ.החלוםעלתאבלונפשימאודעליויכאבשלבובהכרחזו

והחורבןהאבלליוםבראשיתנושנקבעהחינוךי'ל"יוםנםליעלהוכך
בכפרנויהיההחורבןעלאבלשלזהיים :אזאמרבובאב.ט'יום-הלאומי

בהקמתוהמתחדשת,במולדתהדורותבניןמחדש,העםנפשבבניןעיוןליום

לטעוןהיהאפשרועשיבו.אמרבואחדיתשניםעם-אדם.שלדמיתוובעיצוב
שלאלטעוןהיהאפשרלני,הרצוילחינוךביטוילתתובשרובנויכלתנועל

וכו'.וכו'הרצויה,הרמהעלהחיניך""יוםשליד,דיוניםהשיחותעמדותמיד

שניסובאותןבכלללנוכזהיוםשלחשיבותומעצםגורעזהאיןאך

ולאנטי-דתיותלאפיקורסותתפוסיםד,ייעדייומאתנירביםבפרט.ראשינית

אתלקבליכוונולאהמסורתיים,חגינובימינעשהמהידענולאמובהקת.
כאחרלהיותזהייםהיהועלולבאבבט'יהצוםהאבלשלהמסורתיתהצירה

לידיבאוממילאהחינוך",ל"יוםלקבעוההעצהאבד,אלמלאד,חלו,מימי

בבעיותועסקוהעםבביתוהתאטפוממלאכתםשבתוהכפרבנישכלכך

הבלתי-פוסקותטענותיהםמפנינתבטלזהמנהגהיום.כלכמעטהחינוך

אתיהמיריםהואמלאכתואתהחקלאייעשה :שאמרוחבריםכמהשל
הפסדנוואנורגיל,חולליוםנהפךבאבט' :כפולהיהההפסדהם.מלאכתם

החינוך,בבעיותבשנהאחדיוםלפחותבציותאלעייןמצוינתהזרמנות
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עצמועלמעידלהעי.ךעלילא-החלוסשלד,דאשוןלהלקואשד
גינותיוו,ניו,שדותיו,עלוד,מבורךהגדולד,כפדד,ימנהלמעלהשאיןת 1'עד

בניעדיסהשוניס.ולסוגיהלמיניההתוצרתושפעוהמשקהדידהובניני
הייסצהלתודחובותיהנד,ללבתיאתהממלאיסהחמדוילדיהנעוריס
אחדיס.ובכפדיסבכפרנוחדשותמשפחותוהקימושבגרורביסומהםרענו,ים,

שטחעלשנים 25לפניאזכמונושעלהלמיהביטוימיכולתלמעלהזהו
הברקניסהקוצים,יעדו,.עלבולהם,ויתושי-המותובצותיואגמיועלזהשדמם

ואנשים.אלוהיסע"יומקוללמוזנחשטחאיש,מקומתש,:בהוו.דנהלולים
 !זהלגן-עדןוהגענווזכינוהחלוםשנתגשסאשרינו

 ?הפלאבתחוללאיך

כלושליחירכלשלמאטציסיסופרו,כיייאנזנולאעדר 1זבמאמצים
למציאות.חלוסוהפכולמכבירפרינשאוהמאמציםכבלל.ד,כפרושלמי",!(חה

הגענואשרעדואדם,טבעפגעימחסור,טחלות,בפניעמדכסלעעזרצון

הזה.והמסועףהמושרשהכפריהישוב"ל

ךהחלוםל-.tt 'השניבחלקוהיהומה

הדמותליצירתהשאיפההיתהעיהגשמה. jjלמאמציםחטרוא iכאןגס

שהוצעןיגורעות Iבקרךלהתישבבסירובנועדיין.הבלתי-ברורההדצויה,

העיר.קרבתשל;מזיקה Iמהשפעתהעצנןנואתלהבטיחאמרנו ',,אלנו
בקרקעותשוניססידוריםע"יהאפשרילי iהמכסינהשויוןעללשמודד,שתדלנו

המתרחבתההדריתהעזרהועלהמוחלטתהעצמיתהעבודהל i(ובוובמשק
מושב,שעלחזקהפנימיתוהכרהד,רגשהלנוהיתהויותר.יותרומסתעפת
בצורד,לאהטקובלת,גרהבשילאבית-סמדלעצכןולהקיםהראשוןהעובדים

ולמפעלנו,אלינו,שנצטרףהלוישו,'ם iגהבפש,ובעלהמחי'נןורה iהנבתוכן.ולא
גןתבטאיםשהיינוכפי-"ברוחבו"חדשלחינוךהללויים jד,מאאתבקרבוהש

היהשלבו.הספרביתעל :tבץ.:נפשוהוםבכלעצמואתהשקיעוהוא-אז
i התכליתיותאשרידיעות,להלעטתכמכוןלאבית-ספרלהק'םנועזנסיוןה

ר,לבעלהדגשבואי\!ורחי,בית-חיבוךאלאהעיקרית,שאיפתוד,יאד,יב;ז.:ה
הפעלתעלהחיצונים,והמשמעתהסדדעלולאהנפעזעלהצודה,עלולא

עלממעל,הצועלולאעצמסהתלטידיםשלוהרגשתםהבבתםרצונמ,
ויצידתעליהס,נהונהשאימתוחניכיווביןהשליטהמירהביןהמחיצותהסרת

בציבורהמשפחתיו,זלהגברתחתירההיתהבמקומן.לנביתוידידותחברות

שבית-וזינוךלנורהו'ן'ראייהבדד,היתהוד,מחונכים.המחנכיםשלהמאוחר

התכווןשאליהמגמהבאותהבולוהכפרעלמרוחולאצולועתידצריךזה
"להצלהת :באמרועובדים"'בי iIIלמו"היסודותעלבדבריוגורדוןד.א.

הא'ש'ותשלהתמ'ד'וג'ךולההשלמהח'רותהנחוצ'סוהבללהפרטהיי

הצבור".אישיכלביןשלנז.ךהדדיתוהבנה

כשלווו':"דגשוג,עליהעזנוהלאחדזהבשטחאליושד,גענוד,טכביהסיום

המגמהעלו'העידיבולאינווגושונים,שוניםו,ורמיםמיניכלבגללשבאזה

בשניםשקרהמהלכשלון.נידונהולכןמלכתחילההיתהנפטדתכיעצמה

מוריםביןמדכאהבנהחוסרבית-הטפר,התפוררותקו,אותושלהאחרונות

-הוריםמקצתלביןמוריםמקצתביןונםלתלמידיהםמוריםוביןלמורים
הראיויםהמנשימיםאתמצאהלאהנדולהשהשאיפהלהעידרקבאואלהכל

כישלנן,החברתייסהחייםבשטחכמוהחינוך,בתחוםמעידזהדברלכך·

בשדה,לעבודההעולם,מאומותפחותלאהיהודים,אנומוכשריםאמנם

השתחררותערעם-אדם,יצירתועדמכאןואולםכלכלי,משקובכלבמלאכה

רבהרבה,עוד-הדורותבכלואדםבעםשדבקווהרוחהנפשמנגעי

הדרך·

"מקוצרשבאהמיוחדת,חינוךלדרךהלהטוהצטננותהדבריםהשתבשות

 Hהחדש"המהלךמתננדיהמעציב.הסוףאתהחישוקשה",ועבודד,רוח

-ובהיסוסיםידועהבהתאפקותואי-רצונםספקותיהםאתהזמןכלשדכ..יעו
 • Hהאדץבכל"כמובית-ספרלבוהבו :קולםויותריותרלהריםהתחילו

הבניןנהרסוכך !ולחלומותלנטיונותהקץבטלנות.ופחותידיעותהרבה

"כמובית-טפרלנוישוכיוםלו,וקיוולמענועמלוכהמאתנושדבים

-ולימודבהוראהומובחריםרבי-ידיעותומומחיס,טוביםהמוריםלכולם".
מרחפת-היקרבחלומנישחזינובי"סאותונשמתמאז,נשמד,אותהאך

מיסדלפניהםמצאיהודדשיםמירינולגאילה.זוכהואינהבעולםערטילאית
ילאבנסיסתוהמפרפרהגיףהיהעיניהסלננדהעומד.עלבומדובהשהפריץ

חמדתמלאתיסס,רענועודבהיותוכדמותורוחםבעינילראיתויכלו

יצירהשללבסיינותשותףשהיהמיכלאךנעוריס.מחלומותושיכורעלומים
שנופץ.החלוםעלתאבלונפשימאודעליויכאבשלבובהכרחזו

והחורבןהאבלליוםבראשיתנושנקבעהחינוךי'ל"יוםנםליעלהוכך
בכפרנויהיההחורבןעלאבלשלזהיים :אזאמרבובאב.ט'יום-הלאומי

בהקמתוהמתחדשת,במולדתהדורותבניןמחדש,העםנפשבבניןעיוןליום

לטעוןהיהאפשרועשיבו.אמרבואחדיתשניםעם-אדם.שלדמיתוובעיצוב
שלאלטעוןהיהאפשרלני,הרצוילחינוךביטוילתתובשרובנויכלתנועל

וכו'.וכו'הרצויה,הרמהעלהחיניך""יוםשליד,דיוניםהשיחותעמדותמיד

שניסובאותןבכלללנוכזהיוםשלחשיבותומעצםגורעזהאיןאך

ולאנטי-דתיותלאפיקורסותתפוסיםד,ייעדייומאתנירביםבפרט.ראשינית

אתלקבליכוונולאהמסורתיים,חגינובימינעשהמהידענולאמובהקת.
כאחרלהיותזהייםהיהועלולבאבבט'יהצוםהאבלשלהמסורתיתהצירה

לידיבאוממילאהחינוך",ל"יוםלקבעוההעצהאבד,אלמלאד,חלו,מימי

בבעיותועסקוהעםבביתוהתאטפוממלאכתםשבתוהכפרבנישכלכך

הבלתי-פוסקותטענותיהםמפנינתבטלזהמנהגהיום.כלכמעטהחינוך

אתיהמיריםהואמלאכתואתהחקלאייעשה :שאמרוחבריםכמהשל
הפסדנוואנורגיל,חולליוםנהפךבאבט' :כפולהיהההפסדהם.מלאכתם

החינוך,בבעיותבשנהאחדיוםלפחותבציותאלעייןמצוינתהזרמנות
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גההטזיאתלכפרנו,וטחוץטשלנוחינוך,ואנשיטוריםבעזרתולטצאו

הטוטחיםדעתושלילדיהםלחינוךהכפראנשיטשאליתשלהטבוקשת

וטחקרים,הסתכלייותעלהגדיל,בעילםהישעלהנסטכתלחיגוך

רביםנטצא,הואשבוהישיבריחאתטרובהבטידהטשקףבית-הספר

הטושב,ותרבותההויוביןהחיניךטוסדביןגוטליןלהשפעת 1קיוטאתנו

וביןהחינוךביןהפררנולאלנהללהראשונותשבשניםטקרהזההיהלא

שאיןשידענוטשוםולתרבות,לחינוךאחתעדהיוקייטנוהתרבות

לחי,ב,תחילהגוטלין,השפעתהיתהובאטתהאלה,הדבקיםביןלהפריד

ההייבשטחגםנסיגההיתההחינוכיבשטחהנסיגהעםלשלילה,כךואחר

כשנעייןנקבלזולשאלההשיגרתיתהתשובהאתתרבותןטהיכיוהתרבות,

לשנה,הרצאותוכךכךוכפריני,בערינוהתרבותועדותשלבדינים-וחשבונות

קונצרטיםקולנוע,סרטיהצגיתיכךכךהם,לטינירוניםאטהתיהצגותוכךכן

ישוכנו,טקוטותבכלהתרביתטאוררבהאזכי-תרבותזיהיאםוכרוטה,

נעשההקולנועשסרטהאחרונות,בשניםביחורבכפרנו,גםחלקהטאורורב

תושביכלאתהטזעיקהסרטהצגתללא.סוביעשאיןראשוני,טיצרךלנו
ער~תכפי-לריבהואהוההרוחניוהטווןוטף,נשיםונער,וקןהכפר,

לסרטיםנוהר"הלנואתובראותךמאיר,וגרועקלוקל-טהיטניםאנשים

מסרטהביתההחוורהקהלהטולתאתטשכבךעלהלילבחצותובשמעךאלה

שעותמבחראתהוריהםבהסכטת,המקריביםוהילריתהילדיםרעשוביחוד

סרטיםושארוחול""דםשלהנפסדתהתרביתלמעןשלהםוהטנותההשינה

לחיייוצרכביתהכפרומעלבון,טצערהלבמתכווץהרי-וטטמטמיםירורים

האדם,אתומזככיםהמרומטיםנפשלחייהחיים,לפשטותמלאים,נפש

-והקנאההשנאהעלוההדדיותהאחוהאתהרע,עלהטובאתבוהטגבירים
ןפתרונווזההחלוםוהו

 1באמתטובהתרבותלביןוהנרושהשגורבמובןתרבותביןטה

אין-הטובטסוגכשהםגםוההרצאות,הקונצרטיםהסרטים,התיאטרונים,

טתרשםשומע,רואה,אדםגרידא,אסתטיתהנאהטספקיםאלאלרובהם

קנה-לדעתו,הבלתי-טוצלחעלוטצטערטוצלחתנגינהאומהצגהונהנה
טפל-והחייביהטובגם-והתוכןהחושים,הנאתהאסתטי',ה,-הטדה

האמנותבאהכבודה,טכסאהדתיתהאמונהירדהמאוהאטנותי,הצרלגבי

אינהלרוב,היא"נייטרלית"וותרבותטרובה,בתקיפותטקוטהותפסה

הקנאה,השנאה,הזולת,לביןוביגועצטולביןבינוהאדםבהתנהגותטתערבת

החלשעלהחוקהשתלטותיהכבור,השלטוןיצרהרכיל,ת,החשדנות,התאיה,
נושאיםהםאלה-העולםטןוהעםהארםאתהטוציאיםהדבריםשארוכל

נקודתבטיב,ובחורברעטאיסראודםילטדכאןלאאךלאטנות,"טענינים"

כטעטהיאהקהלובשיחות,בהרצאותבעתונותהבקורתבסקירותהכובר

האטנותשלהקפדנייםהחוקיםכללפיהיהאם,הביצוע,האמן:השחקן,תטיד

לעילאהתפאורהנחטר,-טסקיןטועועת,היתהרובינהכנגדם,חטאאו

 ;עצטךאתשואלוכשאתהוכו',,בינוניטוצלחפלוני:קטעלהפךאוולעילא,
ןנפשךב'ניטינגעהאםהעניןיעצםנו,

היצריםאתבאיהביה-עובריהטגבירהאףהאטניתטאוד"רובותלעתים
שאטרנובטקוםהחרש,העבריבכפרכעם-אדם,בכוחה,אותםוטלבההרעים

ולנעלה.לטובלסייעראוטנותגםהיתהצריכהחיים",טיל"חייםלהציג
לחלקובולהנתונההיאיכלל.בללנייטרליתאינההטובההתרבות

הטחשבהעלהטביססיםטקוריים,עצטיים,חייםשלהחליםהחלום.שלהשני
העם,שלאורג'ניכחלקהחייםהרגשתהעטקתשבלב,הרגשועלהעצטית

החייםבחדותעצטואתהעבריהאדםיבטאהעובדיםבטישבבולו,היקוםשל
שלהאטיתיערביאלאהכסף(לאהעבידהשלוטהותהבטעטהוהיצירה,

ביןהטשפחתייםיביחסיםבייציר)הקובעהואוליוטילאדםהנוצרהדבר

השאלותרב.תוכןהכפרהיויאתלטלאישאלהבשלושההטושב,חבריכל

באנישיתושלוםטלחטהיהטות,;החייםעולםשלברוטוהעוטדיתהנצחיות
נצאלכביטויוהוטרההשירהבחיים,ותוכןצירהבטבע,הארםוביקום,

שיעור,לאיןחומרהחרש,העבריבכפרהטובהלתרבותהעניןהנהלנפש,
הפנאי.ובשעותובחגיםבשבתיתבולענותרבענין

חייםתפיסותשתיביניהןנאבקועדייןנהללשלהראשינותבשנים
הטושבשלהיסוריתהנפשטשאתלהגשטתוהחתירההתסיסהאלה.ותרבות

העבידהרעייןלהגשטתהוקדשווטאטציםטחשבההרבהפסקו,לאעדיין
ועבידהרוח"טקוצראךהטשקים.טצבוהשוואתההרדיתהעורההעצטית,

לצייןיכולנולאבכפרהחייםלכלכיסודהטובההתרבותתפיסתובאיןקשה",

הטשקי.בצדלהשזכינוטתטרתהתקדטותאותההרותבי-נפשל-חברתיבצד

בכפרוהוויהאסתטית-אוטיליטארית,השיגרתית,"התרבות"וגברההלכהוכך
לכן,ערשיטש-הרוחני-נפשי-חברתיההיוי-

הבחיבית,טכלביותרהקשותהראשונותהשניםנהללעלשעברולאחר
סוף-סוףהעניביםכשנכנסוכראיי,וחגשבתטנוחתגםנשגזרהלאשבהן

חגביוםלנוחלעצטםהחבריםכשהרשונורטלי,יותראופחותלטסלול
אזוהתיסס,הרענןהנוערבחייבעיקרהשעטום,עולההתחיל-וטועד
הפנוי.הזטןב"הטתת"חשובתפ"ירלטלאשיגרתית"תרבות"אותהבאה
בשניםיחיוטשפחותינוראשוניעםלנהללשהגיעהנוערבני"בוצתאותה

כברנוערבניאותם-רוחני-תרבותיתוכןטלאיחייםלכפרנוהראשונות

הראשיןהזטןרוחשארחדשית"זטירותחדשות,"צפריםחדש,רורקםבגרו.

והטתטרת.האטיתהכלליתהנסיגהטפניאלאבאשטתו,ולאבו,פעםלאלנהלל
תפסהטקוטהואתהצדהנדחקהטיוחדתרבותי-רוחנילטשהוהשאיפה

-כולם""כטוהריקנית.אבלטיבת-הלבהשטחית,הקהל,הרוחאלטלאט
אלאךבעירשהצליחההעובד","הנוערתנועתהחרשה.הסיסטההיתה

עלבתקבהללאזלכןבעטק,הכפרלניערלתתיטהלהגירטההלהיה
ביcnואתהטקוטה,אתעתההלטצהא-הרשא,ינותבשנותיהנהללשלדעתה
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גההטזיאתלכפרנו,וטחוץטשלנוחינוך,ואנשיטוריםבעזרתולטצאו

הטוטחיםדעתושלילדיהםלחינוךהכפראנשיטשאליתשלהטבוקשת

וטחקרים,הסתכלייותעלהגדיל,בעילםהישעלהנסטכתלחיגוך

רביםנטצא,הואשבוהישיבריחאתטרובהבטידהטשקףבית-הספר

הטושב,ותרבותההויוביןהחיניךטוסדביןגוטליןלהשפעת 1קיוטאתנו

וביןהחינוךביןהפררנולאלנהללהראשונותשבשניםטקרהזההיהלא

שאיןשידענוטשוםולתרבות,לחינוךאחתעדהיוקייטנוהתרבות

לחי,ב,תחילהגוטלין,השפעתהיתהובאטתהאלה,הדבקיםביןלהפריד

ההייבשטחגםנסיגההיתההחינוכיבשטחהנסיגהעםלשלילה,כךואחר

כשנעייןנקבלזולשאלההשיגרתיתהתשובהאתתרבותןטהיכיוהתרבות,

לשנה,הרצאותוכךכךוכפריני,בערינוהתרבותועדותשלבדינים-וחשבונות

קונצרטיםקולנוע,סרטיהצגיתיכךכךהם,לטינירוניםאטהתיהצגותוכךכן

ישוכנו,טקוטותבכלהתרביתטאוררבהאזכי-תרבותזיהיאםוכרוטה,

נעשההקולנועשסרטהאחרונות,בשניםביחורבכפרנו,גםחלקהטאורורב

תושביכלאתהטזעיקהסרטהצגתללא.סוביעשאיןראשוני,טיצרךלנו
ער~תכפי-לריבהואהוההרוחניוהטווןוטף,נשיםונער,וקןהכפר,

לסרטיםנוהר"הלנואתובראותךמאיר,וגרועקלוקל-טהיטניםאנשים

מסרטהביתההחוורהקהלהטולתאתטשכבךעלהלילבחצותובשמעךאלה

שעותמבחראתהוריהםבהסכטת,המקריביםוהילריתהילדיםרעשוביחוד

סרטיםושארוחול""דםשלהנפסדתהתרביתלמעןשלהםוהטנותההשינה

לחיייוצרכביתהכפרומעלבון,טצערהלבמתכווץהרי-וטטמטמיםירורים

האדם,אתומזככיםהמרומטיםנפשלחייהחיים,לפשטותמלאים,נפש

-והקנאההשנאהעלוההדדיותהאחוהאתהרע,עלהטובאתבוהטגבירים
ןפתרונווזההחלוםוהו

 1באמתטובהתרבותלביןוהנרושהשגורבמובןתרבותביןטה

אין-הטובטסוגכשהםגםוההרצאות,הקונצרטיםהסרטים,התיאטרונים,

טתרשםשומע,רואה,אדםגרידא,אסתטיתהנאהטספקיםאלאלרובהם

קנה-לדעתו,הבלתי-טוצלחעלוטצטערטוצלחתנגינהאומהצגהונהנה
טפל-והחייביהטובגם-והתוכןהחושים,הנאתהאסתטי',ה,-הטדה

האמנותבאהכבודה,טכסאהדתיתהאמונהירדהמאוהאטנותי,הצרלגבי

אינהלרוב,היא"נייטרלית"וותרבותטרובה,בתקיפותטקוטהותפסה

הקנאה,השנאה,הזולת,לביןוביגועצטולביןבינוהאדםבהתנהגותטתערבת

החלשעלהחוקהשתלטותיהכבור,השלטוןיצרהרכיל,ת,החשדנות,התאיה,
נושאיםהםאלה-העולםטןוהעםהארםאתהטוציאיםהדבריםשארוכל

נקודתבטיב,ובחורברעטאיסראודםילטדכאןלאאךלאטנות,"טענינים"

כטעטהיאהקהלובשיחות,בהרצאותבעתונותהבקורתבסקירותהכובר

האטנותשלהקפדנייםהחוקיםכללפיהיהאם,הביצוע,האמן:השחקן,תטיד

לעילאהתפאורהנחטר,-טסקיןטועועת,היתהרובינהכנגדם,חטאאו

 ;עצטךאתשואלוכשאתהוכו',,בינוניטוצלחפלוני:קטעלהפךאוולעילא,
ןנפשךב'ניטינגעהאםהעניןיעצםנו,

היצריםאתבאיהביה-עובריהטגבירהאףהאטניתטאוד"רובותלעתים
שאטרנובטקוםהחרש,העבריבכפרכעם-אדם,בכוחה,אותםוטלבההרעים

ולנעלה.לטובלסייעראוטנותגםהיתהצריכהחיים",טיל"חייםלהציג
לחלקובולהנתונההיאיכלל.בללנייטרליתאינההטובההתרבות

הטחשבהעלהטביססיםטקוריים,עצטיים,חייםשלהחליםהחלום.שלהשני
העם,שלאורג'ניכחלקהחייםהרגשתהעטקתשבלב,הרגשועלהעצטית

החייםבחדותעצטואתהעבריהאדםיבטאהעובדיםבטישבבולו,היקוםשל
שלהאטיתיערביאלאהכסף(לאהעבידהשלוטהותהבטעטהוהיצירה,

ביןהטשפחתייםיביחסיםבייציר)הקובעהואוליוטילאדםהנוצרהדבר

השאלותרב.תוכןהכפרהיויאתלטלאישאלהבשלושההטושב,חבריכל

באנישיתושלוםטלחטהיהטות,;החייםעולםשלברוטוהעוטדיתהנצחיות
נצאלכביטויוהוטרההשירהבחיים,ותוכןצירהבטבע,הארםוביקום,

שיעור,לאיןחומרהחרש,העבריבכפרהטובהלתרבותהעניןהנהלנפש,
הפנאי.ובשעותובחגיםבשבתיתבולענותרבענין

חייםתפיסותשתיביניהןנאבקועדייןנהללשלהראשינותבשנים
הטושבשלהיסוריתהנפשטשאתלהגשטתוהחתירההתסיסהאלה.ותרבות

העבידהרעייןלהגשטתהוקדשווטאטציםטחשבההרבהפסקו,לאעדיין
ועבידהרוח"טקוצראךהטשקים.טצבוהשוואתההרדיתהעורההעצטית,

לצייןיכולנולאבכפרהחייםלכלכיסודהטובההתרבותתפיסתובאיןקשה",

הטשקי.בצדלהשזכינוטתטרתהתקדטותאותההרותבי-נפשל-חברתיבצד

בכפרוהוויהאסתטית-אוטיליטארית,השיגרתית,"התרבות"וגברההלכהוכך
לכן,ערשיטש-הרוחני-נפשי-חברתיההיוי-

הבחיבית,טכלביותרהקשותהראשונותהשניםנהללעלשעברולאחר
סוף-סוףהעניביםכשנכנסוכראיי,וחגשבתטנוחתגםנשגזרהלאשבהן

חגביוםלנוחלעצטםהחבריםכשהרשונורטלי,יותראופחותלטסלול
אזוהתיסס,הרענןהנוערבחייבעיקרהשעטום,עולההתחיל-וטועד
הפנוי.הזטןב"הטתת"חשובתפ"ירלטלאשיגרתית"תרבות"אותהבאה
בשניםיחיוטשפחותינוראשוניעםלנהללשהגיעהנוערבני"בוצתאותה

כברנוערבניאותם-רוחני-תרבותיתוכןטלאיחייםלכפרנוהראשונות

הראשיןהזטןרוחשארחדשית"זטירותחדשות,"צפריםחדש,רורקםבגרו.

והטתטרת.האטיתהכלליתהנסיגהטפניאלאבאשטתו,ולאבו,פעםלאלנהלל
תפסהטקוטהואתהצדהנדחקהטיוחדתרבותי-רוחנילטשהוהשאיפה

-כולם""כטוהריקנית.אבלטיבת-הלבהשטחית,הקהל,הרוחאלטלאט
אלאךבעירשהצליחההעובד","הנוערתנועתהחרשה.הסיסטההיתה

עלבתקבהללאזלכןבעטק,הכפרלניערלתתיטהלהגירטההלהיה
ביcnואתהטקוטה,אתעתההלטצהא-הרשא,ינותבשנותיהנהללשלדעתה
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לאומיותבסיסמאות,מאודמוזרבאופןממוזגותפרוליטריותמליצותסיסמאות,

זהבמצבשלנויהנלבבהנחמדהנועראתלראותהיהמאודוצרקיצוניות.

באשמתו.שלא

בשניםבארץשפרצובמאורעותזומבחינההיהגדול"נס"כביכול,"נס"

איומיםמאורעותעצמה.המלחמהשלהאיוםבמאורעוכןהמלחמהשלפני

ומןהשעמוםמןו"הצי'לוהו"רבאקטואליתוכןהניערחייאתמילאואהל

התפקידיםאלהנוערהסתערוהתמימההתוססתנפשוחוםבכלהדיקנות.
אשרקרבןלכלמוכןובמלחמה,בהגנהבשמירה,והאחראייםהמסוכנים

להתמסרותנכונותוכלע'לנו,הניערשלגודל-נפשיכלנתגלהכאןיידדש.
ההולךבייתר,המסוכןהתורפהמקוםגםנתגלהכאןאךוהארץ.העםלמען

האמונה :יחדגםהמבוגריםושלהנוערשלהרוחותאתומרעילהיוםעד

ביכלתוהפיסי,הכוחשלבערכוהנשק,שלהגואלבכוחיוהנלהבתהאדוקה

הרוחבכוחוזלזולמסובכות,חברתיותלאימיותבעיותלפתודיסגולתו
הר.חדשותםעלהלבבות,מהפכתל J! 'והאנושותהי<םגדוליבחזוןהאנושית,

מ"ודכללימאוד,מעציבפרקזהעם-אדם,עלוהעם,האדםשלדהזדככותם

השפעתוואתאותדמעטות,במליםכאןלציינושלאהיהואי-אפשרבימינד,

גותיים.הרוחניים-תרחיינועלהנפסדת

:נכפרנו,ולתרבות-הרוחלהוויביחסלהזכיריע'אחדחשובגורםועוד

בידתדהקשיםבתנאיםמרונותחייםמשנותותלאותענזלשבעילנהללבאנו
האנטי-האפיקורסותבנותססהועדייןבערך,היינוצעיריםעדנ'יןאךבארצנו,

מעיןתדכן,מן\יןאזבזההיההאתיאיומוס.דתדת,למיןלנושהיתהדתית

לסיעתארום, rלנעיניםנשיאתללאידנו",יעוצם"בכוחנוהכללבנותמשא-נפש

ריאקציה,עםבתפיסתנוזהיםהיואלה-שבשמיםאבינןואמונה,דתדשמיא.

p לקחללמדהיועלולןךןזהאחרישבאוהשניםשבעולם.רעדכללריקליות
ובתולדותבכללהעמיםבחייוהקרובהרחוקמהעבדללמודשדצהמיאתמר

המרגישה-המעמיקה,הנפשלקולמשמדעאזנואטםשלאנויאתבפרט,עמנו

שהתכנסוההינוךהתדבותלשאלותוהאירגוניםהמושביםשלהארציבכינוס
ז~תידועהובזהירותהראשונהבפעםהעליתיתרצ"ו,נשנתבבאר-טוביה

בחיינו.ומקומההדתשאלתהיאהימנה,שמתעלמיםהשאלההנעלמה",ה"שאלה

לחייםכיסודדתיתהרגשהאנו"חסרים :תוקףביתרואחזוראומרכיום

הדתאשלאוראלוהים,בצלםשנבראוהחייםבקדושתהאסונהל"וראמיתיים.

כיהאמונהלאוררשע,וכלעוולכללוהשלמהויתורללאבלבהבוערת
המוסדיתההשתלמותאלהאלהית,האמתאלהטוב,אלפוסקתשאינהבחתירה

דרכהאתהכפריםתנועתלהתמצא-אשרואתהאדםימצאפוסקתשאינה

יהיהאזלחיים.למוסר,לתרבות,אחרותתביעותאזתהיינהלתנועההנכונה.

מתוךבכפרתצמחאמתיתאדםותרבותולילדינו,לנוגדול,אידיאללפגינו
בחיים".נעלהומטרהטעםהרגשתומתוךיצירהחדדת

אימיעלינועברוהזההיוםיעדבבאר-טיביהבבינוסהדבריםנאמרומאז

ולעמנובכללעלולםוכליוןהשמדמלחמתזועיתואחר-כךבארץהמאורעות

האדםאתשפיתההשטןהדתיים,הרוחלערכיכקרחוקראדישעולםבפוט.
אבחי,ב~להאמונהעזיבתהקטן,האדםלשכלהחו,מר,לאליליושיעבדהו

האמצעיםכלוהכשרתהדתיהעולופריקתהפיסיהכוחהערצתלכולנו,אחד
מלחסתאתשקידמואלה 11ויניוהשחתהסימניכלהרצויה,למטרהשבעילם
שהם,מקוםבכלויחידוגודהלעםחמורהאזהרהכולם-העולמיתההשמדה
נחשיבהחדשה.העתיקהבארצווברוחבחוסרחייוהמחדשלעםובמיוחד

דרךעללעלותלנויעזורוזהוהאלוהים,הדתעםחשבוננואתמחדשנא
וטעםטובהתרבותבהםשישחייםדעניו,תוכןמלאיחייםחדשים,חייםשל

אמיתיים.חיים

למציאותןויהיהיוםהיבואהלוס.היההיה

תש"!נהלל,

ז"לגנדימהטמהשלופעולתוחייולקח
 ) 29.1.48הינדןסיקבאיעל-ידי(להיתהן

מתוךפנימ.יבהכרחהריז"לגנדימהטמהעללהתבטאבאיםכשאנו
מליצהכלמלשוננומסלקיםאנוזה,נעלהלאדםקדשוחרדתכבודרגשי
צבעונייםלבושיםושארמדינאיתעתונאית,ספרותית,גישהכלסתם,נאה
מואר'םעצמנואתרואיםוהננוהמהותית,האמתאלכלוםדלאלהם'~איו
המאירהאודהקיייקרים,בלשון-הפנימי""האורהנפלא,האדםפניבאור

היתהגנד.יבחייכאן,האלוהים.בצלםשנבראהאדםחייאתומכווווהמחמם

לסתירהרמזאףכאןהיהלאיום.יוםבחייהאמתאורוהשתלבותהזדהות
המחפיר.המעשהלביןהנאהההטפהביןמאד,לאסוננו,השכיחה,המשוועת,

האמתעלהודהאךובפעולתו,בחייווטעהשגהתמותה,כבוגנדי(גם
יום.יוםחייובאורחחילמופתהיההואכוחו.)בגלהמעוותלתקוווחתר
ולחי.אדםלכלרבאהבההאמתבדרך-רם iZואוהחייםמהותהורההוא

האדםלחייהיסודהוא-אמתלחייהראשוניהביטוי-החייםפיזz.טות

ועניניםצרכיםישארהמיןבחייבדירה,בלבוש,כתזונה,הפשטותבכללם.
אתהיחידהההולמתהיאוהנפש,הגוףלבריאותהערובההיא-אנושיים

מפניו,להתחמקשאיןבהכרחגורמתזומדרךהסטיהוהחי.האדםחיי

להתנוונותומסוכנות,קשיתלמחלותהנצחיים,האלוהייםהטבעחוקיבתוקף
השררהזרי 1אהרדיפהמחלתקנאה,שנאה,שלהרעהלרוחוהנפש,הגוף

האיומיםהאסונותסבךאותולכלבאדם,אדםשלדכזיםמלחמותוהכבדז:
וכלקולקטיביבאופןהצבורויותר,יותרבומסתבכתהאומללהשהאנושות

עצמו.בפנייחיד
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לאומיותבסיסמאות,מאודמוזרבאופןממוזגותפרוליטריותמליצותסיסמאות,

זהבמצבשלנויהנלבבהנחמדהנועראתלראותהיהמאודוצרקיצוניות.

באשמתו.שלא

בשניםבארץשפרצובמאורעותזומבחינההיהגדול"נס"כביכול,"נס"

איומיםמאורעותעצמה.המלחמהשלהאיוםבמאורעוכןהמלחמהשלפני

ומןהשעמוםמןו"הצי'לוהו"רבאקטואליתוכןהניערחייאתמילאואהל

התפקידיםאלהנוערהסתערוהתמימההתוססתנפשוחוםבכלהדיקנות.
אשרקרבןלכלמוכןובמלחמה,בהגנהבשמירה,והאחראייםהמסוכנים

להתמסרותנכונותוכלע'לנו,הניערשלגודל-נפשיכלנתגלהכאןיידדש.
ההולךבייתר,המסוכןהתורפהמקוםגםנתגלהכאןאךוהארץ.העםלמען

האמונה :יחדגםהמבוגריםושלהנוערשלהרוחותאתומרעילהיוםעד

ביכלתוהפיסי,הכוחשלבערכוהנשק,שלהגואלבכוחיוהנלהבתהאדוקה

הרוחבכוחוזלזולמסובכות,חברתיותלאימיותבעיותלפתודיסגולתו
הר.חדשותםעלהלבבות,מהפכתל J! 'והאנושותהי<םגדוליבחזוןהאנושית,

מ"ודכללימאוד,מעציבפרקזהעם-אדם,עלוהעם,האדםשלדהזדככותם

השפעתוואתאותדמעטות,במליםכאןלציינושלאהיהואי-אפשרבימינד,

גותיים.הרוחניים-תרחיינועלהנפסדת

:נכפרנו,ולתרבות-הרוחלהוויביחסלהזכיריע'אחדחשובגורםועוד

בידתדהקשיםבתנאיםמרונותחייםמשנותותלאותענזלשבעילנהללבאנו
האנטי-האפיקורסותבנותססהועדייןבערך,היינוצעיריםעדנ'יןאךבארצנו,

מעיןתדכן,מן\יןאזבזההיההאתיאיומוס.דתדת,למיןלנושהיתהדתית

לסיעתארום, rלנעיניםנשיאתללאידנו",יעוצם"בכוחנוהכללבנותמשא-נפש

ריאקציה,עםבתפיסתנוזהיםהיואלה-שבשמיםאבינןואמונה,דתדשמיא.

p לקחללמדהיועלולןךןזהאחרישבאוהשניםשבעולם.רעדכללריקליות
ובתולדותבכללהעמיםבחייוהקרובהרחוקמהעבדללמודשדצהמיאתמר

המרגישה-המעמיקה,הנפשלקולמשמדעאזנואטםשלאנויאתבפרט,עמנו

שהתכנסוההינוךהתדבותלשאלותוהאירגוניםהמושביםשלהארציבכינוס
ז~תידועהובזהירותהראשונהבפעםהעליתיתרצ"ו,נשנתבבאר-טוביה

בחיינו.ומקומההדתשאלתהיאהימנה,שמתעלמיםהשאלההנעלמה",ה"שאלה

לחייםכיסודדתיתהרגשהאנו"חסרים :תוקףביתרואחזוראומרכיום

הדתאשלאוראלוהים,בצלםשנבראוהחייםבקדושתהאסונהל"וראמיתיים.

כיהאמונהלאוררשע,וכלעוולכללוהשלמהויתורללאבלבהבוערת
המוסדיתההשתלמותאלהאלהית,האמתאלהטוב,אלפוסקתשאינהבחתירה

דרכהאתהכפריםתנועתלהתמצא-אשרואתהאדםימצאפוסקתשאינה

יהיהאזלחיים.למוסר,לתרבות,אחרותתביעותאזתהיינהלתנועההנכונה.

מתוךבכפרתצמחאמתיתאדםותרבותולילדינו,לנוגדול,אידיאללפגינו
בחיים".נעלהומטרהטעםהרגשתומתוךיצירהחדדת

אימיעלינועברוהזההיוםיעדבבאר-טיביהבבינוסהדבריםנאמרומאז

ולעמנובכללעלולםוכליוןהשמדמלחמתזועיתואחר-כךבארץהמאורעות

האדםאתשפיתההשטןהדתיים,הרוחלערכיכקרחוקראדישעולםבפוט.
אבחי,ב~להאמונהעזיבתהקטן,האדםלשכלהחו,מר,לאליליושיעבדהו

האמצעיםכלוהכשרתהדתיהעולופריקתהפיסיהכוחהערצתלכולנו,אחד
מלחסתאתשקידמואלה 11ויניוהשחתהסימניכלהרצויה,למטרהשבעילם
שהם,מקוםבכלויחידוגודהלעםחמורהאזהרהכולם-העולמיתההשמדה
נחשיבהחדשה.העתיקהבארצווברוחבחוסרחייוהמחדשלעםובמיוחד

דרךעללעלותלנויעזורוזהוהאלוהים,הדתעםחשבוננואתמחדשנא
וטעםטובהתרבותבהםשישחייםדעניו,תוכןמלאיחייםחדשים,חייםשל

אמיתיים.חיים

למציאותןויהיהיוםהיבואהלוס.היההיה

תש"!נהלל,

ז"לגנדימהטמהשלופעולתוחייולקח
 ) 29.1.48הינדןסיקבאיעל-ידי(להיתהן

מתוךפנימ.יבהכרחהריז"לגנדימהטמהעללהתבטאבאיםכשאנו
מליצהכלמלשוננומסלקיםאנוזה,נעלהלאדםקדשוחרדתכבודרגשי
צבעונייםלבושיםושארמדינאיתעתונאית,ספרותית,גישהכלסתם,נאה
מואר'םעצמנואתרואיםוהננוהמהותית,האמתאלכלוםדלאלהם'~איו
המאירהאודהקיייקרים,בלשון-הפנימי""האורהנפלא,האדםפניבאור

היתהגנד.יבחייכאן,האלוהים.בצלםשנבראהאדםחייאתומכווווהמחמם

לסתירהרמזאףכאןהיהלאיום.יוםבחייהאמתאורוהשתלבותהזדהות
המחפיר.המעשהלביןהנאהההטפהביןמאד,לאסוננו,השכיחה,המשוועת,

האמתעלהודהאךובפעולתו,בחייווטעהשגהתמותה,כבוגנדי(גם
יום.יוםחייובאורחחילמופתהיההואכוחו.)בגלהמעוותלתקוווחתר
ולחי.אדםלכלרבאהבההאמתבדרך-רם iZואוהחייםמהותהורההוא

האדםלחייהיסודהוא-אמתלחייהראשוניהביטוי-החייםפיזz.טות

ועניניםצרכיםישארהמיןבחייבדירה,בלבוש,כתזונה,הפשטותבכללם.
אתהיחידהההולמתהיאוהנפש,הגוףלבריאותהערובההיא-אנושיים

מפניו,להתחמקשאיןבהכרחגורמתזומדרךהסטיהוהחי.האדםחיי

להתנוונותומסוכנות,קשיתלמחלותהנצחיים,האלוהייםהטבעחוקיבתוקף
השררהזרי 1אהרדיפהמחלתקנאה,שנאה,שלהרעהלרוחוהנפש,הגוף

האיומיםהאסונותסבךאותולכלבאדם,אדםשלדכזיםמלחמותוהכבדז:
וכלקולקטיביבאופןהצבורויותר,יותרבומסתבכתהאומללהשהאנושות

עצמו.בפנייחיד
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השיגרהוביוהמהטמהשלהמפכיםחייוביושיעורלאיוהמרחקהיהרב
שלהכבידלבייז.:יכלושליטיהם,העמיםבחיילחוק-ולא-יעבורשהפכה
בהמיוהמאפילהגבוההמדברתלשווכל ;המתרברבתהציביליזציהאנשי

דגלנושאיהאדם,נפששלהאמיתיתהמהותעלמדעיים-מלאכותייםמושגים

אמנותלי::,םהאמנותבתפנוקיוהמתפרכסתהמתיפההמודדניתה"תרבות"
 ;הדדיתובהתאכזדותומחלותרעבזוהמה,בעוני,שוקעיםהמוניםכשמסביבה

-וממלכותעמיםגורלחורציוהתקיפיםדו-הפרצופייםהדיפלומטיהאנשי
והנשמההדזההגוףבעלהאדםסוכתבפניועלוביםמבוי'זtיםעמדוכולם

לאדםאדםכלורוממותה,פ'י:tטותההודבכלהאמתמשכןהיהכאןהגדולה.
האליבזות,החיים,ענפיבכלהפעולהאתהמניעהכוחהיהזהאח,-

לשמווז.:בהחלט-נפסלההמשחיתה'זtטןל L! 'בזכשירווהנשק,הזריעכח
הנכובה,בצורתההועמיההגבורהלחי,אדםיביןלאדםאדםשביןביחסים
הםלמיניהםהיז.:טומכשיריאר :!.iויהפצצההרובה,החרב,הIזמיתית,במהותה
בעוזבאי-האלימית,-האמיתיתהגבורהים, i.tiוהחלהפחדניםל it 'האמצעים

לעמודהנפוזzבגבודתותקיפים,לעריציםובאי-צייתהפחדבחוסר ; rהנפו;

הלדזואמיתיתגבורהובדרדוהתאוה,הקנאההנקמה,השנאה,יצרבפני

דת,ילאומי,מנהיגאינים, 1lב'עשרותרות lIעןבמשדיוםיוםבחייוהוא

בקדושת-המחשבה,בכנותהנזידות,בטהרתלושישוהומעמךימדיני
ובהרגשתביותרהקיצוניהמתנגדללוולבהקשבהוהנדפסת,הנאמרתהמלה

יתרזכויותמכלדקלאקיצוניתובהסתלקותלאויביו,גםאדם-אחרגשי
לקיוםבהחלטהכרחייםשאינםומצרכיםבדברים 1iמשיגןו:גםאלאבחיים
 ?הגוף

מןישראלנביאיבשורתגנדיאתמעמידהזונאצלהאנושיתרוח
הקנאההשנאה,אכולתהאומללה,האנושיותבייתר,הקדומותהתקופות
המהטמה,ל ,z: 'זומזככתבאוירהלטבוללריפוייהזקוקהההדדית,והרציחה

יהתרבותהחנוךכלאתוהגזדעים,ההיסטוריהספריאתבתי-הספר,את
רגיןz,ישלוהולכתמוסיפהוהתנוונותהנפשיובששלאלומהבמחלההנגועים
להעבירההכרחמןאלהכלאת-והחיהאדםחייוקדויז.:תהאנושיתהאחוה
המהטמה, ל,,'שודפתלאאדומאירההמחממתהאהבה,אששלהמצדףבכור

צוקולבפניעילאהורד,ובגבבתולוףעבןדגנדישלהדקההדממהקול
ברעמיהמדברתהאלימותלוילעלוגברעוצומה,גדולהקיסרותעלהשליטים
המנצחיםשלינקמהנצחוןתרועתשלזוועהובמקהלתפצצותונפץתותחים
גויהרסדםבאגמיוגוססיםפצועיםובאנקתמנוצחיםשלאימיםויללת
התמוהה,העובדהאתלהסביראפשרהאדםשלבעיוורונוורקהנפלא.החיים
לאנושיותלהשעלוהאיומיםוהכשלונותהקשותהאכזבותכלשלאחר

-ובנפשבגוףהמשמידותמחלותיהריפאותאחרוחיפושיהבגישושיה
לידמתעכבתואינההאלימותשלוהזוועההדמיםבדרדלתעותהיאמוסיפה
תקיפישליטיהמעולהודןלשחרודגנדימפעלשלהמשמעותרבתהעובדה

בחיל"לא :זכריההנביאחזוןלפיבהחלטלפועלשהוצאהשחרורהעולם,
האלימית,מעריציהשתאונות,החמרחכמינבוכו "!ברוחיאםכיבכוחולא

ומפעלוחייועובדתלנוכחהדמיםובמהפכותהפיסיבכוחהמאמיניםנדהמו

חד-פעמית,כתופעהזאתלתארהםמשתדליםהגדולהובמבוכתםגנדי, ל:.ז'
פיוטייםהערצהדבריולאחרולטבעו,האדםלרוחמנוגדתטבעית,בלתי

שלהגורליותבעיותיהלפתרוןהיום,לסדררווחהבאנחתעובריםלמהטמה
והצרכיםהחייםרמתבניפוחהדיפלומטיה, ל:.ז'התרמיתבדרכיהאנושיות,

והמפל-העמיםהמעמדות,במלחמתאתי,ובניווןאסתטיבפינוקהאדם,של
שגעוןבמרוצתהאנושותמידרדרתשבהםהאלימותדרכיאותםבכל-גות
הכליון,תהוםאל

מכלהאיוםולקראתהיוסעדהאדםעלשירדוהכבדיםהאסונותנוכח

ולעייןמרוץ-המוותאתרגעלהפסיקהשעההגיעהבעתי,רלוהנשקףאיום
אחרונההזדמנותכאןגנדי,ל 1l 'ופעולתוחייובלקחהרצינותחומרבכל

הלאומיהשחרורבמפעלוהאמת,החייםבדרדבצעדיוגנדילהצלה.למאמץ
אתלניציווה-וההתפייטותהשלוםלמעןקדושיםמותובמותווהאישי
החיים,

 , 29,2,48נהלל,

 ?מועזותפנינואנה

בשנתיםארצנובחיי':"יאירעוהקיצוניותהתמורותאחריעתה,גם

בהןוהעיקיז.:ותהאטימותאתנוקבבכאבלצייןשלאאפשראיהאחרונות,
דו-לאומילמין.:.טר"איחוד"הצעתהפוליטיקאיםהעםמנהיגימצדנתקבלה
השוכ-אחיםעמים:שניההברתית-הגיאוגרפיתהמציאותאתשהלםבארצנו;

והחורבןהמלחמהאסוןאתמונעיםהיינוזובדרךמשותפת,אחתבארץנים

המיליט-אסוןיאתיושביה,ובנפשהארץבאדמתהחלוקהאסוןאתההדדי,
לפניאנועומדיםאדסביבנו,הארצותושלארצנושלהטוטאליתריזציה
היסודלעיקרינאמנותתודועלינו,היום,שלהמעציבההממשיתהעובדה

הזאת,במציאותפעולתנוכווןאתולצייןדרכנואתלמצואשלנו,
להבא,גםכזאתלר,יותצריכיםואיננופיליטיתמפלגההיינולא

-ליז.:מנווראוייםנאמניםלהיותלהבא,גםלהשתדלועלינוהשתדלנו,
-העמיםשנישלהלבבותאיחודלמעןיכולתנובכללפעולעלינו"איחוד",

הציבורייםהתרבותיים,הכלכליים,בחייםבארצנו,היושבים-וישראלערב
אגידתהעמים,שניבנישלואחוהשיתוףשויון,למעןלעמול .:.ן"והמדיניים
עצמנוחינודרמתמדת,נמרצתחינוכיתפעולהעללי:!לוודחייבת"איחוד"
אחותשלעמוקהולהרגשהלהכרההזאת,בארץהיווזzבהאחדהעםוחינוד
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השיגרהוביוהמהטמהשלהמפכיםחייוביושיעורלאיוהמרחקהיהרב
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דת,ילאומי,מנהיגאינים, 1lב'עשרותרות lIעןבמשדיוםיוםבחייוהוא

בקדושת-המחשבה,בכנותהנזידות,בטהרתלושישוהומעמךימדיני
ובהרגשתביותרהקיצוניהמתנגדללוולבהקשבהוהנדפסת,הנאמרתהמלה

יתרזכויותמכלדקלאקיצוניתובהסתלקותלאויביו,גםאדם-אחרגשי
לקיוםבהחלטהכרחייםשאינםומצרכיםבדברים 1iמשיגןו:גםאלאבחיים
 ?הגוף

מןישראלנביאיבשורתגנדיאתמעמידהזונאצלהאנושיתרוח
הקנאההשנאה,אכולתהאומללה,האנושיותבייתר,הקדומותהתקופות
המהטמה,ל ,z: 'זומזככתבאוירהלטבוללריפוייהזקוקהההדדית,והרציחה

יהתרבותהחנוךכלאתוהגזדעים,ההיסטוריהספריאתבתי-הספר,את
רגיןz,ישלוהולכתמוסיפהוהתנוונותהנפשיובששלאלומהבמחלההנגועים
להעבירההכרחמןאלהכלאת-והחיהאדםחייוקדויז.:תהאנושיתהאחוה
המהטמה, ל,,'שודפתלאאדומאירההמחממתהאהבה,אששלהמצדףבכור

צוקולבפניעילאהורד,ובגבבתולוףעבןדגנדישלהדקההדממהקול
ברעמיהמדברתהאלימותלוילעלוגברעוצומה,גדולהקיסרותעלהשליטים
המנצחיםשלינקמהנצחוןתרועתשלזוועהובמקהלתפצצותונפץתותחים
גויהרסדםבאגמיוגוססיםפצועיםובאנקתמנוצחיםשלאימיםויללת
התמוהה,העובדהאתלהסביראפשרהאדםשלבעיוורונוורקהנפלא.החיים
לאנושיותלהשעלוהאיומיםוהכשלונותהקשותהאכזבותכלשלאחר

-ובנפשבגוףהמשמידותמחלותיהריפאותאחרוחיפושיהבגישושיה
לידמתעכבתואינההאלימותשלוהזוועההדמיםבדרדלתעותהיאמוסיפה
תקיפישליטיהמעולהודןלשחרודגנדימפעלשלהמשמעותרבתהעובדה

בחיל"לא :זכריההנביאחזוןלפיבהחלטלפועלשהוצאהשחרורהעולם,
האלימית,מעריציהשתאונות,החמרחכמינבוכו "!ברוחיאםכיבכוחולא

ומפעלוחייועובדתלנוכחהדמיםובמהפכותהפיסיבכוחהמאמיניםנדהמו

חד-פעמית,כתופעהזאתלתארהםמשתדליםהגדולהובמבוכתםגנדי, ל:.ז'
פיוטייםהערצהדבריולאחרולטבעו,האדםלרוחמנוגדתטבעית,בלתי

שלהגורליותבעיותיהלפתרוןהיום,לסדררווחהבאנחתעובריםלמהטמה
והצרכיםהחייםרמתבניפוחהדיפלומטיה, ל:.ז'התרמיתבדרכיהאנושיות,

והמפל-העמיםהמעמדות,במלחמתאתי,ובניווןאסתטיבפינוקהאדם,של
שגעוןבמרוצתהאנושותמידרדרתשבהםהאלימותדרכיאותםבכל-גות
הכליון,תהוםאל

מכלהאיוםולקראתהיוסעדהאדםעלשירדוהכבדיםהאסונותנוכח

ולעייןמרוץ-המוותאתרגעלהפסיקהשעההגיעהבעתי,רלוהנשקףאיום
אחרונההזדמנותכאןגנדי,ל 1l 'ופעולתוחייובלקחהרצינותחומרבכל

הלאומיהשחרורבמפעלוהאמת,החייםבדרדבצעדיוגנדילהצלה.למאמץ
אתלניציווה-וההתפייטותהשלוםלמעןקדושיםמותובמותווהאישי
החיים,

 , 29,2,48נהלל,

 ?מועזותפנינואנה

בשנתיםארצנובחיי':"יאירעוהקיצוניותהתמורותאחריעתה,גם

בהןוהעיקיז.:ותהאטימותאתנוקבבכאבלצייןשלאאפשראיהאחרונות,
דו-לאומילמין.:.טר"איחוד"הצעתהפוליטיקאיםהעםמנהיגימצדנתקבלה
השוכ-אחיםעמים:שניההברתית-הגיאוגרפיתהמציאותאתשהלםבארצנו;

והחורבןהמלחמהאסוןאתמונעיםהיינוזובדרךמשותפת,אחתבארץנים

המיליט-אסוןיאתיושביה,ובנפשהארץבאדמתהחלוקהאסוןאתההדדי,
לפניאנועומדיםאדסביבנו,הארצותושלארצנושלהטוטאליתריזציה
היסודלעיקרינאמנותתודועלינו,היום,שלהמעציבההממשיתהעובדה

הזאת,במציאותפעולתנוכווןאתולצייןדרכנואתלמצואשלנו,
להבא,גםכזאתלר,יותצריכיםואיננופיליטיתמפלגההיינולא

-ליז.:מנווראוייםנאמניםלהיותלהבא,גםלהשתדלועלינוהשתדלנו,
-העמיםשנישלהלבבותאיחודלמעןיכולתנובכללפעולעלינו"איחוד",

הציבורייםהתרבותיים,הכלכליים,בחייםבארצנו,היושבים-וישראלערב
אגידתהעמים,שניבנישלואחוהשיתוףשויון,למעןלעמול .:.ן"והמדיניים
עצמנוחינודרמתמדת,נמרצתחינוכיתפעולהעללי:!לוודחייבת"איחוד"
אחותשלעמוקהולהרגשהלהכרההזאת,בארץהיווזzבהאחדהעםוחינוד
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ושובותאחרותבדרכיםמטרהאותהלקראתההולכיםלשאיפה,חבריםכלפיחפשינתז 130
במעט.אוברב

כמתנג-שהרקיעם"איחרד",אנשיכלפיב"הארץ"גלבלרםא.מרנהגכך
רנימרקיהם,דבריהםאתבמזידבזהרסילףחפשיתלעליהמרשבעםידים
בכינרסבנאומרבו~גררייןד.מרמפא"יומנהיגהממשלהראשעתהעשהוכך

רצהבעיו-חרוד.האחררובזמושהתקייםהקיבוציים,מהמוזLקיםמפא"יחברי

השכירההעבודהומתנגדיהעצמיתהעבודהנאמניעללהשפיעבן-גוריוןמר
רנעלהיקרעקרוולמעוהעצמיתהעבודהעקררועלשירותררבקיברצים

בכינוסשהתעוררבוויכוחבקיבוצים,חדשיםעוליםהמוניםקליטת :ממנו

תל-יוסף,קיבוץוממיסדיהשניההעליהמותיקיאחדהביעזהא )tנוועל
מפניחששותיואתחרדהרמלאינרגשיםבדבריםהפטר,ילולוזlמואהחבר

בקיבוץזרהאטמוספירהוהשתלטותהמקודשיםהקיבוצייםהעקרונותהרס

מתנגדירשארר,פטרשמואליקעללהשפיעכדישכירה.עברדהבפנישייפתח

בו-גור~וןמרהסתפקלאוועמדתםאתששינובקיבוץהשכירההעבודה

לארתוהלוומונהבמסגרתהעםחלוציל ,z; 'הסתגרותתיתכושלאבטענה
 :אמרהואומרגיזה.דוחהשלילית,דרגמהעלהצביעאלאארתםמענין
דמים,שפיכתנגדאנילמלחמה,הולך:איננימנהללחפשיב~ןאומרהנה

איזהאוי Iקארקג"אילוהיהכיצדלעצמולתאררוצהגוריון,בןמרוהוא,
האםשם.הילדיםאתלשחוטומתחיללנהללנכנסהיהאחרערביחוליגן

 . •אסטוי,טוספריאתלווראאני:לא,יאמרחפשינתן וt,דםשופךאינביניל
להשתמשלנחוץגורירובןמרשמצאהמיפלצת,השלילית,הדרגמהזוהי

אדם,בולעיניילדים:שוחטיםמןעזעןההריובאמתמשכנע.כאמצעיבה

 ... !בטולסטויקוראוהרא

בן-ידעהריהביצוח.למעןהדבריםועיקוםסילוףלפנינרכאושרב
לילדינוסכנהורואהוזLראתההמבוססתהדעהאתאחריםמרביםיותרגוריון
המסוכנתבהתעלמרת-למבוגרםי,וגםהישרב,מקרמותובשארבנהלל

יושבהערביהעםעללהשתלטותבמגמהבארצנו,הערביהעםממציאות

מר-ידיעלמהומניםבומושבדחתהזרמסוננתמגמהדורות,מדוריהארץ
ולרגל.ישבמהותההמוסריתהשלילההבנתמתוךתוקףבכלעצמוגוריוובן

בבאןל,הר"זהצירניבקונגרסדבריוהיוכההלאבה.הכררכותהסכנות

שאיבההיהודים""מדינתסיסמתאתמקבליםאנחבואין : 1931בקיץ

הערביים.הארץאוכלוסיעלהיהודיםלשלטוןאלאדברשלבסופומ~כוובת
הפרטיכל(לפישליט".גזעלאגםאבליהודי-חסות,ישראלבארץנהיהלא

 ,) 162-163עמ'בגרמנית,הרשמי

ולשנותמאןההגיונייםדבריועללהתחרטגוריוןבןמרכמובןיכול

בילטימור,דרךביותר,המסוכנתבדרךובחרכךעשהבאמתוהואדעתר
שהצליהעדתוקףןבכלזהעלועמדהארץלחלרקתהסכיםואחר:כך
וערבישראללמלחמתנמנעבלתיבהכרחשהביאמהבחיים,להגשימה

פעולהדרךמאדקשהבפרט,השכנים-האחיםהעמיםשניושלבכללהאדם
בנפשנומוכניםמספיקאיננרכנארה :בעצמנובנוהואהעיקרירהקושיזו,

בידילרובוצורי-מכשולאבני-נגףבהשנערמוזו,ואלמנטריתפשוטהלדרך
פגרה,רבימיבעברדהרבעיר,בכפרהדרך,יהוזאךאדם.ובידישמםי
נקודתולכווננולהדריכנוצריכהבכלובהשכלה,בחינוך-פה,ובעלבכתב
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אלאהעמים,לשניאחתוצורהאחדדפוסלתבועבא"איחוד"איןאך
 ,z;לטשטוילאהארץ.מעמיאחדכלשלהלאומיותהביטוילצורותחרות

ואחדותאחווהתוךהצורות,לרב-גרנירתאלאמתכוונים,אנושבאדםהמיוחד
שבנפש.

ארץ-ישראל,עמיביומלחמותמניעתרקלאמטרתנו :הדברויודגש
מעמדותביןהתהוםהעמקתנגדלפעולחייב"איחוד"מןה,יותרהרבהאלא

ועונימוהגבולללאשפעביןהניגודאתלמנועעליוועניים,עשירים
וכלאדםכלשלערכוהערכתלקראתחינוךלטפחתפקידומןה.ומחסור
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באירופההדימוקרטיהבארצותהתיכרן,במזרחבארץ-ישראל,העמיםאיחוד
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 ...יחטאכינשיא
חרוי)בעיןגוריוןבןיודלגאום(תגובה

ואדםלעםהבחיבותמכלביותרוהמסוכניםהמעציביםהסימניםאחד
הקשבהכלחוסרבדעות,היריבכלפימינימליתסבלנותחוסרהואבןמבנו
להשמיצו,להשפילו,והבטיהוהנמקרתי,ולהסברותיוהשונה,האחר,לדברי
:שקץבחיבתכדחליל-מפלצת,הקהלבפנילהציגווןר,ווור jכללולייחס

האויבכלפירקלאהעוההשנאההתפשטות!מכאןבה-כיו!מוותתשקצנו
בעצםהשואפיםוהזרמיםהמפלגותשביוההדדייםביחסיםגםאלאמהחרץ,
הכוחומעריציהמדיבהלוחמיביןהיחסיםגםדם.כאלהמטהר,לאותה

האמצעיםשכלובדעהבהכרההמאוחדיםלמפלגותיהם,המזוייןהישראלי
משמרתרלמשחית,רשותמשביתנה :והדברהראוטבעילמטרה.כשרים
והשמצההשפלהמשנאה,גםנרתעיםאיןוהמתנגד,היריבאתלשנראומצווה
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ושובותאחרותבדרכיםמטרהאותהלקראתההולכיםלשאיפה,חבריםכלפיחפשינתז 130
במעט.אוברב
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רנימרקיהם,דבריהםאתבמזידבזהרסילףחפשיתלעליהמרשבעםידים
בכינרסבנאומרבו~גררייןד.מרמפא"יומנהיגהממשלהראשעתהעשהוכך

רצהבעיו-חרוד.האחררובזמושהתקייםהקיבוציים,מהמוזLקיםמפא"יחברי

השכירההעבודהומתנגדיהעצמיתהעבודהנאמניעללהשפיעבן-גוריוןמר
רנעלהיקרעקרוולמעוהעצמיתהעבודהעקררועלשירותררבקיברצים

בכינוסשהתעוררבוויכוחבקיבוצים,חדשיםעוליםהמוניםקליטת :ממנו
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 ... !בטולסטויקוראוהרא

בן-ידעהריהביצוח.למעןהדבריםועיקוםסילוףלפנינרכאושרב
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הערביים.הארץאוכלוסיעלהיהודיםלשלטוןאלאדברשלבסופומ~כוובת
הפרטיכל(לפישליט".גזעלאגםאבליהודי-חסות,ישראלבארץנהיהלא

 ,) 162-163עמ'בגרמנית,הרשמי

ולשנותמאןההגיונייםדבריועללהתחרטגוריוןבןמרכמובןיכול
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שלהקרנסטרוקטיביוביישובםבארץ-שיראל,ולבחלותיהםלבתיהםערב

השכנות,בארצותהנשאריםושלארצההמוחןרים
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 ,z;לטשטוילאהארץ.מעמיאחדכלשלהלאומיותהביטוילצורותחרות

ואחדותאחווהתוךהצורות,לרב-גרנירתאלאמתכוונים,אנושבאדםהמיוחד
שבנפש.

ארץ-ישראל,עמיביומלחמותמניעתרקלאמטרתנו :הדברויודגש
מעמדותביןהתהוםהעמקתנגדלפעולחייב"איחוד"מןה,יותרהרבהאלא

ועונימוהגבולללאשפעביןהניגודאתלמנועעליוועניים,עשירים
וכלאדםכלשלערכוהערכתלקראתחינוךלטפחתפקידומןה.ומחסור
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באירופההדימוקרטיהבארצותהתיכרן,במזרחבארץ-ישראל,העמיםאיחוד
העולמי.לאיחודהלאהומשםובאמריקה,

 ...יחטאכינשיא
חרוי)בעיןגוריוןבןיודלגאום(תגובה

ואדםלעםהבחיבותמכלביותרוהמסוכניםהמעציביםהסימניםאחד
הקשבהכלחוסרבדעות,היריבכלפימינימליתסבלנותחוסרהואבןמבנו
להשמיצו,להשפילו,והבטיהוהנמקרתי,ולהסברותיוהשונה,האחר,לדברי
:שקץבחיבתכדחליל-מפלצת,הקהלבפנילהציגווןר,ווור jכללולייחס

האויבכלפירקלאהעוההשנאההתפשטות!מכאןבה-כיו!מוותתשקצנו
בעצםהשואפיםוהזרמיםהמפלגותשביוההדדייםביחסיםגםאלאמהחרץ,
הכוחומעריציהמדיבהלוחמיביןהיחסיםגםדם.כאלהמטהר,לאותה

האמצעיםשכלובדעהבהכרההמאוחדיםלמפלגותיהם,המזוייןהישראלי
משמרתרלמשחית,רשותמשביתנה :והדברהראוטבעילמטרה.כשרים
והשמצההשפלהמשנאה,גםנרתעיםאיןוהמתנגד,היריבאתלשנראומצווה
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אחר".ערביחוליגןאוי Iקאוקגע"יואחריםבהללילדישחיטתול"סכבת
עמדהשאילואוחרים,"איחוד"חבריואתוזי, Zחפובתןסברזאתלעומת
הנבוניםהדבריםבסיסעלגוריון,בןד.מרובראשד,הציוניתהתנועה

לסכנתמגיעיםהדבריםהיולאקונגרס,באותוידועלשהושמעווההגיוניים

היתהשלאכשםאחר",ערביחוליגןאוקאוקג'י"ע"ינהללילדי'זlחיטת
למשפחותינומגוריםדירותומחוסרנהלל,אתלהקיםבאנו ,/i 'בזמוכזאתמכנה
ביותרהטובהמבטחיםמקוםאתמצאנוהתישבותנושלהשומםבשטח

וללאבשקטשםבו ,/iוייערבית,שכולהבסביבהנצרת,בעירינו :.iונילילדינו
ידועהזועובדההאיןמצדנו.מירה 1lוכלללארבים,רבים,ימים L" ':.\יחכל

עובדההאיןיכיוםהמעוקםבניינוכלאתסותרתוהאיננהגוריוןבןלמר
יהודיםלמדינתהשאיפההתגברותשעםאותנומלמדתלה,דומותורבותזו,

-שליט","גזעכאולהיותגוריוו,בושלהמוצלחביטויוכפיאוכאן,
ודומיוי Iקאוקגשלהתופעהכדיעדולמבוגרינולילדינוהסכנהגםהתגברה
הזריםמהשתלטותהמולדתשחרורלמעולוהמיםעמםבניבפיהמכונים
 1וכדומה

הקיבוצים,אבשיבפביגוריוובןשציירהזוועהלתמובתמקוםאיפואאין

אילוהיהומוטבלעיניו.נשחטיםבהללילדי ,/iכ'בטולסטויהקוראאדםתמובת
המאמציםאותםזת Zבהקדןהצפונההגדולההחיוביתרות Z\באפזוהודההכיר

כיוםהמוקדשיםוהטכנייםהכספייםהשכליים,הבפשיים,הגופניים,הכבירים,

הטבחיםרביגדולמולטקה,פוןהגדול""המנהיגשללדרכו C'בפ'במסירות
יגאלל IIהרמטכבפינקראהואהגדול""המנהיג-הקודמת,במאההגרמני
הביאהעממיהספרבית:מורהמולטקהשלסיסמתומת Cלהג'ד,',,ואףידיו,"
ספרנובבתיגםןאתיג itלה'מקוהוהאו-לארצוהנצחוואת
האמצעיםכלהוקדשואילו-החינוך ל;,:'מיליטריזציהידיעלאנו

טולסטוי,ב.ל,שלרעיונותיוהגשמתבכייוןהאלהיהמאמצים
ד.א,עדעט,בובניכיטבוחןיוקדםבימיי('!!ראלנביאירעיונותי~,הם

אר itי'בבהללילדיבילחיילחשויזt,מקוםהיהשלאבודאיבזמננו,גירדון
שאיבםיד,ימיןהמרכזהשמאל,מפלגותכלואתוגוריוןבןוהרימ?,ומות.

רואיםד,רי-הגויים"כל"כמוהכלועושיםטולסטויבדרךחלילההולכים
אחד,צבאלמחבד,?,טןעודמגדולהעםכלאתלהפוךתובעתןושדרכםהם

 !סוף:לאיןלהדגישוישסוף.לאיווכו'ו',,לישי "ינ!!''ל"סיבובתמידהנכוו

 ' 1Zחפושנתןלהגידאוכל"לא :כיבוסבאותובאמרוגוריוןבןשצדקכי"םכי

 :והידיעהההכרהעומקבכללהביעעליכו-הגןדינה"'זtלהבטחוןמעוזהוא
אופיחזחוהמדיבה.כביזל Iןהבטחוןמעוזהואגוריוןשבןלהגידאוכללא

 .הרטמה.;....המדיבהוהיא,למדיבה,כמכשירהאןרח :מולטקהתורת'~זל
 • 12.5.1950תש"י,איירכ"ה ,"דנ"

געזאנק"פרייער"זערשלהמיוחזלגליוואחזות.הערות
 .ישראלעללסקירההמוקזש

 ) 1950(יביאר

הקהק"ל. iלמעהמיריםמיעצתבכ'נוסננאמו ~

הצליהאשרקאהאן,יוסףשלהמצוייןהמבצעאתלשבחלצייןיש
ונסיבו-החייםשלורב-צדדימקיףתיאורהירחוןשלאחתכחזכרתלמסור
המשימהבקושיד,התחשבותכלעםארומוצלחת.קשה.עבודהבישראלתיהם
כמהעללהעירשלאאפשראיכצומצם,כהבמקוםמקיף.כה·תיאורשל

בצורהאותןשמסראוכללבהןנגעלאשהמחברביות,רחשובותנקודות

נכונה.לא
בארץבשניםמאותבמשךהשממד,התפשטותתולדותאתבתיאוריו ) 1
יוסףמרחפריז- Iוכווכו'שלהןהקדחתיתושיעלהביצותאתישראל,
לירקלאילן,זכרנשארלאאשר"עד :שםכותבהואהנהמאד.קאהאן
לאבהחלטזהוהריהקטנה".הארץשלולרחבהלארכהשהואצמחולכל
נרחביםשטחיםפניעלהערביםבישוביהשתרעוהזיתעצימטעינכון.
דונםאלףמאהעד-מאדעשירהערביתירושהקיבלהישראלומדינתמאד,
הדיווהואנטושים.ערביםבכפריםפירותנושאיוזקניםצעיריםזיתעצי
בשטחיםהערביםשלאחריםפריעציומטעיכרמיםלפרדסים,ביחסגם

עובדהארפרימיטיבי,באופןעובדוהאלההמטעיםשכלבכוולמדי.ברחבים
שוניםירקותגידלופרי,עציהערביםנטעורי itואפ'מתאיםמקוםשבכלהיא

מחובתנושדה.תבואותשלשוביםוזניםסוגיםנרחביםהקרקעבשטחיוזרעו
החקלאי.במשקמהערביםהיהודיםאנחבולמדנוד,רבהשהרבהלהודות
שבמסגרתמובןחשובד,.כהעובדתיתמנקודהלהתעלםלנואסורהאמתלמען

מפורטת.לסטטיסטיקהמקוםאיןזומצומצמת
זכראיןישראלעלמקיפהכהשבעבודהכךעללהצטערישמאד ) 2
ו"הליגה"איחוד"שלום",כ"בריתאגודותקיוםלעובדתאחתבמלד,אפילו

בניולמעןשניםעשרותבמשרועמלושפעלויד,ודי-ערבי"פעולהלשיתוף
בעל-פההתנהלהפעילותםדו-הלאומיות.בסיסעלשלוםבדרכיהארץ

מתקדמים,אינטליגנציהוחוגיפועליםאינטלקטואלים,על-ידיבעיקרובכתב,
ומוכיחמאלףחומרשבכתב,עשירחומרהצטברמשקל.רבאךקטןמיעוט
ואשדםללאמלחמה,ללאהחמורותהבעיותאתלפתורהיהאפשרכיצד
בללהוגןזהאיןערב.אורצותישראלשלהנוכחיתהמיליטריזציהוללא
שלקטנה"קבוצהעלמליםבקומץזוומוותחייםמבעיתלהיפטרוכלל

להימנעהיהשאפשרהטועניםוגאנדי",טולסטויתלמידיפציפיסטים,
לתיאורהואוארויולעתידלהווהלעב.רוחיוניחשובכההעניןממלחמה.

הפוליטיותגותוהמפלהפוליטיםיהחייםלושזכומהתיאורפחותלאמפורט
יהויד-שלוםלמעןהפעילרתכלאתלזקוףכללמהנכוןגםז,ךאיובארץ.
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אחר".ערביחוליגןאוי Iקאוקגע"יואחריםבהללילדישחיטתול"סכבת
עמדהשאילואוחרים,"איחוד"חבריואתוזי, Zחפובתןסברזאתלעומת
הנבוניםהדבריםבסיסעלגוריון,בןד.מרובראשד,הציוניתהתנועה

לסכנתמגיעיםהדבריםהיולאקונגרס,באותוידועלשהושמעווההגיוניים

היתהשלאכשםאחר",ערביחוליגןאוקאוקג'י"ע"ינהללילדי'זlחיטת
למשפחותינומגוריםדירותומחוסרנהלל,אתלהקיםבאנו ,/i 'בזמוכזאתמכנה
ביותרהטובהמבטחיםמקוםאתמצאנוהתישבותנושלהשומםבשטח

וללאבשקטשםבו ,/iוייערבית,שכולהבסביבהנצרת,בעירינו :.iונילילדינו
ידועהזועובדההאיןמצדנו.מירה 1lוכלללארבים,רבים,ימים L" ':.\יחכל

עובדההאיןיכיוםהמעוקםבניינוכלאתסותרתוהאיננהגוריוןבןלמר
יהודיםלמדינתהשאיפההתגברותשעםאותנומלמדתלה,דומותורבותזו,

-שליט","גזעכאולהיותגוריוו,בושלהמוצלחביטויוכפיאוכאן,
ודומיוי Iקאוקגשלהתופעהכדיעדולמבוגרינולילדינוהסכנהגםהתגברה
הזריםמהשתלטותהמולדתשחרורלמעולוהמיםעמםבניבפיהמכונים
 1וכדומה

הקיבוצים,אבשיבפביגוריוובןשציירהזוועהלתמובתמקוםאיפואאין

אילוהיהומוטבלעיניו.נשחטיםבהללילדי ,/iכ'בטולסטויהקוראאדםתמובת
המאמציםאותםזת Zבהקדןהצפונההגדולההחיוביתרות Z\באפזוהודההכיר

כיוםהמוקדשיםוהטכנייםהכספייםהשכליים,הבפשיים,הגופניים,הכבירים,

הטבחיםרביגדולמולטקה,פוןהגדול""המנהיגשללדרכו C'בפ'במסירות
יגאלל IIהרמטכבפינקראהואהגדול""המנהיג-הקודמת,במאההגרמני
הביאהעממיהספרבית:מורהמולטקהשלסיסמתומת Cלהג'ד,',,ואףידיו,"
ספרנובבתיגםןאתיג itלה'מקוהוהאו-לארצוהנצחוואת
האמצעיםכלהוקדשואילו-החינוך ל;,:'מיליטריזציהידיעלאנו

טולסטוי,ב.ל,שלרעיונותיוהגשמתבכייוןהאלהיהמאמצים
ד.א,עדעט,בובניכיטבוחןיוקדםבימיי('!!ראלנביאירעיונותי~,הם

אר itי'בבהללילדיבילחיילחשויזt,מקוםהיהשלאבודאיבזמננו,גירדון
שאיבםיד,ימיןהמרכזהשמאל,מפלגותכלואתוגוריוןבןוהרימ?,ומות.

רואיםד,רי-הגויים"כל"כמוהכלועושיםטולסטויבדרךחלילההולכים
אחד,צבאלמחבד,?,טןעודמגדולהעםכלאתלהפוךתובעתןושדרכםהם

 !סוף:לאיןלהדגישוישסוף.לאיווכו'ו',,לישי "ינ!!''ל"סיבובתמידהנכוו

 ' 1Zחפושנתןלהגידאוכל"לא :כיבוסבאותובאמרוגוריוןבןשצדקכי"םכי

 :והידיעהההכרהעומקבכללהביעעליכו-הגןדינה"'זtלהבטחוןמעוזהוא
אופיחזחוהמדיבה.כביזל Iןהבטחוןמעוזהואגוריוןשבןלהגידאוכללא

 .הרטמה.;....המדיבהוהיא,למדיבה,כמכשירהאןרח :מולטקהתורת'~זל
 • 12.5.1950תש"י,איירכ"ה ,"דנ"

געזאנק"פרייער"זערשלהמיוחזלגליוואחזות.הערות
 .ישראלעללסקירההמוקזש

 ) 1950(יביאר

הקהק"ל. iלמעהמיריםמיעצתבכ'נוסננאמו ~

הצליהאשרקאהאן,יוסףשלהמצוייןהמבצעאתלשבחלצייןיש
ונסיבו-החייםשלורב-צדדימקיףתיאורהירחוןשלאחתכחזכרתלמסור
המשימהבקושיד,התחשבותכלעםארומוצלחת.קשה.עבודהבישראלתיהם
כמהעללהעירשלאאפשראיכצומצם,כהבמקוםמקיף.כה·תיאורשל

בצורהאותןשמסראוכללבהןנגעלאשהמחברביות,רחשובותנקודות

נכונה.לא
בארץבשניםמאותבמשךהשממד,התפשטותתולדותאתבתיאוריו ) 1
יוסףמרחפריז- Iוכווכו'שלהןהקדחתיתושיעלהביצותאתישראל,
לירקלאילן,זכרנשארלאאשר"עד :שםכותבהואהנהמאד.קאהאן
לאבהחלטזהוהריהקטנה".הארץשלולרחבהלארכהשהואצמחולכל
נרחביםשטחיםפניעלהערביםבישוביהשתרעוהזיתעצימטעינכון.
דונםאלףמאהעד-מאדעשירהערביתירושהקיבלהישראלומדינתמאד,
הדיווהואנטושים.ערביםבכפריםפירותנושאיוזקניםצעיריםזיתעצי
בשטחיםהערביםשלאחריםפריעציומטעיכרמיםלפרדסים,ביחסגם

עובדהארפרימיטיבי,באופןעובדוהאלההמטעיםשכלבכוולמדי.ברחבים
שוניםירקותגידלופרי,עציהערביםנטעורי itואפ'מתאיםמקוםשבכלהיא

מחובתנושדה.תבואותשלשוביםוזניםסוגיםנרחביםהקרקעבשטחיוזרעו
החקלאי.במשקמהערביםהיהודיםאנחבולמדנוד,רבהשהרבהלהודות
שבמסגרתמובןחשובד,.כהעובדתיתמנקודהלהתעלםלנואסורהאמתלמען

מפורטת.לסטטיסטיקהמקוםאיןזומצומצמת
זכראיןישראלעלמקיפהכהשבעבודהכךעללהצטערישמאד ) 2
ו"הליגה"איחוד"שלום",כ"בריתאגודותקיוםלעובדתאחתבמלד,אפילו

בניולמעןשניםעשרותבמשרועמלושפעלויד,ודי-ערבי"פעולהלשיתוף
בעל-פההתנהלהפעילותםדו-הלאומיות.בסיסעלשלוםבדרכיהארץ

מתקדמים,אינטליגנציהוחוגיפועליםאינטלקטואלים,על-ידיבעיקרובכתב,
ומוכיחמאלףחומרשבכתב,עשירחומרהצטברמשקל.רבאךקטןמיעוט
ואשדםללאמלחמה,ללאהחמורותהבעיותאתלפתורהיהאפשרכיצד
בללהוגןזהאיןערב.אורצותישראלשלהנוכחיתהמיליטריזציהוללא
שלקטנה"קבוצהעלמליםבקומץזוומוותחייםמבעיתלהיפטרוכלל

להימנעהיהשאפשרהטועניםוגאנדי",טולסטויתלמידיפציפיסטים,
לתיאורהואוארויולעתידלהווהלעב.רוחיוניחשובכההעניןממלחמה.

הפוליטיותגותוהמפלהפוליטיםיהחייםלושזכומהתיאורפחותלאמפורט
יהויד-שלוםלמעןהפעילרתכלאתלזקוףכללמהנכוןגםז,ךאיובארץ.
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היאהאמתבלב.דוגאבדי"טולסטויתלמידי"פציפיסטיםשללחשבובםערבי
איבםיהודי-ערביפעולהושיתוףשלוםלמעךהעיקריםי"מהפעיליםשרגים

הומביסטים-ליברליםאישיםאלאוגבדיטולסטייתלמידיולאפציפיסטים
לעמדתםהביאתםהיהודית-דתיתואמונתםשהשקפתםאישיםאואמיתיים,

האפיקורסים-שללתיאוריהמתאיםזהאיך(אמבםהזאת.הנעלההאנושית
וריאקציה).שחורותרקבדתהרואיםשלנוהבלהביםהאתאיסטים

כמהכאךלהעירברצונישעליהוהאחרובההשלישיתהבקודה ) 3
רקקאהאןיוסףאשרהערביים,הפליטיםשלהטרגדיההיאביקורתהערות
המעציבותבעובדותולהתעמקלהתערבמבליאחדות,בשורותאותההזכיר

לבריחהשלםעםשהביאהכזאת,המוניתלפסיכוזהגרמו t !והמזעזעות
בתיםמאחריהםבהשאירםהעיבים,או t\שנולאךכלובחוסרבעירוםמבוהלת

שפגעופגעיםמיביוכלמחלותקור,לרעב,מופקריםוכפרים,עריםושדו,ת
מליםבכמהזאתעלולעבורלפטרהאפשרהפליטים.פי Lא~במאותבוראות

ילדיםוביביהםוסובלים,חייםאדםבביכאןלפביבווהרי ?רות Iולות 1tיב'
עליהםולמה-מהעליודעיםשאיבםותמימיםרכיםילדיםרבים,זתיבוקות

כלללאבחוץ,לגמריגםואפילוציבוריים,בבתיםבאהלים,בבכר,להתגולל
והזקנות,הזקבים?ורביםומדועלמהומחסור,במצוקהולוור,בחוםגג,קורת

לחיותהרוציםאדםבניערבים,אדםבניוסתםואמהותואבותוסבתות,סבים

מאווייהםוכלבמלחמה,חלקכלבטלוא L ;המכריעשברובםאדםבביכמובו,
לנחלו-המלאכה,ובבתיבשדהולעבודתםלבתיהםלחזורלחזור,ושאיפתם

מדור-דור.תיהם

 ;השאלהמקרבימתפרצתקאהאןיוסףמצדזואדישהקרירותלנוכח
קטסטרופהלמראהבחרדהלהזדעזעהםהעלולים ?לאברכיסטיםמצפוךהיש
בפשםהברעדתלבם,אתהאסוןהכובשןבני-אדםעלשבאהאיומהצרה-

באדישייזבקרירות,זהכלעללעבורהםמוכשריםאוליאוהאדם,צרתלבוכח
וגבדיסטים"טולסטואייםכ"פציפיסטיםמוזריםיצוריםורקבלא-איכפתיות,

בפשםמבוחמוצאיםאיבםהאיוםהאסוןולנוכחומזדעזעים,מתרגשים
 ?וללבם

שלוהאדישהקריחסםעלהמרותטעבותינואתלהזכירשלאאוכלולא
 Iעמבובביעלשבאווהשואההאסוןלבוכחלא-יהודים

 • 1950מאי,נהלל,

הנוראים"ה//ימיםאחריגםהנפשחשבון

 "Oמשדגושארוממלכת\ותפוליטיקהסטרטגיקה,עלגים iLמו'שלהומצודד

והאמונההדבקותלמידת :כפולקנה-מנהןכיוםזובשאלהישאליליים,
והפיקחות,הראיליותלמידתוכןהמוחלטיםוהאנושותהיהדותבערכישלבי

שדהלפניאבועומדיםןהאסונות,הבסיובותרבהעםשלהמעשית
גדוליםהמוניםמצדובקםתגמולושאיפותאיבהשלביותרמסוכךמוקשים

הגדולבמרחבבעיקראךבארץ,גםומקופחים,ומבושליםמגורשיםשל
ועבר.צדמכלאיתנוהמקיפותהארצותשלוהעצום

יותראופחותלתשובהבסיסמשוםכברישהנשאלתהשאלהבעצם

ובהוץ-בארץעמבומבבימאדרביםרביםהריכיהדעת.אתומביחהרציבית

-מהשמיםנסבס,אלאזה,במצבמצדנומעוותכללרוארםאיבםלארץ
העברי'!הצבאי"הגניוסמצדגםאו"דתיים!',לעצמםהקוראיםשלכדעתם

לשמוח,אלאלתקןמהכאןראיךוהמפציץ,הטבקמאמיביזאתשרואיםכפי
 ...הבאלבסולהיכוך

אלפימאותמגורלדעתומסיחשאינוזהבפשו,בכללאמתהשואף
בחורבות,אילבות,תחתהשוכביםכןהםהאלף"מאהאלהוביחוךהפליטים

שלהאחרוןהדו"ח(לפימתמדת"וירידההתנוובותבמצברע,בכלהם
כפיהאמיתיתהיהודיתהתשובהברוחלעבותשלאיכולאיבוזה-או"מ)

שלאביבוהבאבשימצינו :ט"זדףב'פרקתענית,במסכתמוצהרתשהיא
אתהאלהים"ויראאלאתעניתם"ואתשקםאתהאלהים"וירא :בהםנאמר

ההמסומךהרעהמדרכואיש"וייזtובוהרעה",מדרכםשבוכימעשיהם

גזלאפילו :שמואלאמר ?בכפיהםאשרהחמס"ומןמאיבכפיהם",אשר
מרישומחזירהבירהכלעקע Iמלארמוו)(בית,בבירהובבארעץ)(לוחמריש

 "!לבעליו

בקיבוצים,ישראלבבניביונבנוהערביםמישוביבגזלומרישיםכמה
הצליחאילולקעקעהיהצריךובביניםבירותכמהןועריםמושבותמושבים,

לזעזעשהצליחכשםישראלבביאחיבולבאתלזעזעבזמננואמתיבךיונה
עםרקלאעניןלבווכאךןאזשלבביברההאשוריםאתלתשובהולעורר
אלפיממאותשבגזלווערים,כפריםשלמים.ישוביםעםאלאגזוליםמרישים

דתייםולאדתייםיהודיםהמכיריםעמנו.בניעל-ידיערביםתושביהם
לא ?אמיתיבןיובהשבספרזואבןיתיתיהודית-אנושיתבגישהבזמבנו
בפיז,t,ית-דתיתמהפכהעצום,זעזועעל-ידילאאםהמשוועהעווליתוקך

והצה"להגח"להנת"ל,בבביוגומרהמעלהמרמיהחלהעם,בביבלבעמוקה
תקהרהישרחמבים.בנירחמביםעםעלשהשתלטוהמוזריםהשמותשארוכל

לטובה,לאותלהד,ומקשיבמצפההלבעודזוןפבימיתלמהפכהזה,לזעזוע
זרועות :הארץמדרוםרעהמבשריוהדיםקולותלושה,חזותוהנהזה,בכיו.ון

שישבוהבירהמרעהמשטחישגורשהבידואיםושבטמגדל-גדאבוגוש,

מעשילהתאיםכיצד !הדרומישבבגבהעמקיםבאחדמאותשבותעליהם
וראשויצמןחייםד"רישראללמדיבת'הבשיאהכרזותעםלאהזוועה

אתכעתלתקך:כיצדבפעםכפעםנשאלתיובמכתביםבעל-פהבשיחות
במישגיםהחושבלאדם 1הערביםולמגורשיםלפליטיםביחסןמ.עוות

המהפנטהכוחעל-ידיוהוקסםהופבטולאבוהוחייםיהודןלם-אנןשירם,
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היאהאמתבלב.דוגאבדי"טולסטויתלמידי"פציפיסטיםשללחשבובםערבי
איבםיהודי-ערביפעולהושיתוףשלוםלמעךהעיקריםי"מהפעיליםשרגים

הומביסטים-ליברליםאישיםאלאוגבדיטולסטייתלמידיולאפציפיסטים
לעמדתםהביאתםהיהודית-דתיתואמונתםשהשקפתםאישיםאואמיתיים,

האפיקורסים-שללתיאוריהמתאיםזהאיך(אמבםהזאת.הנעלההאנושית
וריאקציה).שחורותרקבדתהרואיםשלנוהבלהביםהאתאיסטים

כמהכאךלהעירברצונישעליהוהאחרובההשלישיתהבקודה ) 3
רקקאהאןיוסףאשרהערביים,הפליטיםשלהטרגדיההיאביקורתהערות
המעציבותבעובדותולהתעמקלהתערבמבליאחדות,בשורותאותההזכיר

לבריחהשלםעםשהביאהכזאת,המוניתלפסיכוזהגרמו t !והמזעזעות
בתיםמאחריהםבהשאירםהעיבים,או t\שנולאךכלובחוסרבעירוםמבוהלת

שפגעופגעיםמיביוכלמחלותקור,לרעב,מופקריםוכפרים,עריםושדו,ת
מליםבכמהזאתעלולעבורלפטרהאפשרהפליטים.פי Lא~במאותבוראות

ילדיםוביביהםוסובלים,חייםאדםבביכאןלפביבווהרי ?רות Iולות 1tיב'
עליהםולמה-מהעליודעיםשאיבםותמימיםרכיםילדיםרבים,זתיבוקות

כלללאבחוץ,לגמריגםואפילוציבוריים,בבתיםבאהלים,בבכר,להתגולל
והזקנות,הזקבים?ורביםומדועלמהומחסור,במצוקהולוור,בחוםגג,קורת

לחיותהרוציםאדםבניערבים,אדםבניוסתםואמהותואבותוסבתות,סבים

מאווייהםוכלבמלחמה,חלקכלבטלוא L ;המכריעשברובםאדםבביכמובו,
לנחלו-המלאכה,ובבתיבשדהולעבודתםלבתיהםלחזורלחזור,ושאיפתם

מדור-דור.תיהם

 ;השאלהמקרבימתפרצתקאהאןיוסףמצדזואדישהקרירותלנוכח
קטסטרופהלמראהבחרדהלהזדעזעהםהעלולים ?לאברכיסטיםמצפוךהיש
בפשםהברעדתלבם,אתהאסוןהכובשןבני-אדםעלשבאהאיומהצרה-

באדישייזבקרירות,זהכלעללעבורהםמוכשריםאוליאוהאדם,צרתלבוכח
וגבדיסטים"טולסטואייםכ"פציפיסטיםמוזריםיצוריםורקבלא-איכפתיות,

בפשםמבוחמוצאיםאיבםהאיוםהאסוןולנוכחומזדעזעים,מתרגשים
 ?וללבם

שלוהאדישהקריחסםעלהמרותטעבותינואתלהזכירשלאאוכלולא
 Iעמבובביעלשבאווהשואההאסוןלבוכחלא-יהודים

 • 1950מאי,נהלל,

הנוראים"ה//ימיםאחריגםהנפשחשבון

 "Oמשדגושארוממלכת\ותפוליטיקהסטרטגיקה,עלגים iLמו'שלהומצודד

והאמונההדבקותלמידת :כפולקנה-מנהןכיוםזובשאלהישאליליים,
והפיקחות,הראיליותלמידתוכןהמוחלטיםוהאנושותהיהדותבערכישלבי

שדהלפניאבועומדיםןהאסונות,הבסיובותרבהעםשלהמעשית
גדוליםהמוניםמצדובקםתגמולושאיפותאיבהשלביותרמסוכךמוקשים

הגדולבמרחבבעיקראךבארץ,גםומקופחים,ומבושליםמגורשיםשל
ועבר.צדמכלאיתנוהמקיפותהארצותשלוהעצום

יותראופחותלתשובהבסיסמשוםכברישהנשאלתהשאלהבעצם

ובהוץ-בארץעמבומבבימאדרביםרביםהריכיהדעת.אתומביחהרציבית

-מהשמיםנסבס,אלאזה,במצבמצדנומעוותכללרוארםאיבםלארץ
העברי'!הצבאי"הגניוסמצדגםאו"דתיים!',לעצמםהקוראיםשלכדעתם

לשמוח,אלאלתקןמהכאןראיךוהמפציץ,הטבקמאמיביזאתשרואיםכפי
 ...הבאלבסולהיכוך

אלפימאותמגורלדעתומסיחשאינוזהבפשו,בכללאמתהשואף
בחורבות,אילבות,תחתהשוכביםכןהםהאלף"מאהאלהוביחוךהפליטים

שלהאחרוןהדו"ח(לפימתמדת"וירידההתנוובותבמצברע,בכלהם
כפיהאמיתיתהיהודיתהתשובהברוחלעבותשלאיכולאיבוזה-או"מ)

שלאביבוהבאבשימצינו :ט"זדףב'פרקתענית,במסכתמוצהרתשהיא
אתהאלהים"ויראאלאתעניתם"ואתשקםאתהאלהים"וירא :בהםנאמר

ההמסומךהרעהמדרכואיש"וייזtובוהרעה",מדרכםשבוכימעשיהם

גזלאפילו :שמואלאמר ?בכפיהםאשרהחמס"ומןמאיבכפיהם",אשר
מרישומחזירהבירהכלעקע Iמלארמוו)(בית,בבירהובבארעץ)(לוחמריש

 "!לבעליו

בקיבוצים,ישראלבבניביונבנוהערביםמישוביבגזלומרישיםכמה
הצליחאילולקעקעהיהצריךובביניםבירותכמהןועריםמושבותמושבים,

לזעזעשהצליחכשםישראלבביאחיבולבאתלזעזעבזמננואמתיבךיונה
עםרקלאעניןלבווכאךןאזשלבביברההאשוריםאתלתשובהולעורר
אלפיממאותשבגזלווערים,כפריםשלמים.ישוביםעםאלאגזוליםמרישים

דתייםולאדתייםיהודיםהמכיריםעמנו.בניעל-ידיערביםתושביהם
לא ?אמיתיבןיובהשבספרזואבןיתיתיהודית-אנושיתבגישהבזמבנו
בפיז,t,ית-דתיתמהפכהעצום,זעזועעל-ידילאאםהמשוועהעווליתוקך

והצה"להגח"להנת"ל,בבביוגומרהמעלהמרמיהחלהעם,בביבלבעמוקה
תקהרהישרחמבים.בנירחמביםעםעלשהשתלטוהמוזריםהשמותשארוכל

לטובה,לאותלהד,ומקשיבמצפההלבעודזוןפבימיתלמהפכהזה,לזעזוע
זרועות :הארץמדרוםרעהמבשריוהדיםקולותלושה,חזותוהנהזה,בכיו.ון

שישבוהבירהמרעהמשטחישגורשהבידואיםושבטמגדל-גדאבוגוש,

מעשילהתאיםכיצד !הדרומישבבגבהעמקיםבאחדמאותשבותעליהם
וראשויצמןחייםד"רישראללמדיבת'הבשיאהכרזותעםלאהזוועה

אתכעתלתקך:כיצדבפעםכפעםנשאלתיובמכתביםבעל-פהבשיחות
במישגיםהחושבלאדם 1הערביםולמגורשיםלפליטיםביחסןמ.עוות

המהפנטהכוחעל-ידיוהוקסםהופבטולאבוהוחייםיהודןלם-אנןשירם,
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עלהתיכון/המזרחלשלוםתפלתםעלהשנהלראשבז·גוריוזדודהםמשלה
העמים"ביןהשלום"חיזוקעלכרחוקים"/כקריביםלשכניניהמישטת"היד
 :הנמלציםבדבריםהשנהלראשהכרזתואתהםמשלהראשיםסיים 1יכי/

ןמפיישהיציאמהלאזנייהשמרעהאמנם "!ישקרלאישראל"נצח
שלניהסיציאליסטיםבפי~ה :הניקבתהשאלהינשאלתוחוזרתינשאלת

במייחדומה ?הערביםהאומלליםהפליטיםאלפימאותשלאסונםניכח
נחלתאתיחמסבעושקשישריהפרולטרייםמהסוציאליסטיםאלהבפי

לםעןישדותיהםבבתיהםיהתאזרחווהתישבודורםדירהאדמהעובדיאחיהם

ה"דתיים"שלתשיבתםימהיןיהודייםסיציאליסטייםישוביםשםהקים
 :האומרהיהודי-מסורתיוהחיקהדיןאתומכיריםיודעיםאשרשבתוכנו:
חברו".אתשירצהעדמכפרהכפוריםייםאיןלחברואדםשבין"עבירות
 :עריך"ש"בשלחןהדיןכלפיהמעשיתתכניתםימהי ? )/חיימא(מסכת
כפרהאיןטליהםאשרחברילביןשביכוובריםן Iלתיהארםצריךוביותר

עשרתשל(מהדיניםן l/לןוימחולזיפייסוהטושקואתהנזלאתשיחזירטו
תשובה).ימי

בזלוולמנצחים.בלעגלטשטשיוכלולאהללוהשאליתחימרתאת
הפטריוטיזם/האסטרטגיה/חומתמאחיריבהתבצרותהמצפון/זעקתכלפי
יר pםאבן !תזעקמקיראבןגבוהה.ממלכתיתופוליטיקההמילדתטובת
 !תועק

 1.12.1950תשי"א,בכסלוכ"ב )י-כט"'(גי-די /"רנ:

עליונהכשאיפהוצורותיהוגוונהיהאנרכהירעיוןנדזvאיהיואחריםרבים
נוהגיםהמריכזהושלטיןהכפייהמעריציביותר.ונעלהטיבחייםלסדר

הקיצוניהימיןנפגשווהובולזילזו/נאצלהשאיפהכלפיוהשמצהבזלזול
לרעיוזמתנגדאוהיאאוהדאםביןרציני/אדםכלאךהקיציני.והשמאל

מפלגתית.דמגוגהישלזושטחיתמגישהיסלודסלודהאנרכיה,
 !בדבריכםהיזהרוחכמים

תשי"ג.כסלו / 1952דצמברגי/חוברתד)שנה ,"רנ"

ניקוררשמי

ויחקין)בכםרהקוייקריסשליהשיריתהעבידה(במחנה

 ?מהיאנרכיה
 )."רנ.למערכת(מבתב

א.

ההיויתקיןבכפרהקיייקריםשלוה'זtיריתהעבודהבמחנההביקור
אויירההיאשונים/עמיםבניביןכאןהשוררתהאויירהלא-נשכחת.חוייה

להכשרתכאונעשיתמאימצתגיפניתעבידהלחברו.אדםביןאחווהשל
וירוקיםרענניםעציםנוער.למחניתנאהלאכסניהוהמוזנחהעזובהשטח

העובדיםעכשיו.עדהשטחאתמילאו tt 'והברקניםהקצויםבמקיםצצו
וו.ניערלאכסניתניסףבנייןימקימיםאלהרכיםבעציםבמסיריתמטפלים
ילניםההכרחיבמזיןמסתפקיםוהםפרס/בל Iללעל-מנתלאהיאמלאכתם

ושיתוףיהיצירההבנייןלמעןשבלבהתנדבותמתוךנע'זtהוהיכלבאהלים.
וכו',שוייצריםאנגלים/אמריקאים,ערבים/יהודים,יהעושיםבחיים.הפעילה

הרדומיתהעצומיתלאפשרוייתסימפטוםכאוהמגמה.זוהדרך,זיהרי
שלולאומית/אישיתאניכיותשלהשיגרהבחייוע Iהשלהאדםנפשבמעמקי

ושעתדיותשהיולמלחמותהרקעשהםיאי-אמון/חשדותשליתחרות/קנאה
אשרובארצנו/בעולםהשליםמפעלעלהשיחההעולם.לחירבןעדלביא

כיצדהיאאףהראתהשבת,באותההאלההטיריםכיתבעל-ידינפתחה

כהקשבהכךכלומסובכתימסועפתרציניתבבעיהולעייזלדיןאפשר
ולהתקרבולהסבירלהביןאלאולהתנצח/לנצחלא,ברצוןבסבלנותהדדית,

המלחמה/ומסדבנימ"איחוד"ואחדיםהקוייקרים,מחנהיוזמימלבדלוה.זה
כהיודיםהארץ,מבניאנשיםבמחנההמתנדביםהיו-וערבים/יהודים

הדבר/אתלראותובאווהכגיןמפעלעלשמעוהראשינהשבפעםכערבים/
מאפשרותוהתרשמוהושפעוואכןממש.ממנוולטעיםטיבו/מהלהיווכח

היטיבוומועילה.חיוביתיצירהבעבודתיחד"גםאחים"שבתשלזאת

ובארצנו,בעילםאפשרויותיועוללשלוםהמאמציםעלמהאינפורמציהללמוד
ומשעןסעדוישמשבשנהשנהמדיבקביעותיתחדשזההתנדבותשירות

בפועל,השלוםלמשעה

ב"נר"תרדוף"כיח"כיחבכללותה,הטיבההרשימה/קריאתעם
בבמהמוקומושאיןפסול,שיגרתיבמשפטאחדבמקיםנתקלתיהאחרון/
אתלפניושפארתישעהידיךי/פעםליסח :שםנאמרשלנו,כמורצינית
ואמנםאנרכיה.אלאזוהיאקרטיהדמילאכי /בישראלהדמוקרטיתהריח
ובוהו.לתוהולאי-סדר,הכיונהכאןאתו",הצדק

זובמלהזהשימושאםאךבמקור,והוטעמההידגשהאנרכהיהמלה
דבריהאתהכותבתר,מריםבפימצערתטעיתזוהרימסלפים/בפיזדוןהיא

הנכוןהפירושאתתמצאורציניתואנציקלופדיהלכסיקוןבכלב"נר",
-"אןהיווניותהמליםמשתימורכבתזומלה :"אנרכיה"למלהוהמדוייק
ללאחברותיחייםסדראומרתזאת"לא-שלטון",בעבריתשפירושןארכיה",
אדםבנישלהדדיתיהבנהידדיותשלהסכמיםיסודעלורקוכפייהשלטון
הגותואנשילנדאואר/גוסטבטולסטוי,קרפוטקין/פרודון,שוווים,חפשים
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עלהתיכון/המזרחלשלוםתפלתםעלהשנהלראשבז·גוריוזדודהםמשלה
העמים"ביןהשלום"חיזוקעלכרחוקים"/כקריביםלשכניניהמישטת"היד
 :הנמלציםבדבריםהשנהלראשהכרזתואתהםמשלהראשיםסיים 1יכי/

ןמפיישהיציאמהלאזנייהשמרעהאמנם "!ישקרלאישראל"נצח
שלניהסיציאליסטיםבפי~ה :הניקבתהשאלהינשאלתוחוזרתינשאלת

במייחדומה ?הערביםהאומלליםהפליטיםאלפימאותשלאסונםניכח
נחלתאתיחמסבעושקשישריהפרולטרייםמהסוציאליסטיםאלהבפי

לםעןישדותיהםבבתיהםיהתאזרחווהתישבודורםדירהאדמהעובדיאחיהם

ה"דתיים"שלתשיבתםימהיןיהודייםסיציאליסטייםישוביםשםהקים
 :האומרהיהודי-מסורתיוהחיקהדיןאתומכיריםיודעיםאשרשבתוכנו:
חברו".אתשירצהעדמכפרהכפוריםייםאיןלחברואדםשבין"עבירות
 :עריך"ש"בשלחןהדיןכלפיהמעשיתתכניתםימהי ? )/חיימא(מסכת
כפרהאיןטליהםאשרחברילביןשביכוובריםן Iלתיהארםצריךוביותר

עשרתשל(מהדיניםן l/לןוימחולזיפייסוהטושקואתהנזלאתשיחזירטו
תשובה).ימי

בזלוולמנצחים.בלעגלטשטשיוכלולאהללוהשאליתחימרתאת
הפטריוטיזם/האסטרטגיה/חומתמאחיריבהתבצרותהמצפון/זעקתכלפי
יר pםאבן !תזעקמקיראבןגבוהה.ממלכתיתופוליטיקההמילדתטובת
 !תועק

 1.12.1950תשי"א,בכסלוכ"ב )י-כט"'(גי-די /"רנ:

עליונהכשאיפהוצורותיהוגוונהיהאנרכהירעיוןנדזvאיהיואחריםרבים
נוהגיםהמריכזהושלטיןהכפייהמעריציביותר.ונעלהטיבחייםלסדר

הקיצוניהימיןנפגשווהובולזילזו/נאצלהשאיפהכלפיוהשמצהבזלזול
לרעיוזמתנגדאוהיאאוהדאםביןרציני/אדםכלאךהקיציני.והשמאל

מפלגתית.דמגוגהישלזושטחיתמגישהיסלודסלודהאנרכיה,
 !בדבריכםהיזהרוחכמים

תשי"ג.כסלו / 1952דצמברגי/חוברתד)שנה ,"רנ"

ניקוררשמי

ויחקין)בכםרהקוייקריסשליהשיריתהעבידה(במחנה

 ?מהיאנרכיה
 )."רנ.למערכת(מבתב

א.

ההיויתקיןבכפרהקיייקריםשלוה'זtיריתהעבודהבמחנההביקור
אויירההיאשונים/עמיםבניביןכאןהשוררתהאויירהלא-נשכחת.חוייה

להכשרתכאונעשיתמאימצתגיפניתעבידהלחברו.אדםביןאחווהשל
וירוקיםרענניםעציםנוער.למחניתנאהלאכסניהוהמוזנחהעזובהשטח

העובדיםעכשיו.עדהשטחאתמילאו tt 'והברקניםהקצויםבמקיםצצו
וו.ניערלאכסניתניסףבנייןימקימיםאלהרכיםבעציםבמסיריתמטפלים
ילניםההכרחיבמזיןמסתפקיםוהםפרס/בל Iללעל-מנתלאהיאמלאכתם

ושיתוףיהיצירההבנייןלמעןשבלבהתנדבותמתוךנע'זtהוהיכלבאהלים.
וכו',שוייצריםאנגלים/אמריקאים,ערבים/יהודים,יהעושיםבחיים.הפעילה

הרדומיתהעצומיתלאפשרוייתסימפטוםכאוהמגמה.זוהדרך,זיהרי
שלולאומית/אישיתאניכיותשלהשיגרהבחייוע Iהשלהאדםנפשבמעמקי

ושעתדיותשהיולמלחמותהרקעשהםיאי-אמון/חשדותשליתחרות/קנאה
אשרובארצנו/בעולםהשליםמפעלעלהשיחההעולם.לחירבןעדלביא

כיצדהיאאףהראתהשבת,באותההאלההטיריםכיתבעל-ידינפתחה

כהקשבהכךכלומסובכתימסועפתרציניתבבעיהולעייזלדיןאפשר
ולהתקרבולהסבירלהביןאלאולהתנצח/לנצחלא,ברצוןבסבלנותהדדית,

המלחמה/ומסדבנימ"איחוד"ואחדיםהקוייקרים,מחנהיוזמימלבדלוה.זה
כהיודיםהארץ,מבניאנשיםבמחנההמתנדביםהיו-וערבים/יהודים

הדבר/אתלראותובאווהכגיןמפעלעלשמעוהראשינהשבפעםכערבים/
מאפשרותוהתרשמוהושפעוואכןממש.ממנוולטעיםטיבו/מהלהיווכח

היטיבוומועילה.חיוביתיצירהבעבודתיחד"גםאחים"שבתשלזאת

ובארצנו,בעילםאפשרויותיועוללשלוםהמאמציםעלמהאינפורמציהללמוד
ומשעןסעדוישמשבשנהשנהמדיבקביעותיתחדשזההתנדבותשירות

בפועל,השלוםלמשעה

ב"נר"תרדוף"כיח"כיחבכללותה,הטיבההרשימה/קריאתעם
בבמהמוקומושאיןפסול,שיגרתיבמשפטאחדבמקיםנתקלתיהאחרון/
אתלפניושפארתישעהידיךי/פעםליסח :שםנאמרשלנו,כמורצינית
ואמנםאנרכיה.אלאזוהיאקרטיהדמילאכי /בישראלהדמוקרטיתהריח
ובוהו.לתוהולאי-סדר,הכיונהכאןאתו",הצדק

זובמלהזהשימושאםאךבמקור,והוטעמההידגשהאנרכהיהמלה
דבריהאתהכותבתר,מריםבפימצערתטעיתזוהרימסלפים/בפיזדוןהיא

הנכוןהפירושאתתמצאורציניתואנציקלופדיהלכסיקוןבכלב"נר",
-"אןהיווניותהמליםמשתימורכבתזומלה :"אנרכיה"למלהוהמדוייק
ללאחברותיחייםסדראומרתזאת"לא-שלטון",בעבריתשפירושןארכיה",
אדםבנישלהדדיתיהבנהידדיותשלהסכמיםיסודעלורקוכפייהשלטון
הגותואנשילנדאואר/גוסטבטולסטוי,קרפוטקין/פרודון,שוווים,חפשים
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 :בעולםאלהמתנדביםמחנותבארגוןעוסקיםחברתייםארגוביםשני
בדיבורים"לא :היא,סיסמתםמצפוומטעמיהמלחמהוסרבביהקוייקרים,

השלוםיי,יבואבמעשיםאלא

ורשכיםחוויות

תשי";ב)כאכתשעההאכו(ליום

ב,

לעשותשישמהועלהמחבהשלהמוצלחהנסיוןעלבהרהוריםשקוע
שהיהמיותיק,במכרופגשתיויתקיןכפרלמשובחזרתיזהבכיווןבעתיד

זו,שיחהבינינונרקמהוהנהחקלאי,הואועתהומחנדמורה

ןאצלבוכאןהיוםיד-l!מעימה :הוא
בשכנותכם,הנמצאהקוייקריםבמחנהלבקראבתי :אבי

הםהלאןולהםלדמה !ןמה :כאחד)ומחאה(בתמהוןהוא
אשכנזית),בהברהמלעיל, II"גוייםהמלהאתביטא(הוא !"גוייםיי
שלנוהנועראתם tל,הבאתאילוהיהמוטבוהרי ?"גוייםיי :אבי

הטובהרצוןבעליאלה II"גוייםשעושיםהברכהמהוילמדשיראהכדי
 1כללשםביקרתולאמושבכם,בשכנותהמחנההריוהנעלה,

שםלשחקשבאולימתאראניןשםולראותלבקרישמהלא, :הוא

צת, jל

לאאדקצת,נרגעהואיכולתי,כמיטבהמפעלעלוסיפרתיהסברתי
לבו.בכלהדברעםהי::לים

 , .. 1היהודיםופיהגוייםכאןמי :ההרהוריםובוקבים

ג.

כעיןמזעזעות,קולניותצריחותלפתענשמעיבכפרהערבבדומיית
ביחד,תוקף,ביתרוחזרילרגעיםשקטיהצריחותהמובית,זעםהתפרצות
נוערדבר.פשרנתבררקלהשעהכעבורומידרכת,מכיובתקולותכמקהלת
ומחב-מדריכיהםבליוויבטיולם,באימאפריקה,חדשיםעוליםבניוילדים,
וזעקתםהמשרוקיתיל Iללממישמעיםכחייליםצערוהםהכפר,אלכיהם,

 !ימיןשמאל, !ימיןשמאל, :מפקדיהם-מדריכיהםשלוהמקיטעתהצרודה

אחריוענווהילדיםריאה jלאיזוהמפקדהשמיעפעם!מדידוםעמו---ד

הנעריםבפניהסתכלתיוהפקודות,הצעידותשובחזרובוקרעםצריחה.בקול
עלהרגעהצבאית.ההליכהמרובוהמעוצבניםהמזיעיםהעייפים,והבערות
לנשוםהיהמוטבהרי 1להםהזאתהעבודהמה :ונוגהבוקבכבההרהור
לפועלוויוצאהמתעוררהכפרלדממתלהקשיבהזד,הבוקראויראתלרווחה

שלהצבאיות,שלהמוותבצלליהבוקראתלילדיםלהקדירלמהוליצירתו.
אמרשכןהמציאות,ואתמקומיאתידעתימהרהעדאד 1המוותמלאכת

 ..מולטקה,פוןהגדולהמורה

א,

השלוםחזוןבושאינגדבררביתהבלתיבמלחמםתציוו".אבלי"כת
והביטולהזלזולהלגלוג,בבשקמתנגדינומשתמשיםבארצבוהעמיםואחוות

להשפיללהםבוחאדהשכבוע,קלולאעביני,ויכוחלהםקשהיכלתם.ככל
בטאוןב"הדורי,'ה"אחודייהוכתרוכדדארעא,כעפראולבטלוהיריבאת

שהיטיבילצייןהחובהומזציוןיי.אבלי"כת :סרקסטילעגמתודמפא'",
ה"איחודיי,שלהבכונההמהותאת-השליליבחלקלפחות-להגדירהפעם
אלהכאבמעומקהזועקציוןעלישעיהוחוזנועםיחדאביאבליםציון,אבלי
אתבריתכרתביאמרתםכי :בירושליםאשרהזההעםמושלילצון,"אבשי
כזבשמניכייבואבו,ולאיעבורכישוטףשוטחוזה,עשיבושאולוםעמוות,
 ..נסתרנוי.'ובשקרמחסנו

האשיי,"גויליבמסיבתגוריוןבןדודדברישמיעתעםאנואבלים
לאלפיםבפלאשרהגבורה"ובאזרהרוחעשירהדגול,"הנוערעלבאב,בי

אמרוכהזה,איוםלטבחקוראשהואכפי-השחרורייב"מלחמתבקרב,
לתתמסוגליםאלהצעיריםהיומהלשער"אין :מסיבהבאותהגוריוןבן
הנןמלכתי-הרהבאדאב),מג'"דבר"(לפיבחייםיי,נשארואילו-לנו

ואשיי,"בדםדרדשלנמבעתבלתיתוצאההמוות,אתעליהםגזרמלחמתי
כןעלשלום.בדרכיוהיצירההחייםאירגויליבמקוםהמוותאש""גוילי

בחקהלאאבו ?וללעגללגלוגכאןומהציון.אבליכבד,אבלאבליםאנו
והשמצה.ביטולזלזול,לאאד-ביותרהמריםאמתדבריזו,דרד

 , 1952דצמברתשי"ג,כסלי ,"רנ"

ב.

ומקפההפוגעבישראל,החדשהאזרחותחוקישראלי.'ושונאיכסילים"עם
תגובותעוררדורות,מדוריבארץהיושביםהערביםשלהאזרחזכותאת

מחאהבפעולתפעילהוא"איחוד"וערבים.יהודיםהארץ,יושביביןמחאה

תמימים,"רלןכיהערבים,לעבינימפא"ישלהמימחהאסף,מ.מכריז.והבהזו
חוק 1952-1948בשניםלתבועיכוליםישראלושונאידימגוגיםכסילים,

ומסתפדוליהודים".לערביםאחוז,מאהשלשוייןכלומראח,דומשפטאחד
ישראללארץמחדשהבא :פשוטותבמליםכלומרהשבות""חוקעלהוא

הואחטאםשכלהותיקים"ארץלתושביומקפחיםמגביליםחוקיםמחוקק
נוטההייתיאילו Iהערביםאבותיהםואבותואבותיהםהםבארץ,שבולדו
המקפחהחוקסנגוריאתמכתירהייתי-.והגירופםוהחירופיםלשיטת
הדר.ןזולאאדזה,חוקלמתבגדיאסףמ,שמחלקהכבודתאוריבאותם
היסודמגילתבהצהרתלהאמיןיכלותמימים.רק :להאמרצריכה.והאמת
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 :בעולםאלהמתנדביםמחנותבארגוןעוסקיםחברתייםארגוביםשני
בדיבורים"לא :היא,סיסמתםמצפוומטעמיהמלחמהוסרבביהקוייקרים,

השלוםיי,יבואבמעשיםאלא

ורשכיםחוויות

תשי";ב)כאכתשעההאכו(ליום

ב,

לעשותשישמהועלהמחבהשלהמוצלחהנסיוןעלבהרהוריםשקוע
שהיהמיותיק,במכרופגשתיויתקיןכפרלמשובחזרתיזהבכיווןבעתיד

זו,שיחהבינינונרקמהוהנהחקלאי,הואועתהומחנדמורה

ןאצלבוכאןהיוםיד-l!מעימה :הוא
בשכנותכם,הנמצאהקוייקריםבמחנהלבקראבתי :אבי

הםהלאןולהםלדמה !ןמה :כאחד)ומחאה(בתמהוןהוא
אשכנזית),בהברהמלעיל, II"גוייםהמלהאתביטא(הוא !"גוייםיי
שלנוהנועראתם tל,הבאתאילוהיהמוטבוהרי ?"גוייםיי :אבי

הטובהרצוןבעליאלה II"גוייםשעושיםהברכהמהוילמדשיראהכדי
 1כללשםביקרתולאמושבכם,בשכנותהמחנההריוהנעלה,

שםלשחקשבאולימתאראניןשםולראותלבקרישמהלא, :הוא

צת, jל

לאאדקצת,נרגעהואיכולתי,כמיטבהמפעלעלוסיפרתיהסברתי
לבו.בכלהדברעםהי::לים

 , .. 1היהודיםופיהגוייםכאןמי :ההרהוריםובוקבים

ג.

כעיןמזעזעות,קולניותצריחותלפתענשמעיבכפרהערבבדומיית
ביחד,תוקף,ביתרוחזרילרגעיםשקטיהצריחותהמובית,זעםהתפרצות
נוערדבר.פשרנתבררקלהשעהכעבורומידרכת,מכיובתקולותכמקהלת
ומחב-מדריכיהםבליוויבטיולם,באימאפריקה,חדשיםעוליםבניוילדים,
וזעקתםהמשרוקיתיל Iללממישמעיםכחייליםצערוהםהכפר,אלכיהם,

 !ימיןשמאל, !ימיןשמאל, :מפקדיהם-מדריכיהםשלוהמקיטעתהצרודה

אחריוענווהילדיםריאה jלאיזוהמפקדהשמיעפעם!מדידוםעמו---ד

הנעריםבפניהסתכלתיוהפקודות,הצעידותשובחזרובוקרעםצריחה.בקול
עלהרגעהצבאית.ההליכהמרובוהמעוצבניםהמזיעיםהעייפים,והבערות
לנשוםהיהמוטבהרי 1להםהזאתהעבודהמה :ונוגהבוקבכבההרהור
לפועלוויוצאהמתעוררהכפרלדממתלהקשיבהזד,הבוקראויראתלרווחה

שלהצבאיות,שלהמוותבצלליהבוקראתלילדיםלהקדירלמהוליצירתו.
אמרשכןהמציאות,ואתמקומיאתידעתימהרהעדאד 1המוותמלאכת

 ..מולטקה,פוןהגדולהמורה

א,

השלוםחזוןבושאינגדבררביתהבלתיבמלחמםתציוו".אבלי"כת
והביטולהזלזולהלגלוג,בבשקמתנגדינומשתמשיםבארצבוהעמיםואחוות
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עהדמזוהצהרהתושגיה.לכלוגמורמוחלטשוויוזעלישראלמדינתשל
ועדגיורא""בריסודמימיהמטופ-חתואש","בדםלשיטתגמורהבסתירה

עםצבאילממשלוכפריהם,מעריהםהערביםלנישולשהביאהוהיאימינו,
החיים.ענפיבכלהקיפוחיםולשיטתלו ttיהגיטוחוקי

להאמיזהממי""יכיםעלויכריזציוני-סוציאליסטי-דמוקרטיעתוזיבואכי
דימגוגים"כסילים,שהם-בציוזהחייםלכלאחתוחוקהאחתבזכרת
שלהיהודית-אנושיתמהותםעלמחדידאורשופךהזהריישארל",ושנאי

ואיןבארצנו.עובראפריקהבדרוםהגזעחוקישלריחסהללו.המנהיגים
"הוסג :ישעיהוקונןוכברהצדק.דורשיעלוהגנאיהבוזבשפךחדשכל

-מרעוסרנעדרת,האמתותהיתעמוד.מרחוקוצדולהמשפט,אחור

 .)ט"נ(ישעיהומשתולל"

כך,להםקראירמיהורגםשקדבבאיילהםקראוהגלותבניבימינו.ובמהרה
הכל.רזההעם,נביאיעממיים,:נביאיםלהםקוראיםאנחבואך

להאנח.המורההוסיף-מאדהדברקשהירמהירלימודועם
שלזומצרההמורים,וחבריךאתהבכלל,תשתחררולאלמהאבי.

ןירמיהו

זזאתלעשותואיךמתכווךאתהלמההכיצד?הזבורה.
שהפריעהתגוסנית,ברוחוהידועזה,ירמיהומאד.פשוטהדבראני.

עללרעהומשפיעגזמנר,ולכניעהלשלוםשהטיףגגל,נגדהמזוייךלמרד
קחוהועורף.לופנוןולולכםמה-בזמננוהנוערשלהמלהמתיתהרוח
 ... !לרווחהונשמתםעוד,ייזכרולאייפקדלאהחוצה.אותווזרקו

יתכן.לאזההדיאךכן,אמנם, :באמרוהמורהביהסתכלכולונבוך
ירמהיו.עםהעניןהואה ilק;מהאכך

;:"יחתנו.הסתיימהובזהבהצעתיולעייןלהרהרלויעצתי
ג,

בתנייך·בחינותשבכפרהעממיהספרבביתהתקימוהחינוך.בשדה

שעזבוהוריהעםחדשיםכמהלפניזהלכפרבאהעשר,כגתע.התלמידה

ביוםממנה,מרוציםהיווהמוריםבלימודהיהמשיכהכאזהקודם.מקומםאת
אי-עלסיפרהוכאזבהובתמהוךמרוצה,בלתיהנערהחזרהלתנ"ךהבחינות
היווידיעותיהבירמיהובבחנההיאהבחינות.בשעתלהשהיתההנעימות

נביאיועלהאמתנביאירמיהועלהמורהבפניכשסיפרחאךמספיקות,
שקרנביאילא :להותיקוהמורהאותההפסיק-ההםבימיםשהיוהשקר

באההדבר.פשרהבינהולאהילדהנתבלבלהעממיים.נביאיםאלאהיו
היאןהזההחדשהדברמהו :שאלהובתמהוךשיחהאתלפנישפכהאלי,
נכשלהוהנההקודם,ספרהבביתשלמדהכפיבידיעותיהביותרבטוחההיתה
 ?זאתמההחדש.המורהשלזהבחידושכאך

הרבההמורה.עםבשיחההעניןאתלבררתדלתי 1Lה'אני.גםנדהמתי

 :השיחהתמצית
כפישקר,נביאיגמקוםעממייםנביאיםשלהחידושפשרמהאבי.

קוזהואוכאואישימקרה?האםהזההיוםועדמאזשניסאלפישלמדנו

 1מכווז

בכלללמורהשישהקושיאתבאתביןוכלל.כללמקרהזהאיןהמורה.
ולהוקירלכבדהכוח,אתלהעריץהילדיםאתמלמדיםאנרירמיהו.גלימדו

-אמיץלוחםדורלגדלמשתדליםובהווה,בעברשלנוהמלחמהגבוריאת
והוא-גדולכנגיאהילדיםבפניאותומרוממיםשאבוירמיהו,באוהנה
בשיט-הורסוהואהכשדים,בפניולהכנעהוילךיתוריםלשלוםהרףבלימטיף

והנכונותוהגבורההכחערךעללילדיםאנומטיפיםאשרכלאתתיות
להתקרממותלמר.דאותושהלהיבונביאיםבעםהתהלכוזמזבאותולקרב.

המלא.הנצחוךאתאלקיםבשםלווהבטיחוהכשדים,הכובשיםנגדמזויינת

.ד
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Spolcezlle -חופשלהגנת"התאחדותעל-ידינוסדהציבור.מצפוך
הבסיכיםמגזעחוטרלובצקי,מאריאןפרופ,היההעורךגפולנהי.המצפוז"
הפולנים.

והאנטישמייםבפולניההחברותיתהריאקצהימאדגגרהתקופהבאותה

יחידיםיהודיםכלפיושדורצחפציעה,מקדיים. L\למעימדיבוריםעברו
שם.השתלטההיטלרשלרוחויום.בכללמעשיםהיושלמותקהילותוכלפי

השוביםהעניניםבמרכזהיהודיתהבעיהאתהעמידהציבור""מצפוךהבטאון

ביטאו iן!והערותרשימותמאמרים,הכילשלווגליוןגליוזכלבהם,דןשהוא
ובמעשה,שבדיבודלאנטישמיותההתבגדותאתחםאנושיובלברבברגש

כלפיוליחס-אחיםבפולניה,היהודיםשלגמורלשוויוךהנמרצההדרישהאת
הנמרץהדואתתיכףמצאביהודים,גדולאוקטןפגיעהמקרהכלהיהודים.
העולמיתהמלחמהפדוץעם(נסגרקיומושנותארבעך t\במ'זה,בירחון

למעןנאבקבוהאזרחיהלבבאומץרבעניךהפולניבציבורעוררהשניה)

בכללהאנושיהמוסרוהדמתהחיכלאחדותהעמים,אחוותהמצפוך,חרות
הריאקצי~חוגיבפרט.היהודיםשלובטחונםשוויונםחרותם,שלומם,ולמען

בתוקףמגיניםשפולניםהמחפירה""העובדהכאבאתמאדכאבוהפולנית
העתוך.אתלהחבילוהשתדלןשוניםודרכיםבאמצעיםהיהודים.עלכזה

הוחרמךמגליונותיוכמהח'זtאי.קומוניזםשלביטאוןשהואעליוהלשיבו

על-פורקהבפולביההמצפוןחופיןz,הגנתלמעןההתאחדותהצנזורה.על-ידי
שלומסירותלמאמציםהודותלהופיעהמשיךהעתוךאךהשלטונות,ידי

שהםממתנגדיו,כמהמצדלעורךלונאמרובדפוסבכתבואוהדים.חברים

ממאבקושיסתלקובלבדשוניםבעניניםודעותיועמדתועללולסלוחמוכנ'ס
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הריאקצי~חוגיבפרט.היהודיםשלובטחונםשוויונםחרותם,שלומם,ולמען
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שלומסירותלמאמציםהודותלהופיעהמשיךהעתוךאךהשלטונות,ידי
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והתרבו-החברותיתרמתנולכלשלנו,לאנושיותשלנו,לנצרותהבוחןאבן
וטעםקיוםזכותלעתוננואיןהיהודיםבעניןהמיוחדתעמדתנוללאתית,
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עמנולבניכיום:האיןלשאולהרצוןישכאןאדעליהם.עבראשרכליעל
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אלימותשלתגיבהכלכהעדנמנעהזובדרדברוחי".אםכיבכוחולאבחיל
שקרהאלימותשלהתפרצותמקרהואותומקפחיהם,כלפיהמקופחיםמצד
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אזהרהבקריאתלפנותגנדימנילאלאתהניע-הסאטיאגראהאמאבק
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קרה.ונייטרליתאדישהעמדהנוקטתהריד,יעליומספרתשהיאובמידה

וצודקתרבהברגשנותהיהודיםאנוטענותינולנוכחומחרידההמדהימה
ודיכויהפליהקיפוח,מעשיכלפיהלא-היודיםשלוקרירותםאדישותםעל

כלפיחושינוקהיםכההאמנםהזה.היוםועדומעולםמאזלנוהנעשים
נרדפיםשלבצערםלבבכלהשתתפותמלבדאד 1הזולת ל-Lז'והיסוריםהסבל

צבעונייםאוכושיםכהודים,שנולדובגללורקואדבכפםעווללאעל
נגדאלהאדםבנישלהמאבקמררכיערדרבלקחללמודיש-בכלל

ישו.בדתהאדוקיםומדכאיהםלוחציהם

ביקשהמצפוןמטעמיהמלחמהסרבנילתנועתהראשיתהמזכירות
ועלהדרומיתבאפריקההמתרחשעלדעתגילוילהלהמציאגנדיממנילאל
 :תשובתודבריכאןוהנהבראשו.עומדשהאוהמאבלו

השפיעהבעניננומלחמהלסרבניהבינלאומיתהתנועהשלהתענינותה
אניאד ;דעתגילויממניאםת.מבקשיםמאדאותנוועודדהלטובהעלינו

רחוקיםתלמידים.בדרגתרקעתהאנוזאת.לעשותאניראויאםמפקפק
מאבקנואתלנהלאנושואפיםואםאבי,אליהשהגיעמהדרגה,עדייןאנו

הרוחאתלפתחעלינוהריואי-האלימותהאמתהאהבה,שלהרוחניבנשק
ביממהשעות 24במשדשנמצאאבילזאתהגיעכאשרפנימה,מתוכנוהזאת

העושרוללאהזאתהענווהרוחבתוכנובאיןהאלהים.עםקשרבהרגשת
אנואיןואזהשנאה,מכבליעצמנואתלשחררנכוללאהתפילהבביטוי
עלמבוססמאבקנואיןואםנאמנים,סאטאיגראהאאנשילהיקראיכולים
העולם.לשלוםהיקרהמטרתנובהשגתלכשלוןאנוצפוייםהריהאמת

בעזרנויהיההואזו,בדרכנודיהנהגתאתמבקשאנירבהבהכנעה

תנאי.כלללאחוקיוונשמורלונאמניםנהיהבהדרגהלאותהלעלות
עתונותאדפרסום,לשםלעתונותשהמצאתידעתגילויבזהמצרףאני

עליו.כללהגיבהלאאפריקהדרום

לכם.מצדיגםהמובעיםהטוביםאיחוליכםעללכםאנימודה

 : jלהיפאלאהממלכתי,החוקמצדואישורלהיתרזקזקהמצפון"לא

הציבור","מצפון(מהביטאוןהמצפוןיי,מצדלאישורזקוקהממלכתיהחוק
 .) 1937אפריל

הרוחבכוח

העשניםבמשכנותבניהבדםבוססתהמסוכסכתשהאנישותבשעה

מליוניעומדיםהארץכדורחלקיובשארואפריקה,אסיהברחביוהחרבים

מוכניםביותר,האיומיםהמשחיתבכליראשועדרגלמכףמזוייניםאדםבני
באותה-יושביהםעלארצותולהשמידלחבללהרוס,השליטיםצולקול
אפשרויותבקרבההנושאתגורליתמערכהאפריקהבדרוםמתחוללתשעה

ההולמיםבדרכיםהחמורותהאדםבעיותלפתרוןותקוותסיכוייםגדזלות,
חדשולבחדשהרוחוהמבטיחיםהאלהים,בצלםשנבראהאדםכבודאת

 .האבדוןלקראתהמסוכנתלדהירתההאחרונההגורליתבשעהלאנושות
-שחוקהגזענייםלחוקיםאי-האלימותבדרכיההתנגדותלתנועתהואהמכוון

חוקיםוכהי-העור,הצבעונייםשלהאוכלוסיהכלפיאפריקהדריםממשלתקה

גלילנוכחהיסוד,עדהארץיושבישלהמכריעהרובאתומדכאיםמשפילים
מבחינתהנחשלותובארצותהשחורהביבשתהכלליתהנסערתההתעוררות

דמיםמלחמתסכנתמשוםהללוהגזענייםהקיפוחבחולו'ישהציביליזציה,
ובנשקםבצבאםבוטחיםאדבמספרםהמעטיםהלבניםהשליטיםביןאיזמה

להכרתשהגיעווהצבעונייםהשחוריםשלהעצומיםההמוניםיביןהחדיש,

חורין.בניכאנשיםוקיומםחרותםכבודם,למעןלהילחםיקמוהאנושיערכם
רוחטהורימנהיגיםזכויותיהעלהנאבקתלאוכלוסיהשקמוהואגדולנס

הגורליהמאבקאתהמכווניםגנדי,מהטמהשלבנוגנדי,מנילאלובראשם
שהוכרזההאמת)בכוח(התקפיותהסאטיאגראהאבדרוהאחריותורב

"לאשלהדרדהיאהאדם,כבודאתההולמתכדרוגנדימהטמהע"יבשעתה
גנדימנילאל
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באותה-יושביהםעלארצותולהשמידלחבללהרוס,השליטיםצולקול
אפשרויותבקרבההנושאתגורליתמערכהאפריקהבדרוםמתחוללתשעה
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דמיםמלחמתסכנתמשוםהללוהגזענייםהקיפוחבחולו'ישהציביליזציה,
ובנשקםבצבאםבוטחיםאדבמספרםהמעטיםהלבניםהשליטיםביןאיזמה

להכרתשהגיעווהצבעונייםהשחוריםשלהעצומיםההמוניםיביןהחדיש,

חורין.בניכאנשיםוקיומםחרותםכבודם,למעןלהילחםיקמוהאנושיערכם
רוחטהורימנהיגיםזכויותיהעלהנאבקתלאוכלוסיהשקמוהואגדולנס

הגורליהמאבקאתהמכווניםגנדי,מהטמהשלבנוגנדי,מנילאלובראשם
שהוכרזההאמת)בכוח(התקפיותהסאטיאגראהאבדרוהאחריותורב

"לאשלהדרדהיאהאדם,כבודאתההולמתכדרוגנדימהטמהע"יבשעתה
גנדימנילאל



 145ונפשבלב

פשיחנתן 144

נאמניכלעלחלזהכללעצמנו.כלפררפיונותאומהתחוםיציאהויתורים,

האחריותהרגשתהמאבק.בראי",!העומדיםעלבמיוחדאךהסאטיאגראהא,
~י Vנפטהורהאםאני.בהתנהגותרהזהירותמשמרעלתמידאותימעמידה

 _טהוראניאיןאםפעיל.אנילמענם tיהאדםבבייהיוטהורים-בי
יצעדלאטהורמחננואיןאםטהורים.יהיך,'!ד.האחריםלצפותאוכללא

תנועתנו~ל Il.כוחהון.וכיז.:לרגלפי,!,ייטתוסופנואי-האלימות,בדרךמאבקנו
באמונהאנימאמיןתומכיה.במספרמאשראמצעיה.בטהרתיותרמותנה

היכ,וסרייםהעקרונותיסודעלבהתיצבותלויהמאבקנוי"הצלהתלמה .iiי
ביותר.הנעלים

לtותובותגברימבילאלמאתרטתלויג

16.1.1953 

 :דלקמןהדעתגילוילעתונותנמסרהזההזז.tבועימיבמשך
הבלתילחוקיםההתנגדותתנועתאלהצטרפתימלאהאחריות ,tרגיתוך
מגילוייעמוקותהתרשמתיהזאת,הארץשלצודקי]:והבלתימוסריים
זההיההזאת.בתנועהונשיםגבריםז"לגדולמספרמצדוהעוזהאומץ

בפניבענווהראשימרכיןואנילו,לצפותהיהר 1Lשאפ'מהמכללמעלה

ארוךמאבקזהיהיהמיבחן.עת .!i 'הגיעהעתהאךואולםהללו,האנע"ם

אשרוכלקנינינוכלבאבדןיתכןרבים,וקרבנותניסוריםהכרוךוממושך
מקוםאיןזהכלאףעלויקירינו.קרובינווחיידויינואבדןכדיעדלנו,

ומטרתנומטרתנו,שתושגעדמעמדלהחזיקעלינוהחלטתנו.בעוזלרפיון

הזאתבארץהלבניםהשליטיםשלמצפונםאתלעורר-וראשונהבראש
המעורט-האלימותמדרךממשלתהתשובלאאםלארץ,הצפויהאסוןלקראת

והשיוויון.הצדקשלהנעליםהעקרונותלדרךלת
ומעיינתמתכננתלה tשהממילעובדהלבבשיםוביחודזו,מטרתנומתוך
הציבורלפבילבואלחובתיאנימרגישאכזריים,ייכויאמצעיבנקיטת

לממשלה,אזהרהבקריאת
שמספרבתופעה,מסתכלהרינידאגהושלר .!iאוישלמעורביםברגשות

דונקן,פטריךמרובראשםליברליות,דעותבעליאירופייםשלוגדלהולך

אתנו,הם .!i 'העובדהנוכח-אושדלצדנו,הזהבמאבקומתיצביםבאים

בקומאבקנולהמשכתביחסהוגנתלאבהתנהגותניכשלשמא-דאגה
עלזוהדגשההיתהלאשאילוזאת,לצייןצריךהריהטהורה,אי-האלימות

לאוכןאליבו,להצטרףכדיעדמ,וי,",פעיםהללוהאנשיםהיולאהאלימותאי
כישלמה,באמונהמאמיןאניהעולם.אהדתאתלצדנורוכשיםהיינו

הסאטיאג-שלהרוחבנשקורקאךמבטחנואתשמיםאנובוזה,במאבקנו

לעולםלהסבירעלינושמוטלמהוזהו-האמת)בכוחהבטחון(עוזראהא

בראשהעומדיםבלבלפחותזה,בנשקהאמונהשתשרורההכרחמן-

בסאטיא-האמונהבו.בשימושומאומניםממוזזzמעיםלהיותועליהםהמאבק,
לאלהיםגםלעבודיכולאיבובאלהיםוהמאמיןבאלהים.אמונההיאגראהא

סאטיאגראהאדופי,כלוללאלאלהיםכולהלהיותצרינהנאמנותוטן, .iiליוגם

הרגשתיובמעיז.:ה,בדיבורבמחשבה,ואי-אלימותאהבהאמת,עלמתבססת

אתומכיניםהמדינה,כלפיזהק TZנ'לכווןעומדיםשאנובשעהכיהיא,

העצמיתהמשמעתבאמצעותמקודםעצמנולטהרעלינוהרי-לכךההמונים
יתכןואי"רעצמי,עלשהטלתיבצומותהכוונההיתהזולעיל,שהזכרתי

שובלהטילמצפונית iZIדרי'בכוחאיאלץלנוהצפויהגדךלהמאבקך tשבמ'
עלי,

לאחוזועלינוהפנימית,חולשתנולחשבוןלזקוףישבמאבקנולון .!iכיכל
מרשהאינההסאטיאגראהאהתגלותה. ם~'מידמחוכנולהרחקתהבאמצעים

גניימנילאל
תשי'יג.סרון , 1953מאי-רונר , I"נר/

ופתרונה-הבטחוניתהבעיה

חמורה".בטחוני,נ"בערה-בישראל"הערבים

ערבייםלענינ'סהיועץפלמוו,יימרמוברי

עתונ~,יםבמפיבתהממשלה,ראשבמשרי

בירושלים,

 ) 1953 • 14.1"זבר" , 13.1"הארץ"(ל!כי

היהודיולאדםמושבו,מקומותבכללאדםחמורותדאגותימיהימים
שתהיהשלישית,עולםמלחמתהתפרצותסכנותעולותועברצדמכלבמיוחד.
העמיםואתיחפזוןדיפלומטיםהאגוו!!.י,המיןלקיוםהאחרונהגםכנראה

החמורההבטחוןבעיתבפניעתהתועמדבמיוחדאךיאחזון,ורעדהחיל
במאהביחודיסוריםהלמודוהפורעניות,התלאותרבהעםישראל,עםביותר

והבסיסי;:פיסיבמובנההבטחוןבעיתבפניעתהעומדעמנו~חרונה, tהזו

שליחסבעולםמשתלטומלחמהחירוםשבימילנוהראההנסיוןהמלה.של
המקובלחוקלכלומחוץ,מעברדיין,וליתדיןליתהיהודים,כלפיהפקר
מלחמה.בימיאפילואחריםעמיםכלפי

זזהמאייםמצבנוכחלעשותאפשרמה

טוביםשכנותליחסילדאוגישוראשונהשבראשאומר,הפ'זzוטההגיון

שנאהאיבה,ולהפחיתידידותלהרבותשמסביב,היז.tכניםהאדםבניעם
יפשפש-אדםעלצרהבאהאם :חז"לנקטוגדולכללהאפ'זtד.ככלועוול

אוהידידותיהיחסעיקראתאנויוצריםיוםיוםבהתנהגותנובמעשיו,
אלינו,השלילי

יסודית,עצמיתלביקונתנכונותהתבוננות,ערות,דורשהמצב
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יצעדלאטהורמחננואיןאםטהורים.יהיך,'!ד.האחריםלצפותאוכללא
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שנאהאיבה,ולהפחיתידידותלהרבותשמסביב,היז.tכניםהאדםבניעם
יפשפש-אדםעלצרהבאהאם :חז"לנקטוגדולכללהאפ'זtד.ככלועוול

אוהידידותיהיחסעיקראתאנויוצריםיוםיוםבהתנהגותנובמעשיו,
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הבעיהעלואחראיתרמהמשרהבעלאדםמפיאנו',,ומעיםרהנה
ותקרהלדבריםמקשיבאתההלבתשומתבכלבישראל.ההמורההבטחונית

לנבוכיםנכונהדרךמורההסכנה,אתרואההמשמר,עלעומד-:i'ייאכך :בלבך
למדינתגםאלאד,תפוצותליהודירקקפת tנ'הסכנהארך ךכ:';'ותרעים.
העצמאית.י·ז.:ראל

ןפלמוומרשלבפירבזה
השאלהדעתיולפיחמורה,בטחוניתבעיהמהיויםבישראל"הערבים

 ." 1948במאי 15מאזבמיז.:הואפילוהופגהלאהבטחונית

שהכירולנו,גדולכהישגזאתלח'זLובכיולים,,,זיחרד"י Z!אנ'אנו
כחמורבישראלהמצבל tיהגדרתנובצדקתה:;!לטון ל:.ז'הגבוהותבספירות

הגולהיהודיממצבלטובהיסידישינויונצבנושונה ךאנ:';'ובןכיווןבירתר.
אתחיינו,אתידינובמומעצבים'!'אנןבמקרםכאן :לתקווהמקיםהיה

זריםכוחותולא-;:ןאנובמקוםכאןחוץ,וכלפיפניםכלפיהתנהגותנו
גמעי;':ינן tלפי~:פ'במיוחדמקוםישמעיז;,ינו,לכלאחראים-בנוח'ז.tולטים
להפגתלעשות :';לוומההמצב,לחומרתהאמיתייםהגורנ?יםאתולבדיק
איןקשה.אכזבהצפויההרציניולצופהלמסתכלארלםהבטחךנית.החומרה

בכוחמדהיםיבטחוןצדקנרת,יהירות,רוויהכלעצמית,ביקורתשל ץמ:.;'אף

טיטאלית.במיליטריזציהויותריותרהוז.:וקעתהמדינה;:ןלהמזויינת lהזרדז
באורוגווי,בבורמה,ו,זחווהידידותלקי'::ירי::"וחריםישראלמדינתליחי :tי

אפריקה,דרוםעםידידותייםיחסיםעלוקדים i :'(אמריקה,ל t 'הבריתרצות liב
קיימתשכנינולעמיםביחסאךבריטניה,עםהידידותלהגברתעמלים
מדינותמצדנקםמלחמתאימתמפנייוםיוםמ,יזהרהעםמלהמתית,מתיחות

מדינתע'ז.tתהגןחמקסימלי.אדם""כוחוגיוסקטלניזירןמירוץמ,תנהלערב,
יחסילהשגתהמאמציםם jךאלוןגבולותיהעלהכזתיחותלהפגתישראל
הטובלרצוןד,ביטויאיזהוממש,בהן ':;יי':';יההצעות,!לוהשכנים,עםשלום
 1מצדנו

מסתריאתיודעיםאיננוולבנינו".לנווהניגלותאלהינולדי"הנסתרות
מדינתמצדהיחידיהשלוםנ?עשההריהגיגלותלפילדוןאםאךהפוליטיקה,

עלמחייבת,יהבלתיהבלתי-פוסקת,ההכרזההיאערבמדינותכלפירIזל t !!י
הזדמנותובכלהאו"םבעצרתהערביםטענותעל !לום tל,ידנוטת .i,tהו·

חוקלביטולוהמגורשים,הפליטיםאלפימ.אותלהחזרתוציבורית,פונ?בית
ישראלמדינתתושביהערביםאלף 170כלפיוהמיז.:פילהמקפחהאזרחות

ומעשיהקיפוחיםעלבארץ,הצבאיהממשלבשטחיהגיטאותלביטולכייפ,
רצונהכיישראל,מדינתעינהזהכלעל-השוניםהחייםבשטחיההפליה
לזקנילנו, ... !חמורהבטחוניתבעיהמהיויםבישראלהערביםוכיבשלום,

תחתשםהיהודיםשלדומיםמצביםהדברמזכין~הגולה,ארצותיוצאיהדור
, i,t. בעהיהיהידיםהיוולמשל,הצארית,ברוסיהישראל.שונאישללטינם"

בדחיקתהבעיהפתרוןאתשראוהשליטים,ראותגזנקודתחמורהייבטחונית

האזרחיותזכויותהיםבקיפוחוצר,מוגבלמושבלתחוםלגיטאות,היהודים

החינוך,בשטחבהגבלותלזמן,מזמןשרירותייםבגירושיםוהמדיניות,

וכי',העצמיתההנהגההכלכלה,
הואערביםבאזוריםהצבאיהממשללדעתוכיהצהיר,פלמין"מר

מרסתםבמקום".לשאלותיותשובותמקבלהערביהאזרחיעיל.מינהל
פועליםמפיהערבי,האזרחשמקבלהתשובותאופימהופירשולאפלמוך
שהםבירושלים,העבריתהאוניברסיטהתלמידיערביםיסטודנטיםערבים
תלוייםבהיותםהטראגימצבםעלאנושומעיםצבאי,ממשל(זLטחתושבי
גייסהערביםבתושביםהרואההצבאיהממשלשלרוחוובמצבבחסדותמיד

ביותר),הגבוהיפהשלטיןמפקידיאחדהדבראתשהגדיר(כפיהמישי

בפיקוחפושעיםהיוכאילו-מיוחדיםתניעהלרשיינותזקוקיםבהיותם

מ,רהקינההריוללימידים,לעבידהמישבםממקומותלצאתכדי-המשטרה
העבודהאפשרותאבדןכדיעדזה,בענייןעליהםשעוברמהעלבפיהם

הקשותהעובדותפעםאףהוכחשושלאלצייןשיוכאן !והלימודים
מדינתתויזtביערביםכלפיוגירישיםהפלייהקיפוח,מעשיעלוהמזעזעות

ישראל.

שיטההאין ?בישראלילבטחיןלשליםןהנכונההבטוחההדרךהזוהי
I ןובגבולותיהבישראלהחמורההבטחוניתהבעיהאתיוצרתו

גםחגןורהבטחוניתבעיהמהוויםבישראלשהערביםמסביר,פלמוךמר

לגבולותמחוץשנמצאים OOO,600ל-ישראלערבייאלף 170שלזיקתפום :tמי
הערבים.ולמ.גורשיםלפליטיםכוונתוואחיותיהםי!אחיהם"שהםישראל,

ןהפתרוןנ?ה Jובכ

רואיםמאוד,~וב Iחחלקבהלנישישטראגית,כהאנושיתבעיהנרכח

שקוראיםכפישלום","התקפת-האחת :תגובותשלששליטינומצדאנו

לקונגרסוזנדוציבורי,פומבימקוםבכלים jונכריהפוליטיקה.בעילםלזה
כלללא-ישראלמדינתמצדלשלוםהרצון ל,.'בבורמה,הסוציאליסטי

מליצותמלים,המתיחות.להקלתממשייםצעדיםעלוהתחייבותהבטחה
למקומיתהרףבליהמסתנניםב"מסתננים",המלחמההגברת-השניתנאות.

-בישראל"ואחיותיהםל"אחיהםדורות,מדוריאביתיהםומגורימגוריהם
אלפיבמאותשכןקורהזו,הסתננותעצמו.פלמוןמרהדבריםאתשהגדירכפי

היהודיםלתושביםגםמסוכנתהיאגבוליתינו,שעלןהמגורשיםהפליטים
זוהיעצמם,הערבייםלמסתנניםיגםהפליטיםשלבנחלותיהםשהתישבי
לדצמבר-25שמהשבועבמשךנהרגורשמיתהודעהלפימדם,עקובהמלחמה

 !בשבינלקחועשרושמונהשלושהבפצעומסתננים, 19לינוארהשניעד

המרעילהחיניןבליעתע"יבמ,לריהמלחמהשלהפרימיטיביתיטה .i,tהיזוהי
-השלישיתהתגובה ...ליבשןמבליהקדחתיתושישירצותהביציתוהשארת
היהודיהעםכלהפיכתחמישי,כגייסישראלתושביהערביםכלהכרזת

מעלכבודיבהדרתבגאווהשמיכרזכפימדים,יבליבמדיםלחייליפבישראל
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הבעיהעלואחראיתרמהמשרהבעלאדםמפיאנו',,ומעיםרהנה
ותקרהלדבריםמקשיבאתההלבתשומתבכלבישראל.ההמורההבטחונית

לנבוכיםנכונהדרךמורההסכנה,אתרואההמשמר,עלעומד-:i'ייאכך :בלבך
למדינתגםאלאד,תפוצותליהודירקקפת tנ'הסכנהארך ךכ:';'ותרעים.
העצמאית.י·ז.:ראל

ןפלמוומרשלבפירבזה
השאלהדעתיולפיחמורה,בטחוניתבעיהמהיויםבישראל"הערבים

 ." 1948במאי 15מאזבמיז.:הואפילוהופגהלאהבטחונית

שהכירולנו,גדולכהישגזאתלח'זLובכיולים,,,זיחרד"י Z!אנ'אנו
כחמורבישראלהמצבל tיהגדרתנובצדקתה:;!לטון ל:.ז'הגבוהותבספירות

הגולהיהודיממצבלטובהיסידישינויונצבנושונה ךאנ:';'ובןכיווןבירתר.
אתחיינו,אתידינובמומעצבים'!'אנןבמקרםכאן :לתקווהמקיםהיה

זריםכוחותולא-;:ןאנובמקוםכאןחוץ,וכלפיפניםכלפיהתנהגותנו
גמעי;':ינן tלפי~:פ'במיוחדמקוםישמעיז;,ינו,לכלאחראים-בנוח'ז.tולטים
להפגתלעשות :';לוומההמצב,לחומרתהאמיתייםהגורנ?יםאתולבדיק
איןקשה.אכזבהצפויההרציניולצופהלמסתכלארלםהבטחךנית.החומרה

בכוחמדהיםיבטחוןצדקנרת,יהירות,רוויהכלעצמית,ביקורתשל ץמ:.;'אף

טיטאלית.במיליטריזציהויותריותרהוז.:וקעתהמדינה;:ןלהמזויינת lהזרדז
באורוגווי,בבורמה,ו,זחווהידידותלקי'::ירי::"וחריםישראלמדינתליחי :tי

אפריקה,דרוםעםידידותייםיחסיםעלוקדים i :'(אמריקה,ל t 'הבריתרצות liב
קיימתשכנינולעמיםביחסאךבריטניה,עםהידידותלהגברתעמלים
מדינותמצדנקםמלחמתאימתמפנייוםיוםמ,יזהרהעםמלהמתית,מתיחות

מדינתע'ז.tתהגןחמקסימלי.אדם""כוחוגיוסקטלניזירןמירוץמ,תנהלערב,
יחסילהשגתהמאמציםם jךאלוןגבולותיהעלהכזתיחותלהפגתישראל
הטובלרצוןד,ביטויאיזהוממש,בהן ':;יי':';יההצעות,!לוהשכנים,עםשלום
 1מצדנו

מסתריאתיודעיםאיננוולבנינו".לנווהניגלותאלהינולדי"הנסתרות
מדינתמצדהיחידיהשלוםנ?עשההריהגיגלותלפילדוןאםאךהפוליטיקה,

עלמחייבת,יהבלתיהבלתי-פוסקת,ההכרזההיאערבמדינותכלפירIזל t !!י
הזדמנותובכלהאו"םבעצרתהערביםטענותעל !לום tל,ידנוטת .i,tהו·

חוקלביטולוהמגורשים,הפליטיםאלפימ.אותלהחזרתוציבורית,פונ?בית
ישראלמדינתתושביהערביםאלף 170כלפיוהמיז.:פילהמקפחהאזרחות

ומעשיהקיפוחיםעלבארץ,הצבאיהממשלבשטחיהגיטאותלביטולכייפ,
רצונהכיישראל,מדינתעינהזהכלעל-השוניםהחייםבשטחיההפליה
לזקנילנו, ... !חמורהבטחוניתבעיהמהיויםבישראלהערביםוכיבשלום,

תחתשםהיהודיםשלדומיםמצביםהדברמזכין~הגולה,ארצותיוצאיהדור
, i,t. בעהיהיהידיםהיוולמשל,הצארית,ברוסיהישראל.שונאישללטינם"

בדחיקתהבעיהפתרוןאתשראוהשליטים,ראותגזנקודתחמורהייבטחונית

האזרחיותזכויותהיםבקיפוחוצר,מוגבלמושבלתחוםלגיטאות,היהודים

החינוך,בשטחבהגבלותלזמן,מזמןשרירותייםבגירושיםוהמדיניות,

וכי',העצמיתההנהגההכלכלה,
הואערביםבאזוריםהצבאיהממשללדעתוכיהצהיר,פלמין"מר

מרסתםבמקום".לשאלותיותשובותמקבלהערביהאזרחיעיל.מינהל
פועליםמפיהערבי,האזרחשמקבלהתשובותאופימהופירשולאפלמוך
שהםבירושלים,העבריתהאוניברסיטהתלמידיערביםיסטודנטיםערבים
תלוייםבהיותםהטראגימצבםעלאנושומעיםצבאי,ממשל(זLטחתושבי
גייסהערביםבתושביםהרואההצבאיהממשלשלרוחוובמצבבחסדותמיד

ביותר),הגבוהיפהשלטיןמפקידיאחדהדבראתשהגדיר(כפיהמישי

בפיקוחפושעיםהיוכאילו-מיוחדיםתניעהלרשיינותזקוקיםבהיותם

מ,רהקינההריוללימידים,לעבידהמישבםממקומותלצאתכדי-המשטרה
העבודהאפשרותאבדןכדיעדזה,בענייןעליהםשעוברמהעלבפיהם

הקשותהעובדותפעםאףהוכחשושלאלצייןשיוכאן !והלימודים
מדינתתויזtביערביםכלפיוגירישיםהפלייהקיפוח,מעשיעלוהמזעזעות

ישראל.

שיטההאין ?בישראלילבטחיןלשליםןהנכונההבטוחההדרךהזוהי
I ןובגבולותיהבישראלהחמורההבטחוניתהבעיהאתיוצרתו

גםחגןורהבטחוניתבעיהמהוויםבישראלשהערביםמסביר,פלמוךמר

לגבולותמחוץשנמצאים OOO,600ל-ישראלערבייאלף 170שלזיקתפום :tמי
הערבים.ולמ.גורשיםלפליטיםכוונתוואחיותיהםי!אחיהם"שהםישראל,

ןהפתרוןנ?ה Jובכ

רואיםמאוד,~וב Iחחלקבהלנישישטראגית,כהאנושיתבעיהנרכח

שקוראיםכפישלום","התקפת-האחת :תגובותשלששליטינומצדאנו

לקונגרסוזנדוציבורי,פומבימקוםבכלים jונכריהפוליטיקה.בעילםלזה
כלללא-ישראלמדינתמצדלשלוםהרצון ל,.'בבורמה,הסוציאליסטי

מליצותמלים,המתיחות.להקלתממשייםצעדיםעלוהתחייבותהבטחה
למקומיתהרףבליהמסתנניםב"מסתננים",המלחמההגברת-השניתנאות.

-בישראל"ואחיותיהםל"אחיהםדורות,מדוריאביתיהםומגורימגוריהם
אלפיבמאותשכןקורהזו,הסתננותעצמו.פלמוןמרהדבריםאתשהגדירכפי

היהודיםלתושביםגםמסוכנתהיאגבוליתינו,שעלןהמגורשיםהפליטים
זוהיעצמם,הערבייםלמסתנניםיגםהפליטיםשלבנחלותיהםשהתישבי
לדצמבר-25שמהשבועבמשךנהרגורשמיתהודעהלפימדם,עקובהמלחמה

 !בשבינלקחועשרושמונהשלושהבפצעומסתננים, 19לינוארהשניעד

המרעילהחיניןבליעתע"יבמ,לריהמלחמהשלהפרימיטיביתיטה .i,tהיזוהי
-השלישיתהתגובה ...ליבשןמבליהקדחתיתושישירצותהביציתוהשארת
היהודיהעםכלהפיכתחמישי,כגייסישראלתושביהערביםכלהכרזת
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שניםארבעלמלאתהבטחוןמו~רדע"י(!:הוצאההסברהחוברת ,' I"צה"לדפי
לישראל,הגנהלצבא

' ii. ,הומצאהלא-החרבבכוההנלהבתהאמונה-האחרונהזויטד
יעקבקינאהראשוןהביתבתקופתוסכנהחירוםבימיעודהיום,שלראל .iiביי

לעצמואותהוסיגל-תהיההרבךזעי-אחיועי"יובהנתברר iZןבברכה
הנביאישעידיושלעדותועלינונאמנהבה,הכרוכיםוהאסוןהקללהכלעם

ואת---היערביתנשקאלההואביום"ותבט :סכנהתקופתבאותה
עושיה,אלהבטתםולאהחומה,לבצרהבתיםותתצוספרתם,ירו'יeליםבתי

 ,)ב"כ(ישעיהוראיתם,"לאבורחוקויוצרה

הוכרזווהארץהעםלבטחון iZונפ'לבבכלהחרדיםוירמיהוישעיהו
המרוהסוףוההצלה,הבטחוןאתבחרבשראוהמלחמהגבוריע"יכבוגדים

ושובואבדון,לחורבןמובילנתיבואיזההבטחוןדרראיזוהיברורותהוכיח

ירו,~-לנועוז:עירהקנ,זיםכשהכריזו ,ינ~',דהביתימיבסוףהדבריםחזרו

 !בשעריהואויבצריבואלא!לעולםלים

י .iiאנואזהציעוכאשרוויתורים,לפשרותנכונותמתינות,זהירות,
המולדתענייניומכירתלכחי::ומעל,לבגירהנחשבו-לים .iiבירויjן'",לום

גרוליםאויביםעצמםהקיפוהגואלת,בחרבהאמונהרררזו,בררכםלאויב,
הגלותואתהחורבואתוארצםעצמםעוד,באווכרהעברים,מכלוקטנים
לאביותר,האיומיםבתנאיםהעםוהתקייםחיזנה l 'כאלפייםוהארוכה,המדה

בכוהואמונהתקווהתוראלהימינוערוהגיעברוח,אםכיבכוחולאבחיל
כולה,ולאנוז/זותלעםוהבטחוןהסיכויבהר iL' '~,המוסריתהיצירה

אלפייםמלפניור,גלותהחורבןגורמיחיינונמת ל~'שובהופרעועתה

' e ,גה' ii. קברובבטחוננועלגבורהענותבלוולמכריזיםובlשכולוובעםנ(ז
ועצומים,רניםאויביםעםומלחמהלקרביעקבתולעתמתיצבחע'ובצבא,

מעומקהבוקעקולאזהרה,לוולהמשמיעיםאתוזעםבאיבהפוגין,נ,יםוב tIו'
ובנפש:בגוףהעםשלועתירולגורלוועזהעמוקהוחררהמ,~הבה , C'הנפ'

וחימהאףלשכרלהציל,אפשרעורהמוער,עברלאעור-זאתובכל
נתקןאם-מסביבשכנינועםושלוםלהתפייסותלהבנה,ררךולמצוא
העזרצוננואתממשבפועלנראהאםהמקופחים,אתנפצהאםמעשינו,

שויוןולתתהפליטיםשלניכרחלקלהחזיריש :וראשונהובראשלשלום,
לעילוםיכוןבוזlלוםהרוצהבישראל,ולערביליהוריולמע-ט'הבפועלמלא
החמורה,הבעיהפתרוןבזהמעשיו.בגל

יקריאדםלוכר
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"הפועלבטאוןכעוררשנה,ים r\משלולבועלהלפניאז,עורידעתיובינינו,

הפרוגרמטייםמאמריואתפירסםבוארבייט","די-בגרמניההצעיר!!
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חייו,תוכןאפו,נ'זlמת
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 !בשעריהואויבצריבואלא!לעולםלים
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אחרפוסקיםהבלתיבחיפושיור,תבגרו,עםוארוקים.תמימיםדתאנ::וי
צמצוםהקפואה,האוירהעםלה'זzליםאפשרותאיתוךוהנעלה,הטובהאמת,

בארם,ארםהתחרותעלר,מבוססיםוחברהאדםויחסיוהיזzאיפה,בה Il'המח'
בתורתבחיפושיוכשבתקללרווחר,רוחשאף-הכלנגרהכלמלחמת

וחייחייואתהמבססהאדםתורתהאברכיזם,הואהחפשי,הסוציאליזם

ארםשלר,שלטוןשלילתהזולת,לנפשהבנר,החרות,עלכולהר,חברה
הואההררית.העזרהיסודעלעובריםאחרםברית-ובמקומוארם,על

נפעראשרהריקהחללאתלמלאשבאר,זובתורהובפשולבובכלרבק
רתיתבמסירותשרתהאחרוןיומועדר,רתית.מהאמונההתרחקועםבחייו

חייועברובהםר,שוביםוהמצביםהתנאיםבכלר,ארםאחוותרעיוןאת

והחוסרהסבלאתקיבלאמיתירתיכארםוהיסורים.התלאותורביהקצרים
הנאציםפלישתעםעליועברואשרקץאיןתלאותאתןאח"כהחמרי,
לעצמולבתשומתבאיטוב,לבביבחיוך-הפנימיתברוסיהכפליטלפולין,
בזהאשרוהיהרבשבסביבתו.האומלליםלפליטיםנפשומסירותובדאגה

' 'Il הטובבמעשהגרולהנפשיתבהתלהבותבידוסייעהדינההנלבבתרעיתו
האיומים.והתבאיםהמצביםבכל

אדםלכלמרוכזתוהקשבהעמוקהבהבנהלבו,ברוחבהצטייןהוא
היהר,ואשלו.ההשקפהבקונמצאאינואםגםובעלה,טוברעיוןולכל

להועיל,לתקן,טובהכוובהשראהמקוםבכלהאמיתי.מפלגתיהבלתי
מכסימ-וסיועעידורשלובמעשיםבנפשותנאיםכלללאהצטרף-להיטיב

בפולנית,הציבור""מצפוןהירחוןלר,וצאתונפשובגופועזרהואכךליים.
אתהגדירעצמוהואכיאםבוורשה,הדתייםהפציפיסטיםשלהבטאון

ר,אדםהואר,יההרינפשובעומקפציפיסטית.ולארתיתכאנטיקפתו 1lה'

וכךיום.יוםבחייהמתגשםהפציפיזםביטויהיתהישותווכלר,אמיתיהדתי

מידהצטרףהערבית-יהודית,בבעיהונתקלישראלרץלאבהגיעוגםהיה

יהורי-ערבי.שלוםלמעןלמאבקיכלתובכלועזרוה"בר""האיחוד"לחוג
הסוציאליזםרעיוןלמעןברפוספרסומיםע"ילפעולר,משיךזמןובאותו
לחיפושליקר-נפשו,נאמןעדר,ואוהגשמה""חזוןעלהאחרוןספרוהחפשי.

בחיים.להגשמתהוהתמסרותהאמת
חיישלהאיומותר,שניםתוצאותכאןהצטרפואוליזמנו,לפבימתהוא

הבולשביסטיתהדיקטטורהשלטוןותחתהבאציםשלטוןבשנותיהודיפליט
מחשבותרבותר,רפוס.בביתלבריאותנוגריםבתנאיםהעבורהתוצאותעם

הכל.עלולשוחחלהיפגשמתכונניםאנועודאךאליעזר,בלבהיוותכניות
וממהותוהטובהמשיחתופניו,מזיונפשיתהנאר,ליהנותמתכובןאניעור

בשמתועלתהמר,רוחיששכב,בח,הביתה,בא-והנההנפלאה,האנושית
ומוקיריו-אוהביו.משפחתובניאבליםמחצבתה.למקורבטהרה

לזכרו.ויקרכבוד
תשי"ר.תמוז ,( 954יולי.נרי)

החייסמן

א

הנוסעיםיזרעאל.עמקעדמתל-אביבלפנינו,למדיארוכהנסיעה

לשיחהמפריעכלהיהלאערב.צלליאפופיםוהםמעטים,באוטובוס
לישובחברר,קרוב,בספסליכני .. 'וביןהאלר,ר,טוריםכותבבין'זzהתקשרה

ונבון-רבר.והגיוןמחיז:.בהכבעלרושםהעו:zזהאדםחקלאי-רתי,עוברים

ולעומתובארץ,הספרבתיברובכיוםהמקובלהחילוניהחינוך-הנושא
הריק,לרולליחי i :'ובןמקרי·ז:.וטענותיורבריורובאתהמסורתי-רתי.החינוך
הנפשי,זר,חיוניותמר,םשנשללהתלמיריו,בלבמשאידהחילוניהספרשבית

מעודדחייםכגרעיןר,דתי-מסורתי,בחינוךהילדמצטיידבהא'זtרהעשירה
חסר-סובלנותקנאי ,יחיי.!.',בןהוא,איןוכיחיד.בציבורבעם,חייו,לכלומחזק
ור,שטח-ביותהריקעללקבולשלאיכולאינואךלסוגיהם,ר,דתשולליכלפי
נעדר-האמונההחילוני,בחינוךהצעידר,דוראתבהןמלעיטיםאשריות

ועליונים.נאצליםרוחנייםבערכים
להצביעלנחוץמצאתיהנהאךביבינו.רעותחילוקינתגלולאכאןעד

בשמירתבעיקרהמקפידיםהמסורת,שומרי ל":.:הקיצוניתהחר-צרדיותעל

 :נרגשבקולענההואהלבבות.חובותאתמזניחים iהפולחניותר,מצוות
הבחבהללאירינועלהנשמריםדבריםכמהעםשלםאינולבישגםאודה

מצוותשרווקאכמוניאתהיודעהריכללבדרךאךכיום.והכרחיותםבערכם

וימיטובהבימיהעםאתמלכרדבקוז.tניםאלפיזהו itוזtימ'אלופולחניות
במולדת.גםתקומהלךואיןבננר,לעםהאבדוןצפויזהדבקבלארעה.
זה.רגי'זzבעניןיתירהזהירות-לנן

בארצנו,בעםשפ'זzטוחיתות, tוה'המוסריתהירירהעלבסבהוז.:יחתנו

רמאותאונאה,זיופים,כספים,ט:עילותשלוהמתרביםהרביםהמקריםעל
להניחהיסורידיעותיךמיטבולפילדעתךהיט :שיחיאיי'::אתשאלתיוכו'.

בפניכתריס :.iלשמיעלולההיודיםאדםבנישלהמסורתיתשדתיותם

ךהזולתכלפייוםיוםבחייהתנהגותםליושרוערובההשחיתות,
לאולצערילב·ן.:,תינכאה.ורוחכבדהבאנחהי,:ויחיאישלי!עבהלא-

 ...ניוםזאתלהגידאוכל

ב

אהראייםתפקיריםלשניר,םובחקלאות.בארץותיקיםאניז,:,יםשניהם

כשהםבמקרהבארץ,שונותובפיבותיות", v,"נטוערביותאדמותשלטחים Il'ב'
ןמהמתרחשמפעולתםלרעהואייט"תומםלפימוסריםהםיחרמזדמנים

מאסובםרחוקהרהיהזובשיחהובשקט.בבחתהתנהלההשיחהבאיזורם.
המלחמהאיונ,יבכוחשנותקךותיקים,ערביםאדמהעובדיאדם,בניאלפישל
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אחרפוסקיםהבלתיבחיפושיור,תבגרו,עםוארוקים.תמימיםדתאנ::וי
צמצוםהקפואה,האוירהעםלה'זzליםאפשרותאיתוךוהנעלה,הטובהאמת,

בארם,ארםהתחרותעלר,מבוססיםוחברהאדםויחסיוהיזzאיפה,בה Il'המח'
בתורתבחיפושיוכשבתקללרווחר,רוחשאף-הכלנגרהכלמלחמת

וחייחייואתהמבססהאדםתורתהאברכיזם,הואהחפשי,הסוציאליזם

ארםשלר,שלטוןשלילתהזולת,לנפשהבנר,החרות,עלכולהר,חברה
הואההררית.העזרהיסודעלעובריםאחרםברית-ובמקומוארם,על

נפעראשרהריקהחללאתלמלאשבאר,זובתורהובפשולבובכלרבק
רתיתבמסירותשרתהאחרוןיומועדר,רתית.מהאמונההתרחקועםבחייו

חייועברובהםר,שוביםוהמצביםהתנאיםבכלר,ארםאחוותרעיוןאת

והחוסרהסבלאתקיבלאמיתירתיכארםוהיסורים.התלאותורביהקצרים
הנאציםפלישתעםעליועברואשרקץאיןתלאותאתןאח"כהחמרי,
לעצמולבתשומתבאיטוב,לבביבחיוך-הפנימיתברוסיהכפליטלפולין,
בזהאשרוהיהרבשבסביבתו.האומלליםלפליטיםנפשומסירותובדאגה

' 'Il הטובבמעשהגרולהנפשיתבהתלהבותבידוסייעהדינההנלבבתרעיתו
האיומים.והתבאיםהמצביםבכל

אדםלכלמרוכזתוהקשבהעמוקהבהבנהלבו,ברוחבהצטייןהוא
היהר,ואשלו.ההשקפהבקונמצאאינואםגםובעלה,טוברעיוןולכל

להועיל,לתקן,טובהכוובהשראהמקוםבכלהאמיתי.מפלגתיהבלתי
מכסימ-וסיועעידורשלובמעשיםבנפשותנאיםכלללאהצטרף-להיטיב

בפולנית,הציבור""מצפוןהירחוןלר,וצאתונפשובגופועזרהואכךליים.
אתהגדירעצמוהואכיאםבוורשה,הדתייםהפציפיסטיםשלהבטאון

ר,אדםהואר,יההרינפשובעומקפציפיסטית.ולארתיתכאנטיקפתו 1lה'

וכךיום.יוםבחייהמתגשםהפציפיזםביטויהיתהישותווכלר,אמיתיהדתי

מידהצטרףהערבית-יהודית,בבעיהונתקלישראלרץלאבהגיעוגםהיה

יהורי-ערבי.שלוםלמעןלמאבקיכלתובכלועזרוה"בר""האיחוד"לחוג
הסוציאליזםרעיוןלמעןברפוספרסומיםע"ילפעולר,משיךזמןובאותו
לחיפושליקר-נפשו,נאמןעדר,ואוהגשמה""חזוןעלהאחרוןספרוהחפשי.

בחיים.להגשמתהוהתמסרותהאמת
חיישלהאיומותר,שניםתוצאותכאןהצטרפואוליזמנו,לפבימתהוא

הבולשביסטיתהדיקטטורהשלטוןותחתהבאציםשלטוןבשנותיהודיפליט
מחשבותרבותר,רפוס.בביתלבריאותנוגריםבתנאיםהעבורהתוצאותעם

הכל.עלולשוחחלהיפגשמתכונניםאנועודאךאליעזר,בלבהיוותכניות
וממהותוהטובהמשיחתופניו,מזיונפשיתהנאר,ליהנותמתכובןאניעור

בשמתועלתהמר,רוחיששכב,בח,הביתה,בא-והנההנפלאה,האנושית
ומוקיריו-אוהביו.משפחתובניאבליםמחצבתה.למקורבטהרה

לזכרו.ויקרכבוד
תשי"ר.תמוז ,( 954יולי.נרי)

החייסמן

א

הנוסעיםיזרעאל.עמקעדמתל-אביבלפנינו,למדיארוכהנסיעה

לשיחהמפריעכלהיהלאערב.צלליאפופיםוהםמעטים,באוטובוס
לישובחברר,קרוב,בספסליכני .. 'וביןהאלר,ר,טוריםכותבבין'זzהתקשרה

ונבון-רבר.והגיוןמחיז:.בהכבעלרושםהעו:zזהאדםחקלאי-רתי,עוברים

ולעומתובארץ,הספרבתיברובכיוםהמקובלהחילוניהחינוך-הנושא
הריק,לרולליחי i :'ובןמקרי·ז:.וטענותיורבריורובאתהמסורתי-רתי.החינוך
הנפשי,זר,חיוניותמר,םשנשללהתלמיריו,בלבמשאידהחילוניהספרשבית

מעודדחייםכגרעיןר,דתי-מסורתי,בחינוךהילדמצטיידבהא'זtרהעשירה
חסר-סובלנותקנאי ,יחיי.!.',בןהוא,איןוכיחיד.בציבורבעם,חייו,לכלומחזק
ור,שטח-ביותהריקעללקבולשלאיכולאינואךלסוגיהם,ר,דתשולליכלפי
נעדר-האמונההחילוני,בחינוךהצעידר,דוראתבהןמלעיטיםאשריות

ועליונים.נאצליםרוחנייםבערכים
להצביעלנחוץמצאתיהנהאךביבינו.רעותחילוקינתגלולאכאןעד

בשמירתבעיקרהמקפידיםהמסורת,שומרי ל":.:הקיצוניתהחר-צרדיותעל

 :נרגשבקולענההואהלבבות.חובותאתמזניחים iהפולחניותר,מצוות
הבחבהללאירינועלהנשמריםדבריםכמהעםשלםאינולבישגםאודה

מצוותשרווקאכמוניאתהיודעהריכללבדרךאךכיום.והכרחיותםבערכם

וימיטובהבימיהעםאתמלכרדבקוז.tניםאלפיזהו itוזtימ'אלופולחניות
במולדת.גםתקומהלךואיןבננר,לעםהאבדוןצפויזהדבקבלארעה.
זה.רגי'זzבעניןיתירהזהירות-לנן

בארצנו,בעםשפ'זzטוחיתות, tוה'המוסריתהירירהעלבסבהוז.:יחתנו

רמאותאונאה,זיופים,כספים,ט:עילותשלוהמתרביםהרביםהמקריםעל
להניחהיסורידיעותיךמיטבולפילדעתךהיט :שיחיאיי'::אתשאלתיוכו'.

בפניכתריס :.iלשמיעלולההיודיםאדםבנישלהמסורתיתשדתיותם

ךהזולתכלפייוםיוםבחייהתנהגותםליושרוערובההשחיתות,
לאולצערילב·ן.:,תינכאה.ורוחכבדהבאנחהי,:ויחיאישלי!עבהלא-

 ...ניוםזאתלהגידאוכל

ב

אהראייםתפקיריםלשניר,םובחקלאות.בארץותיקיםאניז,:,יםשניהם

כשהםבמקרהבארץ,שונותובפיבותיות", v,"נטוערביותאדמותשלטחים Il'ב'
ןמהמתרחשמפעולתםלרעהואייט"תומםלפימוסריםהםיחרמזדמנים

מאסובםרחוקהרהיהזובשיחהובשקט.בבחתהתנהלההשיחהבאיזורם.
המלחמהאיונ,יבכוחשנותקךותיקים,ערביםאדמהעובדיאדם,בניאלפישל
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שהוציאוהןדבריםרעהומפיהאחדשכזעהנהאךאבותיהם,ונחלתםניתם
זוהו, iוהרתילוותן ttמ:

לההכירהסכמת ?שכזהדברשות lל'הרהבתוכיצד !?האומנם-
עלולכךע"י?הריהמלהמהלפניהזאתרקע Iהלבעל'ד1היהלערבי,קרקע
 !!!זואדמתועלבעלותזכותשובלעצמןלרכושהזא

בתתוחטאשבאמתהרגישאוליוב,ענה.היהלאובפיונבוךהנוזzאל
מיסכןפליטערבילאותוביחסהדיןבקידתעללהתגברלרגש-הרחמים

אדמתו,מעלומנודח

למפיגהחבריםרקהיןהםדתיים-מסורתיים,היולאהונ.'\:-וחדזים:זzני
 ..הגדולה,-סוציאליסטית Jהציוניך

ולעולמנוכן,ע"ילעולםיבואוטובאמתאךר,כמהשבלב,לכוונהנאמןביטוי
 !במיוחדהקטן

תשי"ד.כי-ניסןאזר , J954מרץ-אפריל"נרי.'

 ?לא""לגזהשלהפילוסופיה
האבן)תקופתעלמרשימות(קטע

 " iכד,מר',,וונ.דב,~רץהגדולהז iהציוניוז-סךציאליסטהמפלגד,בראי"
גןרלתשלמאדדינה 1ה' iהרגי:::הייה I!לב'ברורהתזכובהיודעהואגוריון,

הראלינואר 22מיוםנ"דבר"בוכאבןרך-בים, jהעהאדמהמעובדיהקרקעות

(את)אהתצבאיתבתבופה::וגאךהריבוניתיהודיתמדיבה"באה :אוונר

אתנןעוזzהיבהגדולה Iוט !וחלקחד'מדינתהי.'בגבולותהנג?צאותהאדכוותכל
אדמות"גאולתי'שליהצדקהשלוםכמע'ןcהזה,בט,קרההסתכזר אל:.!';כ ,jהפי

ואולםתמיד,כדוכומיכה,אועטוס'הר, 1יי~'עלצבאית,נךפה I1בהוב,דינה
 :מיכהאבןרכ;ן

-ונהלתוואיי:':וביתו,גבךועיז.:קוונשאן,ובהיםרגזלו,שדוה"וחמדו
גי). ',ב(מיכה "!בעולה:לים 2ירו'ברנה):,ציוןבונה

האדם,חיישלהסבוכהשבמערכתהוגהאדםכלוהביוידעומעולם iמא
מכוון,בכוחהכרחישבקרבו,השוכניםוהרסנייםשלילייםיצריםלנוכח

אדםיהיהשלאגיהינום,יהיולאוהןזברההיהידשחייכדיובולםמדריך
הכזדיותהיושניםנוצרנו.בוזהנפלאבעולםוריעאחאלאזאבלאדם

 :ומדריךבלםשלזהואחן"אירצינילתפקידהיוונ.יועדים Z'ןהחיובייםהדי'וניים
ניתנו"לא :שבתלמודהונ.וצלחהביטויכפיהראו\:ון,במקורהבטהרתה,הדת

המאוחררםבזמנלםההומניתוהתרבות-הבריות",אתבהןלצרףאלאמצוות

בחיימדריךלפנים,כמוהמש, ,1Iוליהדתמקוםאתלמלארה i'זtהתי;ניותר,
משפחהכבעלכיהי,דהזולת,וכלפיעצמולפיכוהתנהגותוביחסיוהאדם
מרוביםוכשלונותליקוייםוהאנושית.הלאומד(ןהגדולה,האדםבחברתוכחבר

בכלכאוהיהאךמזו,זווהרחוקותהשונותהאלההרדכים ית,!;''נחלתהיו

אי;:ראלהגם ,1I 'עדהאדם,בחיימאדוהכרחיטבעימא,ד,יוני fמשהואופן

נאלצוהםגם-געיל,רכפירהלידיבאוסלפיה rכע"יהדר,התנוונותובוכה
ל,אנטעמבואלהיטיבאשרעליונהומדריכהוב.חנכתדמותלעצמםלברוא

ההישגיםדורזה,בדלרנווהנהפנימד/",בל,רביהמוסרר"החוקם 1:ב'לכנרתה

 jובדרנעלםכליודעלהיותהמתימרדורכמוהם,היהלא ר':':יאהמדעיים

פנימקבליםהמדוייקים,וחישוביושכלובכוחהיל,וםתעלומותכללחשיפת
הצפונישבצירהנוראכל,רוזל,רהבאכזריוחה,בהירהחדשה,צורההאנושות

מלחמותיזlתילאהרוהמימני,האטומיההרסגאוניהמדעאני::'ישללבםוכמו
לפניאנועומדיםהיהודיהעםמרכזישלמטורפת-מתוכננתוהשמדהעולם

כהניהע"יהמתנוונת-המסולפתהדתי. ,t1כל"אנוי'מדה t. ',דלמפעלהתכוננות
ולעדןלשפרשהתימרההמעודנתנית iד,הונוהתרבותהדתיות,הכנסיותבכל
מקומןאתמפנותשתיהו-החברותיים"מוסריים-אסתטייםהאדםהייאת

אתהחיים,במתאתקולניתבחוצפהלעצמוהכובשואיום,נעווהלמשהן'

שלונשליטותבהתרבותזוהייפנו.אשרבכלוהיחידיםהעמיםהדרכת
השםוהכבו.ןהתאווההקנאה, :העולםמוהאדםאתהמוציאותהמידות

 ?לא""למהשל;תרבותהואזוואנוכיתגסהיצריםלתרבותביותרה.נאה
מחפש,- וייעמ.....,המסתכללפניהעוברותהדמויותהןושונותרבות

העסק-ברןונאדנפוץוהןיילהנביאיםבדבריוהמעוקםהנו,סולף ;:'ןכiי iCה'

כברשל,שהעדתיהם, iומפלג,''סוגיהםהעבריםוהסופדיםהנואב/יםנים,

לשמבצדקלא ,1Iילהם,~,נןרוחסיםכ/הוביובטהרתםהדבריםביןלהבחין
לשרמושראל"-:iיי"נצחזכהמגליותרורחוקים.רים iצררם,מפלגתיים'.בינלם

ב"דבר"בן"כוריוןד.פירסםנברלאזהלהריריד.עדומסולףוב,עוקםזול,
עלושובותרבות ם,:ז'ובוצאאתה'ינראלי.'לנצח"הזיקהבינםנזאמרואת

ראל iLיילנצחזכר ם'!'אין :איננזהעיקראךוכו',"::ראלעםהציונות,
והיהיז'הראשוןמוב,קורועברית,ונביןלכלומאירבוליטיזtהואכמוהאזכ'הי,

ארבלאכיייכחם,ולאיש:כ:ולאישראל"נצח :כ"טפסוקא'וב,ואל-it 'בספר
"הנבודויראת-ארץדרךל ,1I 'למיניכזזםהשעהנברוהגיעהלהינחם",חדא
במושגהשיונ,ושכלפיודומיובן-גוריווכד.דתייםבלתיאדםבנימצד

,:,הואהעולם,באלקיד,אמונהחדורייהודים,אדםבנילבו,ביותר .!iהקדוי
 .'יד.:ראלנצחהוא

הדבריםנאיהיוכיום.לנוים .!iדרויבהירותויתואמתיתרפינטות,יתר
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שהוציאוהןדבריםרעהומפיהאחדשכזעהנהאךאבותיהם,ונחלתםניתם
זוהו, iוהרתילוותן ttמ:

לההכירהסכמת ?שכזהדברשות lל'הרהבתוכיצד !?האומנם-
עלולכךע"י?הריהמלהמהלפניהזאתרקע Iהלבעל'ד1היהלערבי,קרקע
 !!!זואדמתועלבעלותזכותשובלעצמןלרכושהזא

בתתוחטאשבאמתהרגישאוליוב,ענה.היהלאובפיונבוךהנוזzאל
מיסכןפליטערבילאותוביחסהדיןבקידתעללהתגברלרגש-הרחמים

אדמתו,מעלומנודח

למפיגהחבריםרקהיןהםדתיים-מסורתיים,היולאהונ.'\:-וחדזים:זzני
 ..הגדולה,-סוציאליסטית Jהציוניך

ולעולמנוכן,ע"ילעולםיבואוטובאמתאךר,כמהשבלב,לכוונהנאמןביטוי
 !במיוחדהקטן

תשי"ד.כי-ניסןאזר , J954מרץ-אפריל"נרי.'

 ?לא""לגזהשלהפילוסופיה
האבן)תקופתעלמרשימות(קטע

 " iכד,מר',,וונ.דב,~רץהגדולהז iהציוניוז-סךציאליסטהמפלגד,בראי"
גןרלתשלמאדדינה 1ה' iהרגי:::הייה I!לב'ברורהתזכובהיודעהואגוריון,

הראלינואר 22מיוםנ"דבר"בוכאבןרך-בים, jהעהאדמהמעובדיהקרקעות

(את)אהתצבאיתבתבופה::וגאךהריבוניתיהודיתמדיבה"באה :אוונר

אתנןעוזzהיבהגדולה Iוט !וחלקחד'מדינתהי.'בגבולותהנג?צאותהאדכוותכל
אדמות"גאולתי'שליהצדקהשלוםכמע'ןcהזה,בט,קרההסתכזר אל:.!';כ ,jהפי

ואולםתמיד,כדוכומיכה,אועטוס'הר, 1יי~'עלצבאית,נךפה I1בהוב,דינה
 :מיכהאבןרכ;ן

-ונהלתוואיי:':וביתו,גבךועיז.:קוונשאן,ובהיםרגזלו,שדוה"וחמדו
גי). ',ב(מיכה "!בעולה:לים 2ירו'ברנה):,ציוןבונה

האדם,חיישלהסבוכהשבמערכתהוגהאדםכלוהביוידעומעולם iמא
מכוון,בכוחהכרחישבקרבו,השוכניםוהרסנייםשלילייםיצריםלנוכח

אדםיהיהשלאגיהינום,יהיולאוהןזברההיהידשחייכדיובולםמדריך
הכזדיותהיושניםנוצרנו.בוזהנפלאבעולםוריעאחאלאזאבלאדם

 :ומדריךבלםשלזהואחן"אירצינילתפקידהיוונ.יועדים Z'ןהחיובייםהדי'וניים
ניתנו"לא :שבתלמודהונ.וצלחהביטויכפיהראו\:ון,במקורהבטהרתה,הדת

המאוחררםבזמנלםההומניתוהתרבות-הבריות",אתבהןלצרףאלאמצוות

בחיימדריךלפנים,כמוהמש, ,1Iוליהדתמקוםאתלמלארה i'זtהתי;ניותר,
משפחהכבעלכיהי,דהזולת,וכלפיעצמולפיכוהתנהגותוביחסיוהאדם
מרוביםוכשלונותליקוייםוהאנושית.הלאומד(ןהגדולה,האדםבחברתוכחבר

בכלכאוהיהאךמזו,זווהרחוקותהשונותהאלההרדכים ית,!;''נחלתהיו

אי;:ראלהגם ,1I 'עדהאדם,בחיימאדוהכרחיטבעימא,ד,יוני fמשהואופן

נאלצוהםגם-געיל,רכפירהלידיבאוסלפיה rכע"יהדר,התנוונותובוכה
ל,אנטעמבואלהיטיבאשרעליונהומדריכהוב.חנכתדמותלעצמםלברוא

ההישגיםדורזה,בדלרנווהנהפנימד/",בל,רביהמוסרר"החוקם 1:ב'לכנרתה

 jובדרנעלםכליודעלהיותהמתימרדורכמוהם,היהלא ר':':יאהמדעיים

פנימקבליםהמדוייקים,וחישוביושכלובכוחהיל,וםתעלומותכללחשיפת
הצפונישבצירהנוראכל,רוזל,רהבאכזריוחה,בהירהחדשה,צורההאנושות

מלחמותיזlתילאהרוהמימני,האטומיההרסגאוניהמדעאני::'ישללבםוכמו
לפניאנועומדיםהיהודיהעםמרכזישלמטורפת-מתוכננתוהשמדהעולם

כהניהע"יהמתנוונת-המסולפתהדתי. ,t1כל"אנוי'מדה t. ',דלמפעלהתכוננות
ולעדןלשפרשהתימרההמעודנתנית iד,הונוהתרבותהדתיות,הכנסיותבכל
מקומןאתמפנותשתיהו-החברותיים"מוסריים-אסתטייםהאדםהייאת

אתהחיים,במתאתקולניתבחוצפהלעצמוהכובשואיום,נעווהלמשהן'

שלונשליטותבהתרבותזוהייפנו.אשרבכלוהיחידיםהעמיםהדרכת
השםוהכבו.ןהתאווההקנאה, :העולםמוהאדםאתהמוציאותהמידות

 ?לא""למהשל;תרבותהואזוואנוכיתגסהיצריםלתרבותביותרה.נאה
מחפש,- וייעמ.....,המסתכללפניהעוברותהדמויותהןושונותרבות

העסק-ברןונאדנפוץוהןיילהנביאיםבדבריוהמעוקםהנו,סולף ;:'ןכiי iCה'

כברשל,שהעדתיהם, iומפלג,''סוגיהםהעבריםוהסופדיםהנואב/יםנים,

לשמבצדקלא ,1Iילהם,~,נןרוחסיםכ/הוביובטהרתםהדבריםביןלהבחין
לשרמושראל"-:iיי"נצחזכהמגליותרורחוקים.רים iצררם,מפלגתיים'.בינלם

ב"דבר"בן"כוריוןד.פירסםנברלאזהלהריריד.עדומסולףוב,עוקםזול,
עלושובותרבות ם,:ז'ובוצאאתה'ינראלי.'לנצח"הזיקהבינםנזאמרואת

ראל iLיילנצחזכר ם'!'אין :איננזהעיקראךוכו',"::ראלעםהציונות,
והיהיז'הראשוןמוב,קורועברית,ונביןלכלומאירבוליטיזtהואכמוהאזכ'הי,

ארבלאכיייכחם,ולאיש:כ:ולאישראל"נצח :כ"טפסוקא'וב,ואל-it 'בספר
"הנבודויראת-ארץדרךל ,1I 'למיניכזזםהשעהנברוהגיעהלהינחם",חדא
במושגהשיונ,ושכלפיודומיובן-גוריווכד.דתייםבלתיאדםבנימצד

,:,הואהעולם,באלקיד,אמונהחדורייהודים,אדםבנילבו,ביותר .!iהקדוי
 .'יד.:ראלנצחהוא

הדבריםנאיהיוכיום.לנוים .!iדרויבהירותויתואמתיתרפינטות,יתר
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'ישפח iתנ

הכפריביה"סתלמידילדאותוז"לא"למהשלהזאתהתרבותאתכמייצגות
איסור lאןלווהזכירהזולתרכושוקלקולפגיעהעליסרהותמיםאחר ר,:.'יא

דתי-יהודי ,ריש,,'!אוחואדוק:אינניוביהמניהענהווהילרתשחית","בל
דבעדהעלוביםפועליואתהמנצלראל,-iZבייהגדולהבעיר-אדוקמסוררג'

חוק ijכוחותבעזרתהמסנניםהעמליםדייריוחייאתוההורסתמציתם

בצעבעדהמוכןתרנותי-מודרני,דיןעורך;אותומצילגןידוואיןוהמ'זLפט,

צרקהדורשיםעלוביםופחיס Iמלנגדע tiופ'עוולעוי"הכלשללשרותוכסף
עברימשניישראלממלכתברעיוןהדוגלנלהב,יהווילאומי;אותוומי:!פט
ממוןאצלוללוותו,נאלציםהחלכאיםאחיווםאתכעופדמוצץוהואהירון

מ,::יים,אומפא"יסוציאליסטים,אותםעד ;ב'חוידיםובתנאיםאיומהבריבית

הקומאינ-אוהסוציאליסטילאינטרנציונלחבריםהמו'יLב,אויבוין I ',וחבוי
המהפכניםהימנונואתחגיגיותפרולטריותבהזדמנויותמיעים itהמ'פורמל,

וסוליוויותעמיםלאחוותוקוואים IIרעבומזיעבדיםעםחלכה,"גוי ל::'
ו,מוינו, ל':':יושלו,םהמזוייןו,כוחבכל'זLומויםהםזמןובאותובי.נלאומית,

נוסףהערביים,האדמהעובדימשכביהם'י::.גזלוהגזילההעשוקים,נחלת~ל
כווגמתם,וביםורבים,אלהכל-ו,מושביאוו,קיבוצישלו,םהעשיולמשק

בה ,"'!לא"למו,'זLלהתרבותאיומו,-קטלנית,.תובותאותהפיוותו,ם
הנפשית-מוסויתבנימהלנגועמנסו,כשאתהווזzעלצעוכלעלנתקל.אתה

ארמוי'םשיחךשבבניהטוביםלזולת,הבעשהמ'זLווע',,וולכלפיLויבאום
 ..ש,אלאאתה,שצווקבווואיו,מוסוימהצד :לך

נאווהבתקופההמסתמכיםושוטיםכסילים:וכיאומותזאת---
ואויים-ומצפוןמוסרצדק,ר, t\יו'כמוכלחעליהם'זz.אבומו'זLגיםעלזו

לועיונותונתפסתפלאיםירות הכ,"'עללךנויםותיקיםויויוים !זלוחמים
 ..המבול,וורמלפני

חייםטעי l 'אלאהדמיוןיצוויהובוים ןיא.!;'כאןלהוכיחצווךאין
אינםבזרלתםשהמחבליםאלאזאת,יודעיםהכללמוי,ומצויים'י::.כיחים
העתונאיםהסופרים,אין-והנפגעיםווס.ובליםך,כעללהתויענוהגים
באסת-עולםזרועותחובקיםשהםבשעהריבםלויביכיליםהציבורואניזz,י

בעצםולמה 1ו,זאתולמכשלהלהםמהבאמתופטויוטיזם,פוליטיקהטיקו"
יכול,הואםארוחועלו,עןלהככלהעלובבחברווהעומומיהתקיףיעשו,לא

 ?לאלטה ?לוכוחאםלו,זוועאם
בבילאחיהםעצמם,לביןישראלבנישביןביחסיםאמוויםהדבוים

לאחינוישמעאל,לבנינוגעכשהעניןזהיחסמתבטאחריפותביתועמם,

עלכותביםעתונינוכל :למשלוברווים,מוסכמיםהדבויםכאןהעובים,

' I למופתהיוויתסוליוויותכאןעקוביםי.'עמלהו"טבחקיביו,"תקרית! .. , 
 ... 1כךלא:לזגהובאמת

הכיבוי;:מלחמתעלזמן-מהלפנילו,צביעו,אלההטוויםכותבכשניסו,

לשחיתותעיקרייםכגוומיםהווי,אחיםבו,וגהכווךהאיוםכלועלי"לנו

בפרמבי,המכרבדיםהעטמתופשיאחדבונזף-באוצנרמוסויתיליוידה
ובויאתוצייןההגרת,ואנשיהסופויםשלביותוהוציניהספוותיבבטאון
לבבתלוופתהאבןתוותזו ...הטיסויתלירידתוכסיטןהללוהטוויםכותב
 !האבך

ורציםשהיוהםוביםוהויזו,.כללבוכחאותךאופפיםותמהוןכאב
"יוצאלהיותהחששהשיגוה,אךבמקומו.הטובובבואו,ועבחיסולבאמת
העצמאיתהביקותיתו,מחשבהבעומעכבמו,מלוובל,שונהאחו,וופן",

האמתואייתשלאזוחי,אומץשלעצמאות,שלניצןכלבאיבוומחסלת
שהיא,כמו

* 
ווויוענן,כההיו,הכלנפלא.אביבבבוקוהשמשזויחת תע,,'ו,יתו,

וו,מווענן,ו,צונןהאויואתעמיל,ותלנשוםהיהנוחכהואביב,חייםטל
האוםבניבתנועתו,אילנות,בלבלובהציפוים,בציוץבכל,ו,תחושרת
נתקלאתו,מסויימתלעבודהבווךיהנו,יבשוו,.בגןלעבווהההולכים
פליטיםמספויםעליהםמוותמחנותאותכעיןאוכלוסין,ובשבוייםבמחנה
:עופות(במקוהוחמוויםלבניםיצוויםוכו',טובליאנקהמאו'זLוויץ,שוידים

לקיבתמיות,לקואתפניו,םומגמתרכלובים,במצודיתוחוסיםותונגולים)
אביבבבוקונשלחיםהםהגוולהלעיושבעו"תועלאכשאולאשוהאדם
 ... !תובותאנשיעתונאיםבפינל,ואשזהכפיהשבו"ל"חזיתזה,נפלא

כאן~אות:וסוציאליסטיותלאומיותלמליצותבסיסכלקוקע,כלאיןכאן
ז !לאלמה " 1לא"למו,שלהעיקווןמרגבל,בלתיתקיף,יחיו,שלטוןשולט

תשי"ר,אייר , 1954מאי ,"רנ"

יעקבבאהליעשיו-קונסטנטינוס
ובימינו)כעברהזמו(נבוכי

אהליזועזעובחםבזמן,מאתנוכךכלוחיקיםאינםוהםימים,היו
בבתעבויםמשלשהובאושפוצוסעוורחותע"יוהתמימיםהודומיםיעקב
תסיסתידיעלהיהודיתפוליןעייויתהורעשוהעשויםהמאהבסוףאחת,

ופויחתהציוניתהתנרעההתפשטותע"יאליהן,להגיעשאחוהויי,שכליי
הכל-ווסיתהמהפכהגליע"יבמיוחדולבסוףו,חדשההעבויתהספוות

שמריהעלוהקואפתהשקט,ךעייותי . 1905בשנתלשיאה(!.!הגעיההואשינה
המרןוסביבםנלו,ביםולמוביםחסיויםמלאו,שהיתהפולין,עייורתככל
בהיובייםכועםומבחוץ·מ,בפניםויותויותרנזדעזעהשמיםויואתמיםעם
"נוכחטשוניחובסקיש.שלשיווו,צעיויםהעייוהמיזz,כיליבואשהלםכך

בקויאתהסועויםהלבבותאתוכבשלעייוההימיםבאחדשהגיעאפולו"פסל
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'ישפח iתנ

הכפריביה"סתלמידילדאותוז"לא"למהשלהזאתהתרבותאתכמייצגות
איסור lאןלווהזכירהזולתרכושוקלקולפגיעהעליסרהותמיםאחר ר,:.'יא

דתי-יהודי ,ריש,,'!אוחואדוק:אינניוביהמניהענהווהילרתשחית","בל
דבעדהעלוביםפועליואתהמנצלראל,-iZבייהגדולהבעיר-אדוקמסוררג'

חוק ijכוחותבעזרתהמסנניםהעמליםדייריוחייאתוההורסתמציתם

בצעבעדהמוכןתרנותי-מודרני,דיןעורך;אותומצילגןידוואיןוהמ'זLפט,

צרקהדורשיםעלוביםופחיס Iמלנגדע tiופ'עוולעוי"הכלשללשרותוכסף
עברימשניישראלממלכתברעיוןהדוגלנלהב,יהווילאומי;אותוומי:!פט
ממוןאצלוללוותו,נאלציםהחלכאיםאחיווםאתכעופדמוצץוהואהירון

מ,::יים,אומפא"יסוציאליסטים,אותםעד ;ב'חוידיםובתנאיםאיומהבריבית

הקומאינ-אוהסוציאליסטילאינטרנציונלחבריםהמו'יLב,אויבוין I ',וחבוי
המהפכניםהימנונואתחגיגיותפרולטריותבהזדמנויותמיעים itהמ'פורמל,

וסוליוויותעמיםלאחוותוקוואים IIרעבומזיעבדיםעםחלכה,"גוי ל::'
ו,מוינו, ל':':יושלו,םהמזוייןו,כוחבכל'זLומויםהםזמןובאותובי.נלאומית,

נוסףהערביים,האדמהעובדימשכביהם'י::.גזלוהגזילההעשוקים,נחלת~ל
כווגמתם,וביםורבים,אלהכל-ו,מושביאוו,קיבוצישלו,םהעשיולמשק

בה ,"'!לא"למו,'זLלהתרבותאיומו,-קטלנית,.תובותאותהפיוותו,ם
הנפשית-מוסויתבנימהלנגועמנסו,כשאתהווזzעלצעוכלעלנתקל.אתה

ארמוי'םשיחךשבבניהטוביםלזולת,הבעשהמ'זLווע',,וולכלפיLויבאום
 ..ש,אלאאתה,שצווקבווואיו,מוסוימהצד :לך

נאווהבתקופההמסתמכיםושוטיםכסילים:וכיאומותזאת---
ואויים-ומצפוןמוסרצדק,ר, t\יו'כמוכלחעליהם'זz.אבומו'זLגיםעלזו

לועיונותונתפסתפלאיםירות הכ,"'עללךנויםותיקיםויויוים !זלוחמים
 ..המבול,וורמלפני

חייםטעי l 'אלאהדמיוןיצוויהובוים ןיא.!;'כאןלהוכיחצווךאין
אינםבזרלתםשהמחבליםאלאזאת,יודעיםהכללמוי,ומצויים'י::.כיחים
העתונאיםהסופרים,אין-והנפגעיםווס.ובליםך,כעללהתויענוהגים
באסת-עולםזרועותחובקיםשהםבשעהריבםלויביכיליםהציבורואניזz,י

בעצםולמה 1ו,זאתולמכשלהלהםמהבאמתופטויוטיזם,פוליטיקהטיקו"
יכול,הואםארוחועלו,עןלהככלהעלובבחברווהעומומיהתקיףיעשו,לא

 ?לאלטה ?לוכוחאםלו,זוועאם
בבילאחיהםעצמם,לביןישראלבנישביןביחסיםאמוויםהדבוים

לאחינוישמעאל,לבנינוגעכשהעניןזהיחסמתבטאחריפותביתועמם,

עלכותביםעתונינוכל :למשלוברווים,מוסכמיםהדבויםכאןהעובים,

' I למופתהיוויתסוליוויותכאןעקוביםי.'עמלהו"טבחקיביו,"תקרית! .. , 
 ... 1כךלא:לזגהובאמת

הכיבוי;:מלחמתעלזמן-מהלפנילו,צביעו,אלההטוויםכותבכשניסו,

לשחיתותעיקרייםכגוומיםהווי,אחיםבו,וגהכווךהאיוםכלועלי"לנו

בפרמבי,המכרבדיםהעטמתופשיאחדבונזף-באוצנרמוסויתיליוידה
ובויאתוצייןההגרת,ואנשיהסופויםשלביותוהוציניהספוותיבבטאון
לבבתלוופתהאבןתוותזו ...הטיסויתלירידתוכסיטןהללוהטוויםכותב
 !האבך

ורציםשהיוהםוביםוהויזו,.כללבוכחאותךאופפיםותמהוןכאב
"יוצאלהיותהחששהשיגוה,אךבמקומו.הטובובבואו,ועבחיסולבאמת
העצמאיתהביקותיתו,מחשבהבעומעכבמו,מלוובל,שונהאחו,וופן",

האמתואייתשלאזוחי,אומץשלעצמאות,שלניצןכלבאיבוומחסלת
שהיא,כמו

* 
ווויוענן,כההיו,הכלנפלא.אביבבבוקוהשמשזויחת תע,,'ו,יתו,

וו,מווענן,ו,צונןהאויואתעמיל,ותלנשוםהיהנוחכהואביב,חייםטל
האוםבניבתנועתו,אילנות,בלבלובהציפוים,בציוץבכל,ו,תחושרת
נתקלאתו,מסויימתלעבודהבווךיהנו,יבשוו,.בגןלעבווהההולכים
פליטיםמספויםעליהםמוותמחנותאותכעיןאוכלוסין,ובשבוייםבמחנה
:עופות(במקוהוחמוויםלבניםיצוויםוכו',טובליאנקהמאו'זLוויץ,שוידים

לקיבתמיות,לקואתפניו,םומגמתרכלובים,במצודיתוחוסיםותונגולים)
אביבבבוקונשלחיםהםהגוולהלעיושבעו"תועלאכשאולאשוהאדם
 ... !תובותאנשיעתונאיםבפינל,ואשזהכפיהשבו"ל"חזיתזה,נפלא

כאן~אות:וסוציאליסטיותלאומיותלמליצותבסיסכלקוקע,כלאיןכאן
ז !לאלמה " 1לא"למו,שלהעיקווןמרגבל,בלתיתקיף,יחיו,שלטוןשולט

תשי"ר,אייר , 1954מאי ,"רנ"

יעקבבאהליעשיו-קונסטנטינוס
ובימינו)כעברהזמו(נבוכי

אהליזועזעובחםבזמן,מאתנוכךכלוחיקיםאינםוהםימים,היו
בבתעבויםמשלשהובאושפוצוסעוורחותע"יוהתמימיםהודומיםיעקב
תסיסתידיעלהיהודיתפוליןעייויתהורעשוהעשויםהמאהבסוףאחת,

ופויחתהציוניתהתנרעההתפשטותע"יאליהן,להגיעשאחוהויי,שכליי
הכל-ווסיתהמהפכהגליע"יבמיוחדולבסוףו,חדשההעבויתהספוות

שמריהעלוהקואפתהשקט,ךעייותי . 1905בשנתלשיאה(!.!הגעיההואשינה
המרןוסביבםנלו,ביםולמוביםחסיויםמלאו,שהיתהפולין,עייורתככל
בהיובייםכועםומבחוץ·מ,בפניםויותויותרנזדעזעהשמיםויואתמיםעם
"נוכחטשוניחובסקיש.שלשיווו,צעיויםהעייוהמיזz,כיליבואשהלםכך

בקויאתהסועויםהלבבותאתוכבשלעייוההימיםבאחדשהגיעאפולו"פסל
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הלבבותזועזעובמיוחדאךביהדות.והמקודשהמקובלהישן,נגדשלוהמרד
 _בסערהכנעןכובשיאלהי"אל :והקובלנאהתגרקריאתעםהצעירים
 ... "!תפיליןשלברצועותויאסרוהו

ברוחותונתלכדהה itכשנפג'זהשירשלההרספעולתהיתהועצומהרבה
בידדרךאזלהכבשהאשררוסיתהכלהמהפכהתבועתשלוהמרדהסער
מדרךהוולסמוהישןהמדרשביתחובשימבינינורביםנטויה.ובזרועחזקה
וביןאוהליו(ד:בתםאישיעקבביןהגלויהמאבקזההיהלנו.וזרהחדןזlה
ובזרועו.בחרבוהבוטחעשיו

צעיריחללה.את')!,מילאהמררמתרועתהעיירהנזדעזעההימיםבאחד
השלטוןנגדלד,פגיןויצאוקמווכוןסבליםנפחים,סנדלרים,חייטים,ראל, ,!1י'

קראולוהטיםובדבריםלניתמביתגדולהבחבורהעברוהםהעריץ,הצארי
לביתהגיעווהנהובעיירה,המדינהנחייולתמורהלמהפכההתושביםאת

פדצוהתנועהמראיז.ז,יאחדיםהקהילה,כלפניעלמאדנכבדהיה e 'הרב,
בחוראזהאלה,הטוריםוכותבכניסה.ות 1Lר'בקשתללאהרבלחדרפנימה
נאםקלסנריוסלבמתרחי::'.ולהס,זכלפנימהאתםיחזילד,דורהצליחצעיר,
אלודהמכיסוהוציאלדבריומוחשיתוכהוכחהמהפכני,נאוםהנדהםהרבבפני
גופורובאתוהיטההתכווץכולו,'יeחוורהרבפנילגזולתנופהוד,ניפונוצץ

וממלמלונושאוהאקדחכלפייאון"בתנועותאחתידומטלטלכוז.ז,הואלאחור,
 .. !צריךלאזה !צריךלאזהלא, :גדולהכמבוכה

אתחבריועםיחדועובנאומואתסייםאחורנית,קצתז iהנלהבהנואם
תנועה,ללאבבורסתוישב .!1 'הנדהםהו'בחרר

יהודיםולאיהדויםבחוריםהמשיכואחריוהב,~יםובימיםיוםבאותו
אמרוהמרסקתוהפצצההנוצץהאקדחבעזרת ,,!)'אדבדם ?והסוףבמהפכה.

ב:ללהאדםבניבמשכנות ':;;יאולהבותדםובנחלילעולמ,גאולהלהביא
 !החלומותנסתיימויבזלוך"כי"עבד·זtלאימיםטר tובמ'בפרטיעקבובאהלי

ההיילמכווןאליואשרהאלהיםבצלםהאדםשלהראייהכושראבדןתוך
והחתי-החיפושהמחשבההעיון,כושראבדןתוךשלו,הלוטלכליאת"הדתי"

באבינוהמאמיןיהודילאדםבמיוחדכראוילעםעםביןבעיותלפתרוןרה

לצבא,ביותרהנלהביםהםהאלה"הדתיים"אחים,האדםבנייוצרשב'וtמים
דיניעםומולטולהקלוזביץתורתשלגמורלמיזוגחוזוה,ידלשיטתלצבאיות,
זמן-מהלפנישנתקייםצבאלקציניקורס.ס·לחגיגיבסיוםערוך".ה"שולחן
כשםמאליו,ומובןטבעילדברהראשייםהרבניםוכאוהוזמנובירושלים

והפרוטס-הפרבוסלביתהכהונהרבישלזתתפותם Zהןדברהיהמאליושמובן

"ככלהלו'סר,ווילהלםהצארניקולאיכימידומיםצבאבטקסיטנטית
במושבהכנסתביתחנוכתבטקס"הדתיים"הגיעולשיאאך "!הגויים

שמספרמהוהנהנחושה,בשםלכישבחבלדתינח"לשלהחדשהשיתופי
תשט"ו,אלילכ'מיוםבעתון"הארץ",שלהצבאיסופרוזהעל

 :קטנהתהלוכהעוברתביניהןשורות,בשתימסתדרותרובאיםיחידות
לביתהמיועדתורהספרנישאכירונים,עלהנישאתתכלתלחופתמתח~
צועדמימינוהספר,אתנושאהנח'!לבפיקודדתקציןנחושה,שלהכנסת

ויינברגרסגןהראשיהצבאיהחזןגורן,אלוף-משנההראשי,הצבאיהרב

השבוע".פרשתאתחיילקוראידיסרחבאוהלבתוךהתפילות,אתעורך
אתבנפנפועיירתישלהתמיםהרבפנימראהועלובנוללהמה !אהה

 !צריךלאזה :ברעדהמפליטכשהואהנוצץהאקדחכלפי t\יאוזבתנועתידו

התורהספראתהמלווהראשיצבאירבלעומתהואואין!כאפסצריךלאזה

 !כידוניסעלהנישאתחופהתחת

עלהכבדכידונוצלאתהטילאןז/רלוונסטנטינוס :הדברקרהוכך

נאמניםומחקיםיורשיםלומצאלספירתםהרביעיתהמאהית 1Lבראיהנצרות
וכידונים.רוביםבחסותסבא(ישראלתורתספרהעשרים.במאהביהדות

טניחיאתטשרניחובסקישלהאפיקורסיהשירניצח !יעקבבאהליעשיו
המלחמה,אליללמרסכיוםהסוגדיםהתפילין
 !הכושהוגרולההצעררב

 1955ספטמבר-איקםיב;-ניבמבר ,!"ו:שתתשרי-חשין-כסלי ,"רנ"

* 
היהדות.מסורתשומרילכלאזומוחלטבזוסכםהיהוה '!!צריךלא"זח
הדורועדכוכבאבראסוןמאזהארוכותחייותקופותבכלירעסבאישראל
בחיל"לאשלבדרךובחר ,"!תחיהחרבך"ועלשלהדרך ת~,לתעבהאחרון

בצדקבה-itנחיבכוח"ולאבחיל"לאמדרךהסטיהברוחי",אםכיבכוחולא
ל-:t 'האמיתיתדגןותהלסילוףעדהדבריםפניחיוכךמהיהרות,לסטייה
טנה-ל-itיההרסגינוניבכלואש,בדםשיראלמדינתהקמתע!'יהציונות

יכונה,מלחמהבשםאשראחים-בני-אדם

לכלעורףפנוומסנוור,מתעה,אורגרולאורארוהאורתודוכסיםהדתיים
הרבנותהחרב,דרךנגדאחריהםוהבאיםהתלמודוחכמיהנביאיםאוהרןת
"דתיות",פלוגותצבאיים,רבניםאחד,לבי"'רכמעטהיווהצבאיותהדתית
ומאיבנתקשחחיצוניתכנסיתיתקליפההצנחנים,להצלחתמיוחדתתפילה

 ?לאןהאדם

יתפקידי)מהותיעלהיהידיםכקטעי

הררשםאתליצררעלוליםהרדיוושירוריהיומייםהעתוניםכותרות
בתככיוראשונה,בראשאוורק,אךכאילועוסקיםהאדםשבניהמוטעה

ייםגרת.ומפלגרשיםיביןוארצותעמיםביומלחמהובמזימותהפוליטיקה
מקומואתלעתיםהמשנההקבוע,הסוגמאותובידיעותאותנומזיניםיום
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תנועה,ללאבבורסתוישב .!1 'הנדהםהו'בחרר
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לצבא,ביותרהנלהביםהםהאלה"הדתיים"אחים,האדםבנייוצרשב'וtמים
דיניעםומולטולהקלוזביץתורתשלגמורלמיזוגחוזוה,ידלשיטתלצבאיות,
זמן-מהלפנישנתקייםצבאלקציניקורס.ס·לחגיגיבסיוםערוך".ה"שולחן
כשםמאליו,ומובןטבעילדברהראשייםהרבניםוכאוהוזמנובירושלים

והפרוטס-הפרבוסלביתהכהונהרבישלזתתפותם Zהןדברהיהמאליושמובן

"ככלהלו'סר,ווילהלםהצארניקולאיכימידומיםצבאבטקסיטנטית
במושבהכנסתביתחנוכתבטקס"הדתיים"הגיעולשיאאך "!הגויים

שמספרמהוהנהנחושה,בשםלכישבחבלדתינח"לשלהחדשהשיתופי
תשט"ו,אלילכ'מיוםבעתון"הארץ",שלהצבאיסופרוזהעל

 :קטנהתהלוכהעוברתביניהןשורות,בשתימסתדרותרובאיםיחידות
לביתהמיועדתורהספרנישאכירונים,עלהנישאתתכלתלחופתמתח~
צועדמימינוהספר,אתנושאהנח'!לבפיקודדתקציןנחושה,שלהכנסת

ויינברגרסגןהראשיהצבאיהחזןגורן,אלוף-משנההראשי,הצבאיהרב

השבוע".פרשתאתחיילקוראידיסרחבאוהלבתוךהתפילות,אתעורך
אתבנפנפועיירתישלהתמיםהרבפנימראהועלובנוללהמה !אהה

 !צריךלאזה :ברעדהמפליטכשהואהנוצץהאקדחכלפי t\יאוזבתנועתידו

התורהספראתהמלווהראשיצבאירבלעומתהואואין!כאפסצריךלאזה

 !כידוניסעלהנישאתחופהתחת

עלהכבדכידונוצלאתהטילאןז/רלוונסטנטינוס :הדברקרהוכך

נאמניםומחקיםיורשיםלומצאלספירתםהרביעיתהמאהית 1Lבראיהנצרות
וכידונים.רוביםבחסותסבא(ישראלתורתספרהעשרים.במאהביהדות

טניחיאתטשרניחובסקישלהאפיקורסיהשירניצח !יעקבבאהליעשיו
המלחמה,אליללמרסכיוםהסוגדיםהתפילין
 !הכושהוגרולההצעררב

 1955ספטמבר-איקםיב;-ניבמבר ,!"ו:שתתשרי-חשין-כסלי ,"רנ"

* 
היהדות.מסורתשומרילכלאזומוחלטבזוסכםהיהוה '!!צריךלא"זח
הדורועדכוכבאבראסוןמאזהארוכותחייותקופותבכלירעסבאישראל
בחיל"לאשלבדרךובחר ,"!תחיהחרבך"ועלשלהדרך ת~,לתעבהאחרון

בצדקבה-itנחיבכוח"ולאבחיל"לאמדרךהסטיהברוחי",אםכיבכוחולא
ל-:t 'האמיתיתדגןותהלסילוףעדהדבריםפניחיוכךמהיהרות,לסטייה
טנה-ל-itיההרסגינוניבכלואש,בדםשיראלמדינתהקמתע!'יהציונות

יכונה,מלחמהבשםאשראחים-בני-אדם

לכלעורףפנוומסנוור,מתעה,אורגרולאורארוהאורתודוכסיםהדתיים
הרבנותהחרב,דרךנגדאחריהםוהבאיםהתלמודוחכמיהנביאיםאוהרןת
"דתיות",פלוגותצבאיים,רבניםאחד,לבי"'רכמעטהיווהצבאיותהדתית
ומאיבנתקשחחיצוניתכנסיתיתקליפההצנחנים,להצלחתמיוחדתתפילה

 ?לאןהאדם

יתפקידי)מהותיעלהיהידיםכקטעי

הררשםאתליצררעלוליםהרדיוושירוריהיומייםהעתוניםכותרות
בתככיוראשונה,בראשאוורק,אךכאילועוסקיםהאדםשבניהמוטעה

ייםגרת.ומפלגרשיםיביןוארצותעמיםביומלחמהובמזימותהפוליטיקה
מקומואתלעתיםהמשנההקבוע,הסוגמאותובידיעותאותנומזיניםיום
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התללוחות ;פלוניתבארץחירוםומצגמתיחות- :ומהותותכנואתלאאך
המו"מכשלון ;אלמוניישובבחלקיוגדולותקטנותומלחמותתיגרות

שלוםדרכימציאתעלוגמערגבמזרחהזההעולםתקיפיגיןהשיגרתי
-התרגארצותמיליארדיםתקציבי jויותריותרהמתחדדיםניגודיהםלפתרון

ביותר,וכללים ,l,1מירצחכליוייצורה lIlלרכיוהסוציאליזםהדימוקרטיהגות,
לארצותיהםהאדםגניכימטעה.רו'ןtםזהוהרידברו!.זללאפיתווכדומה,

בזריעהעולם,שלבישובומלעסוקזומבולבלתבתקופהגםפוסקיםאינם
חיונייםצרכיםושארגגדיםוייצורגתיםגבנייתולוצירה,גחרישהונטיעה,

האנושותשלהמכריעהרוגעדיין :דברשלפירוי!!.והאדם.לחייוהכרחיים
ליוצר-כלשותףלהיות :הגלעדיתפקידואתוגאמונהגפשטותממלא
בגןגשדה,עיןמרהיגיופרחיםפירותגהצמחתוגנייה,יצירהגמעשי
תמימיםחמדילדישלהמתולןגצחוקםאוהבים,אדםגניוגלגות
וזוהרים.

האדם.ישוגיעלמלאייםפוסקיםאינםהזויב.פיםהמדגררוחותואולם
משכנותחורגןלמעןיכלתםככללפעולויוצאיםהשטןגניקמיםלזמןמזמן
אתלעזובלהםבהטיפםהעמיםעיניאתלסנוורהםמצליחיםהאדם.גני

למעןדמיםלקרבותולצאתגידםורצחחמסכליולקהתיוםיוםמלאכתם
והסוציאליזםהדמוקרטיהלמעןוהיושר,הצדקהגנתלמעןהמולדת,הצלת
התעוררו~גתקופתהאנושות.ושלוםהעמיםואחוותהתרגותערכילמען
יכלתםכמיטגהאדםגניעושיםשנים,ששחמי!!,לעתיםהנמשכתכזו,

שונותמיתותמיביגכלכמוהם,אדםגניאחיהם,אתולרסקלאגדז, Iלרצו
לו,לתפארתוהצטיינותכגודאותותלומעניקים-המרגהוכלומשונות,
 .ולעמולמ'זtפחתו

-zוגורליתאיומך,גפרשהגיותרמחרידהאחתנקודהגמיוחדלצייןייד
עצמוגפנילבושההמצפון,לנקיפתגורםמשמשהמלתמהאסוןאין :זו
נחושהלהחלטהלחרטה,בתיזLובה,לשוגבמרצהלהתעוררותאחים,רצחעל

.איןבהבלקיןמעשהשלזומחפירהתופעהעלעודלחזורלאעזורצון
כחוגכללייםוהערצהלכבודהזוכהה"תרבות"ענןיבחברתחוגכמעט
משקיעיםוהאמנותהספרותהמדע,ההדדי.ההפוניהטבחבמקצועחים 1המונ
:אגףאגפיהלשניהמלחמהספרותוגבוריה.המלחמהלהאךרתיכלתםמיטב

גבוריופולחןהאמנותיתההערצהואגףההדדיתההשמדהשלהמדעיהתיכנון
שדרותבכלביותרהפופולריתהיאזוספרות-ובשירבפרוזההמלחמה

הוריםכיוםמתחנכיםזועקובה-מדםספרותברכיועלהארצות,בכלהעם
והנידחותהרחוקותגפינות"הפראים",הפרימיטיבייםהעמיםשבטיוילדיהם.

הדדיתהמתה ל-zד'הזההחשובגענףשיעורלאיןמפגריםואפריקה,אסיהשל
הנצרות:שלהעליוניםהערכיםנוטריהתרגות,שליחיאליהםהגיעעד

אתהםגםילמדואזוהפילוסופיה.המדעהאמנות,הסוציאליזם,הדמוקרטיה,
בידיהם,ההשמדהוחרבבגרונםהוטובהשלוםרוממותשלהצביעותתורת

שלהמוחעמלפריחדישיםבמכשיריםקצירושםגםיקצורהפוותומלאו
והאוניגרסיטאות.הטכניוניםמוסמכי

 ?האדםמבניאמוניםפסוהאמנם :הנואשההרהורנוקבהרףבלי

ואיןהדרךשזויח,דגםוהמונהגיםהמנהיגיםכולם,וגמרונמנוהאמנם
לפלגותיהםהנוצריםביןהוסכםגברןדאליםוכלהפקרשהעולםבלעדיה,

אדמותעליוכאןבשמיםמקומהישושלוהשלוםהאהבהשתורתוכנסיותיהם
נדודיםשנותגאלפישהסתכל-והיהודיהגס,האגרוףהאלימות,מכרעיה

-תחיה'!חרגך"ועלגקללתשנתקללועשיובניעלובצערבבוזוסבל
האדםאתגראהאלהיםבצלםכיהאמונהמעולוהתנערם Iלהואגםהוא

גרוחיאםכיגכוחולאגחיל"לא :ישראלנגיאישסללובשבילומההליכה

אתלוצרזמןבמשךוהדגיקהשיגהכשרונותרבהיהוריצבאות".ד'אמר

וגאולתולתקומתוכאמצעיואשבדםבחררקולאהנוצרים.מתעלליו-מוריו
ובכיווןגרוח-תורה"תצאמציון"כיישעיהוחזוןאתמקייםהואאלא

ישמציוןהימים.אחריתנביאשלהחזוןאתהיסודעדפילים tומומנוגדים

וכךשונות,לארצותבןוחורהרגומכיז.;ירימשחיתכלי'זLלהגוןייצואכיום

הוכחההישראליתהצבאיתהתעשיהשלהגבוהה"רמתה :בעתוניםקראנו
ידיעהזר".במטבעאחוז 15הכולללתקציבההוסיףאשרייצוא:ו,כהצלחת

ב"הארץי!פורסמה !'ת L!ותחמו'נזז,;קלייצוא"הצלחה :"המעודדת"בכותרתזו
תשט'יו,הממשלהמשנתוןלקוחהשהידיעההערהבתוספת , 13.9.54מיום

בישראלהנשקבייצורההתקדפותעלשוביםופרטיםמספריםשםמסרהעתון
מקורי"יו)!ראלי".יבתיכנונואחדנשק"סוגועל

ש,מרשלהסקירהמנאוםקטעים"הארץ!'שלהצבאיהסופרמוסרוכן
עובדישלשנתיבכנסשנשאנאוםהבטחון,מו)!רדשלהכלליהפנהלפרס,

 :אמרהואבתל-אביב,הקריהבגןהתקייםא'זtרהבטחוןמי!,;רד
ישראלשלהצבאיתבתעשיההאחרונהבשנהחלהניכרת"התקדמות

לירות".מיליון 4שלבסכוםייצואבחוןיגהתקשרה

לשםשבהזדיינותנוההכרחעלהרמותמליצותינוכלמתבדותבזהוהרי
חמסכליכמספקתציון !צדמכלאותנוהמקיפיםהאויביםמפניהתגוננות

הקדושכלכלפיוגידוףחירוףזה?האיןמזהמרשטןלעג!הישלעולםורצח
?וכךלמיניהםהדתואנשיהרבניםהרוח,אנשרואיה ?סבאלייזLראלוהיקר
קולו,/יןביהדות,והנצחיהקדושעלנצחובםאתואשמדאיסמאלחוגגים

 !עונהואין

* 
שלהרוחניהאבוארגע,השמוניםבןהישיש"הצעירשיירמ,ןניקולאי

מיסמךהאלההטוריםלכותגהמציאהאדם","משפחתבשםהגינלאומיהחוג
אינדיאנישבטראששל:תפילתואלההקודריםבימיםבמיוחדיקריקר"ערך,

חיורענן",קדוםנעלה,טהור,משהוהצחובה"."החוגה-בכינויוהידוע
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האנושותשלהמכריעהרוגעדיין :דברשלפירוי!!.והאדם.לחייוהכרחיים
ליוצר-כלשותףלהיות :הגלעדיתפקידואתוגאמונהגפשטותממלא
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תמימיםחמדילדישלהמתולןגצחוקםאוהבים,אדםגניוגלגות
וזוהרים.

האדם.ישוגיעלמלאייםפוסקיםאינםהזויב.פיםהמדגררוחותואולם
משכנותחורגןלמעןיכלתםככללפעולויוצאיםהשטןגניקמיםלזמןמזמן
אתלעזובלהםבהטיפםהעמיםעיניאתלסנוורהםמצליחיםהאדם.גני

למעןדמיםלקרבותולצאתגידםורצחחמסכליולקהתיוםיוםמלאכתם
והסוציאליזםהדמוקרטיהלמעןוהיושר,הצדקהגנתלמעןהמולדת,הצלת
התעוררו~גתקופתהאנושות.ושלוםהעמיםואחוותהתרגותערכילמען
יכלתםכמיטגהאדםגניעושיםשנים,ששחמי!!,לעתיםהנמשכתכזו,

שונותמיתותמיביגכלכמוהם,אדםגניאחיהם,אתולרסקלאגדז, Iלרצו
לו,לתפארתוהצטיינותכגודאותותלומעניקים-המרגהוכלומשונות,
 .ולעמולמ'זtפחתו

-zוגורליתאיומך,גפרשהגיותרמחרידהאחתנקודהגמיוחדלצייןייד
עצמוגפנילבושההמצפון,לנקיפתגורםמשמשהמלתמהאסוןאין :זו
נחושהלהחלטהלחרטה,בתיזLובה,לשוגבמרצהלהתעוררותאחים,רצחעל

.איןבהבלקיןמעשהשלזומחפירהתופעהעלעודלחזורלאעזורצון
כחוגכללייםוהערצהלכבודהזוכהה"תרבות"ענןיבחברתחוגכמעט
משקיעיםוהאמנותהספרותהמדע,ההדדי.ההפוניהטבחבמקצועחים 1המונ
:אגףאגפיהלשניהמלחמהספרותוגבוריה.המלחמהלהאךרתיכלתםמיטב

גבוריופולחןהאמנותיתההערצהואגףההדדיתההשמדהשלהמדעיהתיכנון
שדרותבכלביותרהפופולריתהיאזוספרות-ובשירבפרוזההמלחמה

הוריםכיוםמתחנכיםזועקובה-מדםספרותברכיועלהארצות,בכלהעם
והנידחותהרחוקותגפינות"הפראים",הפרימיטיבייםהעמיםשבטיוילדיהם.

הדדיתהמתה ל-zד'הזההחשובגענףשיעורלאיןמפגריםואפריקה,אסיהשל
הנצרות:שלהעליוניםהערכיםנוטריהתרגות,שליחיאליהםהגיעעד

אתהםגםילמדואזוהפילוסופיה.המדעהאמנות,הסוציאליזם,הדמוקרטיה,
בידיהם,ההשמדהוחרבבגרונםהוטובהשלוםרוממותשלהצביעותתורת

שלהמוחעמלפריחדישיםבמכשיריםקצירושםגםיקצורהפוותומלאו
והאוניגרסיטאות.הטכניוניםמוסמכי

 ?האדםמבניאמוניםפסוהאמנם :הנואשההרהורנוקבהרףבלי

ואיןהדרךשזויח,דגםוהמונהגיםהמנהיגיםכולם,וגמרונמנוהאמנם
לפלגותיהםהנוצריםביןהוסכםגברןדאליםוכלהפקרשהעולםבלעדיה,

אדמותעליוכאןבשמיםמקומהישושלוהשלוםהאהבהשתורתוכנסיותיהם
נדודיםשנותגאלפישהסתכל-והיהודיהגס,האגרוףהאלימות,מכרעיה

-תחיה'!חרגך"ועלגקללתשנתקללועשיובניעלובצערבבוזוסבל
האדםאתגראהאלהיםבצלםכיהאמונהמעולוהתנערם Iלהואגםהוא

גרוחיאםכיגכוחולאגחיל"לא :ישראלנגיאישסללובשבילומההליכה

אתלוצרזמןבמשךוהדגיקהשיגהכשרונותרבהיהוריצבאות".ד'אמר

וגאולתולתקומתוכאמצעיואשבדםבחררקולאהנוצרים.מתעלליו-מוריו
ובכיווןגרוח-תורה"תצאמציון"כיישעיהוחזוןאתמקייםהואאלא

ישמציוןהימים.אחריתנביאשלהחזוןאתהיסודעדפילים tומומנוגדים

וכךשונות,לארצותבןוחורהרגומכיז.;ירימשחיתכלי'זLלהגוןייצואכיום
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תשט'יו,הממשלהמשנתוןלקוחהשהידיעההערהבתוספת , 13.9.54מיום
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* 
שלהרוחניהאבוארגע,השמוניםבןהישיש"הצעירשיירמ,ןניקולאי
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שתורגמהכפילה,ונקי)!יבהבהזו.נפלאהבתפילהומרגיעמעודדותבזים,
 :האלההטוריםכותבבידימדוייקתרגוםלעברית

נויז,:,םבההמני\/,בתברוחאשמעקולךאתאי~רהכביר,הרוח"אתה

-הרביםמבניך:אחדלפניךהאדםהננילדנרי,נאהאזינה-העולםגל
שלבזיוולהלךנאעזרביולחכסתך,לכוחךאניזקוק-אונים.ורפהאניקטן

נאיהיההמה.לשקיעתאיןt,רוארגמןבאודםתמידעיניאתולהזיןעולם

לקולך.וקשובותקלות-ואזניכבוהמתוך-יצרתאשרבכלידימגע
אבן.ובכלעלהבכל,הצפונהתורתךלעמיללמדאדעלמעןחכמהבלביתן

בעזרתוהכריעלמעןאלאאחי,עלהתנש}?למעןלאכוחלעצמיאנימבקש
טהורותתמידידיתהיינהכינאעזרניעצמי.את-ביותרהגדולאויביאת

יוכלבערביםכי\/,מיז.:חייורז.:קעובוהיוםבבואאיז.:רלמ,עןפקוחות,ועיני
בוו::ה".ללאלפניךולד,תיצבלבואדויזי

* 
 ?לאן:האדםאלת itל,ביותרהקולעתהתשובהזובתפילההאין

שהיד,)(מעשה

מאחתהאהלים.לי~טתויותריותרוד,תקרבנומאומצתבעבודהעות t 'כב?ה

ראינוים. itנרג'ריבודברילוולותהגיעו'::ורותינושלהקיצוניותהפינות
התקו-היתדותאלהאהליםאתהמהבריםהחבליםאתמנהליבומנתקיםכיצד
כלעםהאפ'דtריתבמהירותלעבוריו'זzביהםאתומדרבניםמסביב,עות

נעיז.:תהוכניעהוסירובהתרגזותתוךמכאן.הלאהואהליהםמטלטליהם
ם Z.'ל,אנחנובאנוהפינויובעקבותבאחרת,ופעםזובפינהפעםזוהעברה

 . ,לאהלים.מסביב';:צמחווהרשאיםהע'זzביםעקירת
ללאלאחור,ויותריותרויוי\;ביהםהאהליםבדחקוהרףובלילאטלאט
אמנםהיוולוהט.נרגששפתייםריבתוךורקמצדםאקטיביתהתנגדות

אתופינוו tנוא'בכהרהאךהתקדמותנו,אתבפנינולחסוםרופפיםנסיונות

הנןקופ.

סוחף.למטרמהרחיז::'ז,:,נהפךמטפטףהחלוגי::םהשמיםהתקדרווהנה

מפלטלנובאיןותנו ilי'בכלוהתכווצנובגדינועלינונרטבומהרה i(ג
'ט,עודביותר,אלרנוהקרוביםבאהלים :פלאזהראההנהאךהעוז.ממטרות

האהליםיו'זtביבידיהםונופפואלרנולוראומכאן,להרחיקםהספקנולא
לאוהלנכנסתרכהצעתם. jכמוב!עשינוהגיז.:םמפנילמחסהאליהםלהיכנס
מאכסנינו,ע"יפניםבמאורונתקנלנותבר,ימכמהעודעםאליהקרובה'זtהור

המוזרהדבראתלתמוסיכולתללא'ה Cבו ל,:;'סתוםלרגי;:'נתוןכוליכי;':אני
 !היז,:,וטףם itבג'נירטבלבללנודואגיםמכאן,ידינועלהנהדפים:הם,הוה

ה'זzחוריםהאהדיםבעליעםהיהוריםהפועלים,אנוהאוהלבפתהעמרנויחדיו

לרדת.יכו t\שהמ'ך;מטרזרמיאלהחוצה.ךהסתכלנו
לנקודההגענו t 'עדעבודתנןאתוהמשכנויצאנום-:tהגיסוףסוףכי",יפסק

הספקתילמושבה.וחורבוופנינומנהלינו,פקודתלפיהפסקנובהמסויימת
 ...ור tהמי'בקצההמצטופפיםהאהליםאתולראותוגעלהציץעור

ההכרההיום.אותםכראותיוערביי"'ראליחסימראייתאזהייתירחוק
זרה,לאומניותכבת Uב'ומצופהמכוסההיתההאמיתיתהיהודית-אנוי\!ית

"בלתיוכאבה itובו'צעררגי",יל t •תערובן!למאד.עד :i'ונרגיערהיההלבאך
יויגביכלפיהבוייםותודההשתוממותורחיז,t.ימצדנו,כאןהנעי",העללגלייםיי

 ...וניבביטוילהםנןצואמבלירביםימיםאותףליווהאהלים

 • 1954/55דצמבר-יגואהתשט"ו,כטלו-עבת"גרי,

נפגשווחלוציםבדואים

 .בארצנוהתורכיםשלטוןבימי , 1912בי;:'נתהדברקרה
במטעילעבודהגדולבמספריהוד'ם,פועליםבאים,היינויוםיום

פרדסיםונרחב,גדולשטחפניעלהשתרעוהמטעיםבחררה.נטעיםיי"אגודת

שוניט.פריועצי

ביחידותבעבורהועוסקיםהמטעיםבשטחינפוציםהיינןהיוםבמשך

בבואנואחד,נאהחרפיבבוקרהעבודה.ומצבצורךלפיטבות, Iלבקבוצותאו
שעבדןהערבייםהפועליםלא(אךהיהודים,הפועליםכל,נעצרנו,לעבודה

העבדרהמנהלע"ילמטעיםהכניסהלידלנןדי)רבבמספרשםהםגם
הקרקע.בהכשרתחדשבשטחלעבודכולנועובריםאנוהיוםכילנושהודיע

ולפנינושכמנועלכיז:.מעדרינוגדולה,עדההלכנן,העובריםכלהתאסףעם
רחב,מישורהשתרעלפנינוהמיועד.המקוםאלמעוזריו,כמהבלוויתהמנהל
אהליםנטוייםהיוובמרכזוהחילפא,צמחובעיקרברעיז:.בימיניכלמגורל

רב.במספרבירואיםשלשחורים

זומרוחקותלאבשורותבסרר,והתקדמנוהברעשביבקיצוץהתחלנו
ויוצאיםנננסיםועוזריושמנהלנווראיתיהסתכלתיקלההפסקהבשעתמזו,

יושביעםונרגשותחמותשיחותשםמנהליםכשהםהבירואיםבאהלי
עברוכאז.היוםלעבורתנושייכותלזהשישבדעתיעלהלאאךהאהלים,

 • 1955אוגוסטתשט"ו,אב-אלול ,"רנ"

ז"לקרלין-יקרידידלזכר

רצינות-הרוויוהובחיוכוהחיים,אתיקירנו:?רליןעברהטובבחיוכו

ז"לקרליןאותנועזב-עצמואתוהמחריבהד,פכפךזהעולמנועלתוגה
למעןובענווהבצנעהפעלשהיאאיוויכולתבועודכללמנוחות.ועבר
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בבואנואחד,נאהחרפיבבוקרהעבודה.ומצבצורךלפיטבות, Iלבקבוצותאו
שעבדןהערבייםהפועליםלא(אךהיהודים,הפועליםכל,נעצרנו,לעבודה

העבדרהמנהלע"ילמטעיםהכניסהלידלנןדי)רבבמספרשםהםגם
הקרקע.בהכשרתחדשבשטחלעבודכולנועובריםאנוהיוםכילנושהודיע

ולפנינושכמנועלכיז:.מעדרינוגדולה,עדההלכנן,העובריםכלהתאסףעם
רחב,מישורהשתרעלפנינוהמיועד.המקוםאלמעוזריו,כמהבלוויתהמנהל
אהליםנטוייםהיוובמרכזוהחילפא,צמחובעיקרברעיז:.בימיניכלמגורל

רב.במספרבירואיםשלשחורים

זומרוחקותלאבשורותבסרר,והתקדמנוהברעשביבקיצוץהתחלנו
ויוצאיםנננסיםועוזריושמנהלנווראיתיהסתכלתיקלההפסקהבשעתמזו,

יושביעםונרגשותחמותשיחותשםמנהליםכשהםהבירואיםבאהלי
עברוכאז.היוםלעבורתנושייכותלזהשישבדעתיעלהלאאךהאהלים,

 • 1955אוגוסטתשט"ו,אב-אלול ,"רנ"

ז"לקרלין-יקרידידלזכר

רצינות-הרוויוהובחיוכוהחיים,אתיקירנו:?רליןעברהטובבחיוכו

ז"לקרליןאותנועזב-עצמואתוהמחריבהד,פכפךזהעולמנועלתוגה
למעןובענווהבצנעהפעלשהיאאיוויכולתבועודכללמנוחות.ועבר
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ולאהמנצחים,ואנוהיותהיריבים,ביןלום tיחוזהחתימתלאחראותבוסה,
ולתשלומערביםפליטיםלהחזרתלדרייזz,היסודאיןלמלחמה,גרמנואנו

להם,פיצויים

שבארץ,הערבילמיעוטהזכויותו"זוויוןהבטחתקיוםכיוםיתכןלא ) 4
עמלום ,Z\ 'נחתםלאעודכלהיאפנימיתסכנהבארץנוכחותםשעצםמפני

ערב,ארצות

הסדר,לפיהתמציתיותהערותיעתהתבאנה

מנאןהריכאן,ושאיפותיהבציונותמרכסמרפתח t 'הדברטבעי ) 1
וחורבן,למלחמהאוופורחיםמפכיםלחייםהמקורכאןהבעיות,צרורכלנובע

י::,ראלעמשלהגאולהחזוןאלאזטננובתהמצאהאיננהכידועהציונות

והרומאים,הבבליםהכובשיםע"יאלפיםשנותלפניהארץחורבןשהחלמאז
ישראלעםשלרהלוהטתהתמיטההאמונההזה,היוםעדבגולהעמנוולבני

אםכיבכוחולאבחיל"לאושלום,נועםבדרכיג,~ולתוהזוןבהתגשמות
אסטרטגיות,-פוליטיותלקוניונקטורותעניןאיננהחלוף,בתאינהברוחי",

' C הציונית,הנשמהעקירתזוהר-הגשמתהודרכיהציונותבנןטרתיסודיינוי

 !יטקרובשיהיכאלהקץ"ל"דוחקיהעםהתיחסותמידבמהותה,בגידה

והדב-חז"ל,ע"ילנונב/סר "!בחומהיעלו'זLלאישראלאתהקב"ה"השביע
 ..למדיברוריםרים

להנהתובהתאםבמבהןעומדמרכסמראיןזורגי'זLהבנקודהוהנה

יכלתנן,גבולעדצדק ל,":.בסיסעלההיסטוריהבעובדותהכרהל il 'היסודית
יסודעללארצנווננן ,iZבילפנינוהתיצבהמאדמוח'זLיתהיסטוריתעובדה

ינאהן Z 'ערביבעםכאןנפג~ינן ;שנהאלפייםמלפניההיסטוריתזכותנו
בעיקרהפרימיטיביים,חייראתבהביצרושנהמאותושלי!כאלףזובארץ

ריבוניתמדינהיצירתמאר,ים Iעטולשרשיםבהומושרשהאדמה,בעבודת

מאדחמורהפגיעהזוהי-זהערביעםדורותמדורייושבבהבארץיהודית

גבולעדצדקל"היינו rובשאיפ,ההיסטוריה" rבעובדו,"ההכרהבעקרון

 !יכלתנו"

נובע-הגשמתהודרכיהציונותמטרותמסילוף-מכאן ,!1 'איפואברור
החירוםטצבעדעלינוובאונתעוררו t 'והמסובכותהחמורותהבעיות'~ילל

יצחקלום" il '"בריתראשוניהזהירוזוסכנהמפניהיום,שלהמסוכן
יקירנובנימיןר'ארוכיםלחייםויבדלז"ל,קלבריסקיחייםז"ל,אפשטיין
 'יםול:.;'"בריתאגורת !יזבבחחמשיםלפביעורלו, t 'הנפלא IIערבב"משא
הכרתעלהמבוססתבטהרתהלציונותמלאהנאמנותמתוך"איחוד",ואחריה

גבולעדצדקלחייהשאיפהועלאחריםעמיםושלשלנוההיסטוריהעובדות
מרכס,מראגב,(אשר,הדו-לאומיותעקרוןבסיסעלהתיצבה-יכלתנו
עליהממליץהכללית,הפסימיתלהשקפתוובניגודהנעימהההפתעהלגודל
עובדתואתהציונותני"מתאתבהחלטההולםזהעקרוןמאמרו)בסוף

בצדשהיךבפעםכפעםנוכחנויחד,גםיעקבתולעתשלהפיסיתהיכולת

אחידיםאךבצורותיהם,השוניםהאדם,בניל il 'ההדדיתוההתקרבותלום ilה'
באנושותם,וזהים

ורבתשבעת-חייםה 1Zישייאםעלבאבליאליהגיעהפטירתועל,מועה 1Zה'
בקוהלת,נאמר- l/לבואליתן"והחילעולמה,שהלכהטובים,ומעשיםחסד

יתן"החיאםמאתם,הלקחועלואוהביוהנפטרקרוביביןהאבלוכבדרב
בידימעולטנו,נסתלקה ilיארםנפשכלעלמרהיתאבלבאמתלבוייאל

' t ויי'אדם,ובידימיםtL בנפ'בעil וUJ תאמוניםבועתLואהבתםהחייםלקרויז
פנים,כלמעלרטעהריומחהלנצחהטוותובילעוסהרתמ,

" j 1956אוגוסט ,"ר , , I תשט"(.לןל

מרכט)?'יאופולךמרשללמאמרו(העויות

לבלתי'.:ומתרארייםמרכסמרע"י'':ינאמןיווהכניםהרצינייםהדברים
 ל:,;,האיוסמהב/בוךוב/וצא rהאט,ו::לכןהיפויז1,בהםורג':: iכ O;' 'טפניבזיוחרת

האןיםחיימהותבחקרהנכברהמחברבעקבותניכנסלאער:ב,יי::ראליחסי

להסכיםה :iקולאאליהן.הגיע :i 'טיות-פטאליסטיות Cהפסימיוהמסקנווז

 jהההיססוריהבעוברותלהכירצריכהיהוד"כ"אבועה Jר iC '"היסודית ' jלהנחת
יכלתנו".גבולעדצרק"היי ל,"'הבסיסעלאחרים"עינ,יס ל::·הןעמנו ל:\:

זו,תקופתנו!ואולם"איחור"שלהיסורהנחתבעצם יהו,::'להגיד ר::'פ.א
והתפי::-הטוסריתהירידהיי;:'לטכניתתקרטות jוךהתפחחות ?;;'' ,;יeז'ה Jתקופר

השנונהאטרתואתז"ליפהאליעזר}~מרעליההארם,בחברת Jהי::חיתך,טות
זקוקיםאנו .. , "!המחפירוהמעשההאידיאליסטיהמללתקופת ;ולעת Iוהל

ההיסטו-בעובדות"הכרהשלהיסוריתההנחהבבחינתבה'רותליתראיפוא
ז,~תנאנבדוקהנכבד,הכותבשמציעכפי:יכלתנו"גבולעדוצדקר,;וי

הנ"ל,היסודיתלהנחתועצטוהכוהבנאמןכמהערונראהמי~'~יה. I !הלכה

בארצנו,ופעולותינוחיינובמסכתמוחלטותנקודות 4קובע~כס Iנ'בןר

ה:,;ניההעולםנןלחנןתנות ,Z\ביעמנועל"'"באהה~יוטהנאה :iהילהץתחת ) 1

בארץיהוריתריבוניתמרינהת :tלררי'והגיעהטטרותיהאתהציונות';';ינחה

 ;יי::ראל
מסקנור,יה,עללהרהרואיןקובי~תוברה 1 'היאכלל Jנררהטלחמה ) 2

המלחמהאתהוארואה-ערב,"ד.cראלביחסיזהונכההעמרםכלביחסיזה iכ

מעי::יכלמתחייביםמכאןעצובה,גםאםפטאלית,ועליונה,דומה Iלכגזרה
מכןקומותהאזרחיתהאוכלוסיההרחקתוכןהמלחמהאתהמלוויםהאכזריות
מיוחד,ר'זLעמעשהבזהלראותואיןמגוריה,

לאחרבאונס,רקבון :iבחיבאיםפיצוייםותין.:לוםפליטיםהחזרת ) 3
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ולאהמנצחים,ואנוהיותהיריבים,ביןלום tיחוזהחתימתלאחראותבוסה,
ולתשלומערביםפליטיםלהחזרתלדרייזz,היסודאיןלמלחמה,גרמנואנו

להם,פיצויים

שבארץ,הערבילמיעוטהזכויותו"זוויוןהבטחתקיוםכיוםיתכןלא ) 4
עמלום ,Z\ 'נחתםלאעודכלהיאפנימיתסכנהבארץנוכחותםשעצםמפני

ערב,ארצות

הסדר,לפיהתמציתיותהערותיעתהתבאנה

מנאןהריכאן,ושאיפותיהבציונותמרכסמרפתח t 'הדברטבעי ) 1
וחורבן,למלחמהאוופורחיםמפכיםלחייםהמקורכאןהבעיות,צרורכלנובע

י::,ראלעמשלהגאולהחזוןאלאזטננובתהמצאהאיננהכידועהציונות

והרומאים,הבבליםהכובשיםע"יאלפיםשנותלפניהארץחורבןשהחלמאז
ישראלעםשלרהלוהטתהתמיטההאמונההזה,היוםעדבגולהעמנוולבני

אםכיבכוחולאבחיל"לאושלום,נועםבדרכיג,~ולתוהזוןבהתגשמות
אסטרטגיות,-פוליטיותלקוניונקטורותעניןאיננהחלוף,בתאינהברוחי",

' C הציונית,הנשמהעקירתזוהר-הגשמתהודרכיהציונותבנןטרתיסודיינוי

 !יטקרובשיהיכאלהקץ"ל"דוחקיהעםהתיחסותמידבמהותה,בגידה

והדב-חז"ל,ע"ילנונב/סר "!בחומהיעלו'זLלאישראלאתהקב"ה"השביע
 ..למדיברוריםרים

להנהתובהתאםבמבהןעומדמרכסמראיןזורגי'זLהבנקודהוהנה

יכלתנן,גבולעדצדק ל,":.בסיסעלההיסטוריהבעובדותהכרהל il 'היסודית
יסודעללארצנווננן ,iZבילפנינוהתיצבהמאדמוח'זLיתהיסטוריתעובדה

ינאהן Z 'ערביבעםכאןנפג~ינן ;שנהאלפייםמלפניההיסטוריתזכותנו
בעיקרהפרימיטיביים,חייראתבהביצרושנהמאותושלי!כאלףזובארץ

ריבוניתמדינהיצירתמאר,ים Iעטולשרשיםבהומושרשהאדמה,בעבודת

מאדחמורהפגיעהזוהי-זהערביעםדורותמדורייושבבהבארץיהודית

גבולעדצדקל"היינו rובשאיפ,ההיסטוריה" rבעובדו,"ההכרהבעקרון

 !יכלתנו"

נובע-הגשמתהודרכיהציונותמטרותמסילוף-מכאן ,!1 'איפואברור
החירוםטצבעדעלינוובאונתעוררו t 'והמסובכותהחמורותהבעיות'~ילל

יצחקלום" il '"בריתראשוניהזהירוזוסכנהמפניהיום,שלהמסוכן
יקירנובנימיןר'ארוכיםלחייםויבדלז"ל,קלבריסקיחייםז"ל,אפשטיין
 'יםול:.;'"בריתאגורת !יזבבחחמשיםלפביעורלו, t 'הנפלא IIערבב"משא
הכרתעלהמבוססתבטהרתהלציונותמלאהנאמנותמתוך"איחוד",ואחריה

גבולעדצדקלחייהשאיפהועלאחריםעמיםושלשלנוההיסטוריהעובדות
מרכס,מראגב,(אשר,הדו-לאומיותעקרוןבסיסעלהתיצבה-יכלתנו
עליהממליץהכללית,הפסימיתלהשקפתוובניגודהנעימהההפתעהלגודל
עובדתואתהציונותני"מתאתבהחלטההולםזהעקרוןמאמרו)בסוף

בצדשהיךבפעםכפעםנוכחנויחד,גםיעקבתולעתשלהפיסיתהיכולת

אחידיםאךבצורותיהם,השוניםהאדם,בניל il 'ההדדיתוההתקרבותלום ilה'
באנושותם,וזהים

ורבתשבעת-חייםה 1Zישייאםעלבאבליאליהגיעהפטירתועל,מועה 1Zה'
בקוהלת,נאמר- l/לבואליתן"והחילעולמה,שהלכהטובים,ומעשיםחסד

יתן"החיאםמאתם,הלקחועלואוהביוהנפטרקרוביביןהאבלוכבדרב
בידימעולטנו,נסתלקה ilיארםנפשכלעלמרהיתאבלבאמתלבוייאל

' t ויי'אדם,ובידימיםtL בנפ'בעil וUJ תאמוניםבועתLואהבתםהחייםלקרויז
פנים,כלמעלרטעהריומחהלנצחהטוותובילעוסהרתמ,

" j 1956אוגוסט ,"ר , , I תשט"(.לןל

מרכט)?'יאופולךמרשללמאמרו(העויות

לבלתי'.:ומתרארייםמרכסמרע"י'':ינאמןיווהכניםהרצינייםהדברים
 ל:,;,האיוסמהב/בוךוב/וצא rהאט,ו::לכןהיפויז1,בהםורג':: iכ O;' 'טפניבזיוחרת

האןיםחיימהותבחקרהנכברהמחברבעקבותניכנסלאער:ב,יי::ראליחסי

להסכיםה :iקולאאליהן.הגיע :i 'טיות-פטאליסטיות Cהפסימיוהמסקנווז

 jהההיססוריהבעוברותלהכירצריכהיהוד"כ"אבועה Jר iC '"היסודית ' jלהנחת
יכלתנו".גבולעדצרק"היי ל,"'הבסיסעלאחרים"עינ,יס ל::·הןעמנו ל:\:

זו,תקופתנו!ואולם"איחור"שלהיסורהנחתבעצם יהו,::'להגיד ר::'פ.א
והתפי::-הטוסריתהירידהיי;:'לטכניתתקרטות jוךהתפחחות ?;;'' ,;יeז'ה Jתקופר

השנונהאטרתואתז"ליפהאליעזר}~מרעליההארם,בחברת Jהי::חיתך,טות
זקוקיםאנו .. , "!המחפירוהמעשההאידיאליסטיהמללתקופת ;ולעת Iוהל

ההיסטו-בעובדות"הכרהשלהיסוריתההנחהבבחינתבה'רותליתראיפוא
ז,~תנאנבדוקהנכבד,הכותבשמציעכפי:יכלתנו"גבולעדוצדקר,;וי

הנ"ל,היסודיתלהנחתועצטוהכוהבנאמןכמהערונראהמי~'~יה. I !הלכה

בארצנו,ופעולותינוחיינובמסכתמוחלטותנקודות 4קובע~כס Iנ'בןר

ה:,;ניההעולםנןלחנןתנות ,Z\ביעמנועל"'"באהה~יוטהנאה :iהילהץתחת ) 1

בארץיהוריתריבוניתמרינהת :tלררי'והגיעהטטרותיהאתהציונות';';ינחה

 ;יי::ראל
מסקנור,יה,עללהרהרואיןקובי~תוברה 1 'היאכלל Jנררהטלחמה ) 2

המלחמהאתהוארואה-ערב,"ד.cראלביחסיזהונכההעמרםכלביחסיזה iכ

מעי::יכלמתחייביםמכאןעצובה,גםאםפטאלית,ועליונה,דומה Iלכגזרה
מכןקומותהאזרחיתהאוכלוסיההרחקתוכןהמלחמהאתהמלוויםהאכזריות
מיוחד,ר'זLעמעשהבזהלראותואיןמגוריה,

לאחרבאונס,רקבון :iבחיבאיםפיצוייםותין.:לוםפליטיםהחזרת ) 3
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חיוס.

שהמלחמההה'זLקפהנקודתעללבובכלבאטתמתרצביםהיינואילו ) 2
וביחסיהםהעמיםבחיימרכס)מרכהערתעצובה,גם(אםקובעתעובדההיא

לולכוחנומקוםהיהלאהרי-ישראל-ערבביחסיגםחדנרוהראההדדיים
הדיבוררשותהבאות,במלחבןיתגםלנצח,ומקויםד,מנצחים,ואנוהיותזה,

השקפהאיורנו iLלא' !למנוצחואבויהמנצחא;ז!ריכליו,ולנוי~אילרמוזכ"ל
אתנפשובכלי'ד.cראלעםשללביחודהאדם,בבןחשבתהיה'ירהליטה lllהזו

הנצחוולעובדתנכנעלאזולילה t 'ובכוהולטעשה,להלכההזאת,הגיי~ה
מלתבועחדלולאותקיפיםכובשיםוין,:ארוהרומאיםהבבלים'ז:להינכריע

הנימוקמלבדכאוייז;;טולדתו,אריןעלההיסטוריתזכותואתהיוםעד
עוד-העמיםביחסיכקובעתהמלחמהז!ובדתנגד-יהודי-בזוסריי !iהאנוי

שיכולמה :זודרךמפניחמורהאזהרההמ.זהירנומאדומעי\:-'רציגיבימולו
הוא-והרוסיהבריטי-אמריקאיומאי,והוהבבליהאריהלעצמולהרשות

תנסהיי~ראל,פזורהשהיעקב,כשתולעתלדעוןעצמואיבודשל.כןע·~ה
טרבותשלחישירההתיצאההיאהאלפייסבתגלותנווחרי !זובדרךליכת

לתוךנצחוובתרועתשלנוהדהירהמפנימספקתאזהךהזוד,איו !חמוהבןח

 ?האבדוותהום
אותהרואהמרכסמר tן!האוכלוסיהי.'"הדחקתלעניומליםכטהעוד

ר'זzע.מעשהבזהלראותואיומלחסה",בכלנמנעו"בלתיוינ,וסכםמובוכדבר
בתחוםעמנובתולדותבולטותעובדותשתינמרץ,ובקיצורלדוגינ,הכאונזכיר

העליוןהמצביאפלודהראשונההעולםבמלחמת :האחתהזאת.ובמאהזה
המפורסם,נקולאייביץניקולאי-הרוסית-אוסטריתבחזיתהרוסיהצבא ל,~·
במרחקמגוריהםמלוומותמכלהיהודיתהאזרחיתהאוכלוסיההרחקתעל

הוקעיהודיםאלפיבמאות'זzפגעזהמעשהבטחוו,מטעמימהגבול,מסוים
ציינווהיהודיםולדרארו,לקלווואכזריות ע!\!רכמעיז;;ההתרבותעמיעל-ידי

זמננו, ל<Lז'כהמןהזההבזפקדאת

העליו!המצביאפקדהראשונההעולםמלחמתבאותה :השניההעובדה
אףמארצנוהיהודיתהאוכלוסיההרחקתעלישראלבארץהתורכיהצבאשל

ואתדורשתהמלחמהעובדתבטחוו.מטעמיושובסוריה,עדלגבול,מעבר
זהבמעשהראינוההיודיםאנחנואךהתורכיהמפקדומוהרוסימהמפקד

מהוביותר.השפלמהסוגואויבצוררשלמעשהבארצנווגםברוסיהגם
הרחקתסלכשמווברזונישתנוואתראייתנואתהיסוועדחוב!בנחהיוסם

טליךששנואמה :האומרחהוטנטוטיהמוסר?זהוטרביתאזרחיתאוכלוםיח
 !לזולתךתעהש
אותבוסהלאחררקמבצעיםפיצוייםותשלוםפליטיםהחזרת ) 3

עדייןואיוהמנצחיםואבוהיותמרכס.מרטוען-שלוםחוזהחתימתלאחר
הפליטיםבהחזרתלאמחוייביםאנואיוהמנוצחים,וביובינינושלוםחוזה
להם.פיצוייםבת'זzלוםולא

חורבןלא.בהחלטןבעמנובנו,הדברכשפגעלכךהסכמנוהאמנם
הבורחיםמלבעקרולאשנהאלפייםמלפניובריחתנווגרושנוארצנו

לזכותווהחוקית,היסטורית ilהלוהטת,הטענהאתהזההיוםעדוהמגורשים
זכאיםיחהגםוגורשושברחוהערבים,הפליטיםאלפימאותלארצנו.לשוב
ואבותאבותיהםומילדתמולדתםלארץלשובמאתנופחותלאאיפוא

דורות.מדוריאבןתיהם

ובהצלחה,דבים,מאמציםמשלו'עיםכאחד,וינ,גורשיםפליטיםעמנו,בני
ידיועלהנאציםע"ימהםשנגזלנייד,ובלתיניידרכושלעצמםלהחזיר

היהודיםכשנעדרוהמלחמהבשבותאירופהבארצותיהודייםהלאהתלשבים

אוסטריםגךמ,בים,עלהרוגזהיהרבורעות. Iהמ~בתוקףקומותהבןמאותם

אנובארצנווכאךהגזילה.מהחזרתהדרכיםבכללהשתמט'~ניסוואחרים

המלחמהתנאיעלאנוומסתמכיםהגולהבארצותומכשילינוכגוזלינונוד,גים

ואיפה.איפהוהמקודשים.המיוחדיםחירוםושעת

שגםולכולנומרכסלמרלוהמובטח :וגורליתלוטנהשאלהוכאו
חרדהוכלספקהרהוריכללוהאין ...דהמנצחיםאנונהיההבאותבמלחמות
אתננצחלאוחלילהחטשמאהבאותבמלחמותינולנוהנשקףעלפנימית
 ...דעלינויעלו ttlהרביםהכוחות
עודכלבארץהערבילמיעוטזכויותשיוויהבטחתקיוםייתכןלא ) 4

-בארץהערביםנוכחותמרכס.מרטוען-ערבארצותעםשלוםאיו
כלפיהם.מגביליםוחוקיםפיקוחוהנרחיהיא,פנימיתסכנה

ממליץהואבארצנוושלוםלבטחווחרדתושמרובהכותבהרגישלא
מגורשיםאלפימאותביותר.מהמסוכניםואי-בטחוןאי-שקטגררמיעל

ומושרשתותיקהאוכלוסיה ;גבולותינועלאיומיםבתנאיםחייםופליטים
קיפוחומעשיימדכאים,מגביליםחירוםובחוקיבגיטאותהנתונהבארץ

זהו-מנומקיםובלתימנומקים-זןאכולוסיהכלפימתמידיםופגיעות

חומרותגמול,נקםלשאיפזתלמסתננים,ומרי,זעםלהתעוררןתלרוגז,הרקע

מנהיגיםמצדהוגשווגםמצדנו,הטובהרצוךלקולחיובייסהדיםהערבי

גדולהיהודיתבות 1tוהתי'המוניתיהודיתלעליהרציניותחצעותערבים
הארץ,לאושרהעמיםשניענינילקידוםסיכוייםוהיומסויימים,בתנאים
התנועהמתיצבתהיתהמבודדת"איחוד"ז Iאגודם iבמקואילוועוליה,יןיז.:ביח

הסיכוייםהיוהשקפתנונקודתעלנןיז.:קלהכובדבכלהעולב/יתהציונית
המוחלטסירובהשיעןר.לאיוגדוליםיהודי-ערביפעולהוי;':יתוףלהסנם

והסתמכותהלהצעותנו,הר'זtמיתהציוניתו,נועה iiשלהעזהוהתנגדותד,
הריבונותבה'זtגתניז.:לונוועוצםכוחנועלואחר-כךאנגליהעלביקורם

מרבםמר ל,:,ז'וטתואתמאשראינוזהכל-זולאומ.יתדובארץלכתית Iהט.נ
זורציניתעובדההטרביס.וביזכינינולמלחמהחגורנןי!:.:חיי;ואכו אל,:,ז'

אנורואיםלינ,הכמוהוולרביםמרכסלמרסוףסוףלהסבירצריכההיתה
שלהמסוכןלמצבהעי"דיתהאחריותככזיז.:אהיחווי,שלנו,חצךאז:
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לולכוחנומקוםהיהלאהרי-ישראל-ערבביחסיגםחדנרוהראההדדיים
הדיבוררשותהבאות,במלחבןיתגםלנצח,ומקויםד,מנצחים,ואנוהיותזה,

השקפהאיורנו iLלא' !למנוצחואבויהמנצחא;ז!ריכליו,ולנוי~אילרמוזכ"ל
אתנפשובכלי'ד.cראלעםשללביחודהאדם,בבןחשבתהיה'ירהליטה lllהזו

הנצחוולעובדתנכנעלאזולילה t 'ובכוהולטעשה,להלכההזאת,הגיי~ה
מלתבועחדלולאותקיפיםכובשיםוין,:ארוהרומאיםהבבלים'ז:להינכריע

הנימוקמלבדכאוייז;;טולדתו,אריןעלההיסטוריתזכותואתהיוםעד
עוד-העמיםביחסיכקובעתהמלחמהז!ובדתנגד-יהודי-בזוסריי !iהאנוי

שיכולמה :זודרךמפניחמורהאזהרההמ.זהירנומאדומעי\:-'רציגיבימולו
הוא-והרוסיהבריטי-אמריקאיומאי,והוהבבליהאריהלעצמולהרשות

תנסהיי~ראל,פזורהשהיעקב,כשתולעתלדעוןעצמואיבודשל.כןע·~ה
טרבותשלחישירההתיצאההיאהאלפייסבתגלותנווחרי !זובדרךליכת

לתוךנצחוובתרועתשלנוהדהירהמפנימספקתאזהךהזוד,איו !חמוהבןח

 ?האבדוותהום
אותהרואהמרכסמר tן!האוכלוסיהי.'"הדחקתלעניומליםכטהעוד

ר'זzע.מעשהבזהלראותואיומלחסה",בכלנמנעו"בלתיוינ,וסכםמובוכדבר
בתחוםעמנובתולדותבולטותעובדותשתינמרץ,ובקיצורלדוגינ,הכאונזכיר

העליוןהמצביאפלודהראשונההעולםבמלחמת :האחתהזאת.ובמאהזה
המפורסם,נקולאייביץניקולאי-הרוסית-אוסטריתבחזיתהרוסיהצבא ל,~·
במרחקמגוריהםמלוומותמכלהיהודיתהאזרחיתהאוכלוסיההרחקתעל

הוקעיהודיםאלפיבמאות'זzפגעזהמעשהבטחוו,מטעמימהגבול,מסוים
ציינווהיהודיםולדרארו,לקלווואכזריות ע!\!רכמעיז;;ההתרבותעמיעל-ידי

זמננו, ל<Lז'כהמןהזההבזפקדאת

העליו!המצביאפקדהראשונההעולםמלחמתבאותה :השניההעובדה
אףמארצנוהיהודיתהאוכלוסיההרחקתעלישראלבארץהתורכיהצבאשל

ואתדורשתהמלחמהעובדתבטחוו.מטעמיושובסוריה,עדלגבול,מעבר
זהבמעשהראינוההיודיםאנחנואךהתורכיהמפקדומוהרוסימהמפקד

מהוביותר.השפלמהסוגואויבצוררשלמעשהבארצנווגםברוסיהגם
הרחקתסלכשמווברזונישתנוואתראייתנואתהיסוועדחוב!בנחהיוסם

טליךששנואמה :האומרחהוטנטוטיהמוסר?זהוטרביתאזרחיתאוכלוםיח
 !לזולתךתעהש
אותבוסהלאחררקמבצעיםפיצוייםותשלוםפליטיםהחזרת ) 3

עדייןואיוהמנצחיםואבוהיותמרכס.מרטוען-שלוםחוזהחתימתלאחר
הפליטיםבהחזרתלאמחוייביםאנואיוהמנוצחים,וביובינינושלוםחוזה
להם.פיצוייםבת'זzלוםולא

חורבןלא.בהחלטןבעמנובנו,הדברכשפגעלכךהסכמנוהאמנם
הבורחיםמלבעקרולאשנהאלפייםמלפניובריחתנווגרושנוארצנו

לזכותווהחוקית,היסטורית ilהלוהטת,הטענהאתהזההיוםעדוהמגורשים
זכאיםיחהגםוגורשושברחוהערבים,הפליטיםאלפימאותלארצנו.לשוב
ואבותאבותיהםומילדתמולדתםלארץלשובמאתנופחותלאאיפוא

דורות.מדוריאבןתיהם

ובהצלחה,דבים,מאמציםמשלו'עיםכאחד,וינ,גורשיםפליטיםעמנו,בני
ידיועלהנאציםע"ימהםשנגזלנייד,ובלתיניידרכושלעצמםלהחזיר

היהודיםכשנעדרוהמלחמהבשבותאירופהבארצותיהודייםהלאהתלשבים

אוסטריםגךמ,בים,עלהרוגזהיהרבורעות. Iהמ~בתוקףקומותהבןמאותם

אנובארצנווכאךהגזילה.מהחזרתהדרכיםבכללהשתמט'~ניסוואחרים

המלחמהתנאיעלאנוומסתמכיםהגולהבארצותומכשילינוכגוזלינונוד,גים

ואיפה.איפהוהמקודשים.המיוחדיםחירוםושעת

שגםולכולנומרכסלמרלוהמובטח :וגורליתלוטנהשאלהוכאו
חרדהוכלספקהרהוריכללוהאין ...דהמנצחיםאנונהיההבאותבמלחמות
אתננצחלאוחלילהחטשמאהבאותבמלחמותינולנוהנשקףעלפנימית
 ...דעלינויעלו ttlהרביםהכוחות
עודכלבארץהערבילמיעוטזכויותשיוויהבטחתקיוםייתכןלא ) 4

-בארץהערביםנוכחותמרכס.מרטוען-ערבארצותעםשלוםאיו
כלפיהם.מגביליםוחוקיםפיקוחוהנרחיהיא,פנימיתסכנה

ממליץהואבארצנוושלוםלבטחווחרדתושמרובהכותבהרגישלא
מגורשיםאלפימאותביותר.מהמסוכניםואי-בטחוןאי-שקטגררמיעל

ומושרשתותיקהאוכלוסיה ;גבולותינועלאיומיםבתנאיםחייםופליטים
קיפוחומעשיימדכאים,מגביליםחירוםובחוקיבגיטאותהנתונהבארץ

זהו-מנומקיםובלתימנומקים-זןאכולוסיהכלפימתמידיםופגיעות

חומרותגמול,נקםלשאיפזתלמסתננים,ומרי,זעםלהתעוררןתלרוגז,הרקע

מנהיגיםמצדהוגשווגםמצדנו,הטובהרצוךלקולחיובייסהדיםהערבי

גדולהיהודיתבות 1tוהתי'המוניתיהודיתלעליהרציניותחצעותערבים
הארץ,לאושרהעמיםשניענינילקידוםסיכוייםוהיומסויימים,בתנאים
התנועהמתיצבתהיתהמבודדת"איחוד"ז Iאגודם iבמקואילוועוליה,יןיז.:ביח

הסיכוייםהיוהשקפתנונקודתעלנןיז.:קלהכובדבכלהעולב/יתהציונית
המוחלטסירובהשיעןר.לאיוגדוליםיהודי-ערביפעולהוי;':יתוףלהסנם

והסתמכותהלהצעותנו,הר'זtמיתהציוניתו,נועה iiשלהעזהוהתנגדותד,
הריבונותבה'זtגתניז.:לונוועוצםכוחנועלואחר-כךאנגליהעלביקורם

מרבםמר ל,:,ז'וטתואתמאשראינוזהכל-זולאומ.יתדובארץלכתית Iהט.נ
זורציניתעובדההטרביס.וביזכינינולמלחמהחגורנןי!:.:חיי;ואכו אל,:,ז'
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יוםיוםשבאוהרביםהלקוחותעםומתןבמשאוגםהעבורהעניניבכלעליו
אתלטחוןהבירואיםוממחנותהחדשיםהיהודיםמיו,\וביהערבים,מכפרר
',,נתפנהברגעיםלשמן,זיתיהםאתלעצור-הזיתיםובעונתלקמח,דגנם

כבריםשקיםבהרמתרבברצוןלנועוזרהיההמכונותעלוהיןz,גחהמטיפול
ידידותיתהיתהשיחתו tלבטובהביעופניולטחנה,והעברתםהעגלהוך jמר
וכיברוהו,אהבוהווכולםואח,דאהרכלעם

יזרעאלבעמקהחרשיםהיהורייםהישוביםושארנהללהיווסדעם
בנללנוהיחידההקמחטחנתזוהיתה'~ניםוחמ'זL'ןz,לושיםלפניהמערבי
לחביבםבמהרההיההראמוסה,שלללווחותיועלאנוגםונוספנוהסביבה

גדולהיהלטחינההתור t 'קרהבפעםכפעםוהמושבים,הלו'בוציםאנשי ל:.ז'
והרההכרמל,רכסיעלוקעת 1t 'התחילההעכןלוכשיז.:משערינוהגיעלא 1

עללמחרולטפסולטובדגןהטעונותותרנועגלעםלכפררנולחזורעלינו
! j למגהעוליםהריםt ,ותנושיכנעהואזה,עמללנוחסךהטובמוסהאידל"

הכלמצאנוהיוםלמחרתובבואנוהתחנהבפינותהתבואה יק":;אתאיר tלהו
אסנעלבהיהמוסהלקמח.טחונהנברהיתההחטה 1t' tוי'למרת, 1tוב'בסרר
בטחנה,הרשמרלתפקידו'זtמחוץזהעמלובעדמיוחדתשלום ו:;הציעו
בינולתו,ולסייעלעזורבעונגהרה;:,כרו

החילואשתמוסהביןהדוקיםירירותרי C'לו'נתקיז.:רוהידניםבמרוצת

היינולמגידלבואנומרימשפח,זי.בניוביןהנהמדיםוילדיהםבארפה ול:;'
הצהרייtבארוחתאתםולאכוללסעודגםעלינוהיהולעתיםנזוסה,ביתאורחי
בימיובלו'),וצנועפשוטפלחיאבןביתהיה(הביתהדרך,מטלטולרזלנוה

גביתנוידירותילביקורפחתו .'.1מיבניאתמביאמוסההיהלשבועור~,שוןחג
בי tע'ללקטיוםיוםכמעטלנהללבאהנאיפהרבה,היתהמחה ,1\והיבנהול

עלכבדשקעמוסהונצרח,מגירלביז,t,וקולממכרביתהלמזון',,וניםבר
התלולהבדרךהחורףובוץובלוורהקיץנחוםיחפהצועדתיתה ilהראש
העמלבעלהלמוסהכנגדועזרהיתה,וכךדל tמגלמרומינהללמעמלוהעולה
בחללוו,ושמחלמדיזעומהבמשכורתבטחנה

שומריהחמירוההם,בימיםבארץשקטואידמיםמאורעותפרוץמרי
במיוחךנפגעהיהמוסהאצלנו.ערביםביקוריעלו'אסרובכפרנוהבטחון
ומההיהודים,וביןשבינוהמיוחדהידידות,ביחסהתחשבלא t 'זהמאיסור

מעשהכלמצדםקרהלאומעולםביותרקטים tמה'היהמגידלשהכפרגם
והיינוהרגיללמסלולםהחייםשבוהזעםעבורעםשהיא.כלפגיעהאורע

מדקלםאזהיהמוסהמזה.זהכרחםבעלשנותקוירידיםבשמחתנפגשים
אשרישושלמוסרואימריהריברותעשרתאתהכבודוביראתברגשלבו
יריעותיועלגאההיההואפרבוסלבי,מיסיוניספרבביתבנערותולגןד

שאמנםאשתולנאיפהגםהבחילזותורתוואתלזה,קראשהואכפיב"תורה"
חינךבתוואתילדיושניאתבע"פ.הכלידעהאךוכתובקרואידעהלא

לריק.היהלאוחינוכוטובה,רוחבאותהמוסה

ואויביהראל Ilיימתנגדיבידיביותריןגילתעמולהיחוט,רביותר,איוםנפץ
שהם.ום Iמלבכל

ומעשיתיותרביקרתיתיותרבבונהאחרת,ברוחהכותבמסייםואמנם

כיום.הקייםהמצבעלשבמאמרוהסניגוריהמאשריותר

עובדותבהכרחות, Iוהתחמלפקפוקיםהיסוסים,ללאהזאת,האחרתברוח
גבולעדלצדקגןזהמסקנותת Iוהסלאחריםעמיםושלעמנושלההיסטוריה

הערבים.וביןבינינו t 'החירוםלבעיותהשלוםלפתרונותהיסורבזה-יכלתנו
הלאומיותדורעיוןלהגשמתומעשיתפסיכולוגיתאפין,:,רותכרגעאיןאם

אחראחדומבערוהמוחקלכך,המקרבנוכלאתבינתייםלעשותישבארצנו

ההדדי,והפחדהזרותורגשיהנקמהשאיפותהאמון,איהשנאה,גורמיאת

פליטים.אלףמאהלפחותהחזרתע"יהמלחמהפצעיאתלרפאנתאמץ

ערב,מארצותהנשאריםהפליטיםליישובגרוליםכספייםמאמצרם tנקדי'

הנוספיםהעצומיםהכספיםגיוסמהאו"םנדרושרתדהאפשרי.ובהלודם

בנגבמסויים תט,t,ז'עלויתורהפליטים,שלוהמהירהמלאליייזLובםהדרושים
היררןייל"עברי tחפ'נמלהיררן,ועברמצריםביןתחבורהקשרלאפשר
בארצנוהערביהמיעוטזכויותשווישלומוחלטתמלאהוהגשמהבהיפה,

מוסדם tוברא'הערבים,ארצנותושביכלפיוהחולו'םההגבלותכלרביטול
שלמיךילביטולערבמדינותנתבעותה iעםשיחדמרבוהצבאי.הממשל
ייןz,ראל,כלפיאיבהכןעשיוכלהחרם

ובאיזורבארצנוהשלוםרנוןעליהםממשלים.בטחוןאמצעיהםאלה

כולו.האיזורעמיל t 'בררת-אחיםותתפתחותצמחתעלהמכאןכולו,

תשט",, iביס , 1956מדי~ ,"ךנ"

בהיותוהכרתיובמעשיהם.תפארתםאשרעולם,ענוימאותםהיההוא

יזרעאלעמקבשערדל tמגהכפרתושבמוסה,הפשוטמו 1Zבושלושים iכב
לאבמספרישבוכמוהאשרפלחית-נוצריתממשפחהנצרת,מצדהמערבי

שחמסואגרוף,בעליתקיפיםכןוסלמית,אוכלוסיהשרובוכפרבאותומבוטל
בארץהתורכיהמשטרבימימשוחדיםפקדייםבעזרתהפלחיםקרקעותאת

עשריםבתהחלקההיאלמינימום,עדאבותיוארמתאתצמצמו tישראל

הזרעיםמחזורלפיאותהמעבדוהיהעינובבתכעלעליהשמראשרדונם
לספקהיהיכוללאשזהמובןוקיץ.חורףתבואותבזריעתהפלחי-פרימטיבי

ובביתמח Iהלבטחנתקבועכפועלנשכרהואולילדיהם.ולאשתולומתיה
שבכפר,העשירותהמשפחותלאחתשייכיםשהיו-חדישיםהממוכניםהבר

וסמכומוסהשלונאמנותומסירותוואתהליכותיויושראתהכירואדיניו
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לגוילדיושניאתלהכניסבלושתוריקםכשהוי~בהאכזבתוהיתהקשה
הידידותרגשיחילולבזהוראהזאתנזהבי(בינתוקצרהבנהלל.הילדים
הקדוםהמשפטאתואו~תי,אנילו,להסביריכולנולאהיהודים,וביושבינו

ערבי,כלכלפיכפרנואנשיל t 'והמוחלטהכוללהשלילי
החטרתועם 1939-1936-הדמיםומאורעותהמהומות;:"נותהגיעו

המשיכועודזמו-מההערבית.הסביבה Jוביכפרנובי(הקשריםנותקוהמצב

הכפרשומריוגםהכללי,האיסוראףעלבביתנולבקרנומוסהמ'~פחותבני
גברולבסוףאןאצלנו,ביקוריהםאלהכלל,מזכיוצאבסלחבות,התיחסו

ו;:מוראלה.בילווריםשלמוחלטאיסורעלבתוקףלנווד,ודיעוהמקטרגים
';!אניעלקשותאתישדיברהכפרועדנציגוכיזבינידו-הי;:'יהבזכרוני

בכפרנו:הלששאלתיוהאויב.מצדכאלהביקוריםע"יכולוכפרנואתמסכן
ועלבווביותרקשהאוטמהזוהאי(כאויבןנווסהאתלצייןהיכולאדם
קצףוכשצףכמתעתע,בעיניו?הייתיתו ilוא'כמיסההנאמ,ניםידידינוכלפי

ד,אלההביקוריםשאחדהוודאיתהאפשךותאתרואהאינבי il 'עלברנזף
ידידינונ,צדבכפרשיןי;:'םמוקשאופצצהע"יקטלני-אימיםבנזעשהיסתיים

על-ידירב.לזמןבותקווקשרינובכפרנו,הכלליתהגישההיתהוזואלה.
למגידלשהבאנוועדשיםחטהמטעואלינולהחזירהספקנו :,לזהסופיניתוק

גרגרואףנאמנותבידיםנמצאשהכלידענואמנםוגריסה.ולניפוילטחינה
הביארים iZהקןוהתחדשותהדמיםמאורעותהפסקתעם :יה iזוכןיחסר.לא

אושרמרובהזהירוופניובשלמותם,והעדשיםהקמחאתלביתנומוסה?ינו

' il ומצאנופגו;זנו' t הארץ.עלשעכרוהדמיםיסילאחרלמים
נדודיםלילותלוהיוהדמים.תקופתונ,אותהמוסהיצאגדולבבס

בביתבו.לפגועעומדותערביםפורעיםכנופיותוהנהבחלומוראה Z'כ'וזוועה
 !לרעהבהםת,געו"אל :בחלונןולו il 'האימיםלועקותנחרדוביתיבניכל

 ..בהםי.'תפגעוואלאותיהירגו
מכותהכוהומוסהשללביתואחתכנופיהי ilאנ'פרצוהלילותבאהד

מביתוהוציאוהואחר-כן "!היהירים,עבדלן"הא :זעםצריחותתוךרצח

מוותדיועליונגזרכיוהווהודיעהעציםלאחדאותוקשרולכפר,ומחוץ
מתושביהמוסלימיםאחדנידיעלההאחרווכרגעבעמו.ובוגדהיהודיםכידיד
וכןמוסה,שלנסשוכופרכסףסכוםלקבלהכנופיהי :t~ניאתלשכנעהכפר
וודאי.ממוותניצל

אלינובאהנפשאותולרצוחהכנופיותאנשיאיומינו t!וב'כשחזרו
מאדמה !בנהללבביתנומל,לטלמ,וסהלתתהתמימהבבל,שתהאשתונאיפה
עלולהכזאתהצעהשעצםהזוועהאתידענומאדומהזאת,לעשותרציבו
אפשרותכלהיתהולאטעינו,לא.ואמנםנהללאנשיחברינוביולעורר
האובנצרת,מפלטלומצאהואונאמן,תמיםכהלידידהצלהלמעשה
להבינויכולהיהשלאאליוזהיחסעלנוקבוצעראכזבהובלבוואשתו,
הזה,המר ./1לרגישותפיםהיינוואשתיאניוגםאופזבשום

מפקדבארצנו.ישראלמדיבתהקמתעםישראל-ערבמלחמתימיהגיעו
וסביבותיה.דל fמגבמרומימחנהועםשהתרכזקאוקגי'היהבאזורנוהכנופיות

כשצבאאנשיושרידיעםבחפזווונמלטנדולהתבוסהנחלהימיםבאחד
,' t כוב'ראלil הנ'עםהמלחמהמאימתברר,והכפרבנירובמג'דל.אתt ים

זהלפניעודבנצרתנאחזואחרים,רביםכמוואשתו,מוסהלבצרת.והטף
הצ'נ,,ירבנםבביתישבוהםהמלחמה.ואימתהכנופיותמפחדמקלטכמקום

' il אתיכלתובכלבהוריו',ייםוהואהנוצריים,המיסיוניםאחדאצלכנהגעבר
בביתארו-!iנ'ומשפחתההבכירהבתםאמן."ואתאביןאת"כבדמצוות

התקווהובלבםעליהם,שבאוהתלאותכלאףעלהזמוכלבמג'דלההורים
הלויא-יחסיאתלהעריןידעלמג'דלהמנצחישראלצבאשבהיכנסהכנווסה

כשבתיהקרבותסערתבימיליהודים.הכפראנשימרביתמצדוהידידותליות
מוסהבתלהםמ,צאו-הלוחמיםהצדדיםשנימכדורינפגעיםהיוהכפר

שמאחוריהסלעיםביוממוותמפלטהכפרמאנשיעשרותועודביתהובגי

ומעודדתמנחמתמומה,בתהיאורושמיה,גדולה,בסכנה;:"כבושםהכפר.
תלאותיהם I ?הקץ tיבוזלכפרישראלצבאכניסתשעםד,אחיי;יםואתעצמהאת

בידנהגישראלצבאאןבכפרם.נורמלייםועבודהשלוםלחיילשובויוכלו
ושארמוסהבתברחומוותחרדתואחוזילו,שחיכוהכפרבאנשינוקמת

שהיתהמוסהלבתגרמהזובהלהמרוצתלנצרת.הסלעיםביוהמסתתרים
עצמ,ההיאנשארהובנסתאומים,הפילהא Iה :כבדהתאונההריוןבמצב
 ...בחייס

רבימכמומוסהמzיפחתבנישיכנולנצרתישראלצבאכניסתעם
והצלבשונים,ציבורייםמוסדותשלבבניניםוהסביבהמג'דלמפליטיאחרים
נשא.מוסהכלבהוסרארל I:שנ'הפליטיםאתכילכלוייקוייל,ריםאוהאדום

מוחזרהימיםובאחדגדולה,נפשיתבגבורהואכזבתו·עלבונוצערואת
והוציאארצהוצנחלחדרנכנסהמשפחה,למעודבריםכמהמשםשקנההשוק
לכת.ובר,צנעבשל,טחייוכלאתשחיכמובשקט,נשמתואת

המנצחישראלצבאמעולמנו.נעלםהואאףבמג'דלמוסהשלביתו
שריד.נשארלאכיעדמג'דלהכפרבתיכלעםיחדהיסודעדוהרסופוצצו
מג'דלקרקעותכלעםיחדעברהאבותיו,נחלתמוסה,שלאדמתוחלקת

ישובעכשיומתנוססהחרבהכפרולידשבסביבההותיקיםהיהודייםלישובים
ותלאותיהמוסהמשפחתשלקורותיהויתרהעמק"."מגדלהחדשים,העולים

 _---- __---------עתהועדמאז
מרחפתהכפר,חורבותאלמוס,ןנשמת"מסתננת"כבדערפלבלילות

יחדמבכהונוגד,קלילהורוחביתו,עמדבוהמקוםועלאדמתוחלקתעל
 ...החורבואתאתו

לברכה.זהטובידידזכרי,ןי

תשט"ז.איירס-יוו , 1956אפריל-מאי ,"רנ"
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לגוילדיושניאתלהכניסבלושתוריקםכשהוי~בהאכזבתוהיתהקשה
הידידותרגשיחילולבזהוראהזאתנזהבי(בינתוקצרהבנהלל.הילדים
הקדוםהמשפטאתואו~תי,אנילו,להסביריכולנולאהיהודים,וביושבינו

ערבי,כלכלפיכפרנואנשיל t 'והמוחלטהכוללהשלילי
החטרתועם 1939-1936-הדמיםומאורעותהמהומות;:"נותהגיעו

המשיכועודזמו-מההערבית.הסביבה Jוביכפרנובי(הקשריםנותקוהמצב

הכפרשומריוגםהכללי,האיסוראףעלבביתנולבקרנומוסהמ'~פחותבני
גברולבסוףאןאצלנו,ביקוריהםאלהכלל,מזכיוצאבסלחבות,התיחסו

ו;:מוראלה.בילווריםשלמוחלטאיסורעלבתוקףלנווד,ודיעוהמקטרגים
';!אניעלקשותאתישדיברהכפרועדנציגוכיזבינידו-הי;:'יהבזכרוני

בכפרנו:הלששאלתיוהאויב.מצדכאלהביקוריםע"יכולוכפרנואתמסכן
ועלבווביותרקשהאוטמהזוהאי(כאויבןנווסהאתלצייןהיכולאדם
קצףוכשצףכמתעתע,בעיניו?הייתיתו ilוא'כמיסההנאמ,ניםידידינוכלפי

ד,אלההביקוריםשאחדהוודאיתהאפשךותאתרואהאינבי il 'עלברנזף
ידידינונ,צדבכפרשיןי;:'םמוקשאופצצהע"יקטלני-אימיםבנזעשהיסתיים

על-ידירב.לזמןבותקווקשרינובכפרנו,הכלליתהגישההיתהוזואלה.
למגידלשהבאנוועדשיםחטהמטעואלינולהחזירהספקנו :,לזהסופיניתוק

גרגרואףנאמנותבידיםנמצאשהכלידענואמנםוגריסה.ולניפוילטחינה
הביארים iZהקןוהתחדשותהדמיםמאורעותהפסקתעם :יה iזוכןיחסר.לא

אושרמרובהזהירוופניובשלמותם,והעדשיםהקמחאתלביתנומוסה?ינו

' il ומצאנופגו;זנו' t הארץ.עלשעכרוהדמיםיסילאחרלמים
נדודיםלילותלוהיוהדמים.תקופתונ,אותהמוסהיצאגדולבבס

בביתבו.לפגועעומדותערביםפורעיםכנופיותוהנהבחלומוראה Z'כ'וזוועה
 !לרעהבהםת,געו"אל :בחלונןולו il 'האימיםלועקותנחרדוביתיבניכל

 ..בהםי.'תפגעוואלאותיהירגו
מכותהכוהומוסהשללביתואחתכנופיהי ilאנ'פרצוהלילותבאהד

מביתוהוציאוהואחר-כן "!היהירים,עבדלן"הא :זעםצריחותתוךרצח

מוותדיועליונגזרכיוהווהודיעהעציםלאחדאותוקשרולכפר,ומחוץ
מתושביהמוסלימיםאחדנידיעלההאחרווכרגעבעמו.ובוגדהיהודיםכידיד
וכןמוסה,שלנסשוכופרכסףסכוםלקבלהכנופיהי :t~ניאתלשכנעהכפר
וודאי.ממוותניצל

אלינובאהנפשאותולרצוחהכנופיותאנשיאיומינו t!וב'כשחזרו
מאדמה !בנהללבביתנומל,לטלמ,וסהלתתהתמימהבבל,שתהאשתונאיפה
עלולהכזאתהצעהשעצםהזוועהאתידענומאדומהזאת,לעשותרציבו
אפשרותכלהיתהולאטעינו,לא.ואמנםנהללאנשיחברינוביולעורר
האובנצרת,מפלטלומצאהואונאמן,תמיםכהלידידהצלהלמעשה
להבינויכולהיהשלאאליוזהיחסעלנוקבוצעראכזבהובלבוואשתו,
הזה,המר ./1לרגישותפיםהיינוואשתיאניוגםאופזבשום

מפקדבארצנו.ישראלמדיבתהקמתעםישראל-ערבמלחמתימיהגיעו
וסביבותיה.דל fמגבמרומימחנהועםשהתרכזקאוקגי'היהבאזורנוהכנופיות

כשצבאאנשיושרידיעםבחפזווונמלטנדולהתבוסהנחלהימיםבאחד
,' t כוב'ראלil הנ'עםהמלחמהמאימתברר,והכפרבנירובמג'דל.אתt ים

זהלפניעודבנצרתנאחזואחרים,רביםכמוואשתו,מוסהלבצרת.והטף
הצ'נ,,ירבנםבביתישבוהםהמלחמה.ואימתהכנופיותמפחדמקלטכמקום

' il אתיכלתובכלבהוריו',ייםוהואהנוצריים,המיסיוניםאחדאצלכנהגעבר
בביתארו-!iנ'ומשפחתההבכירהבתםאמן."ואתאביןאת"כבדמצוות

התקווהובלבםעליהם,שבאוהתלאותכלאףעלהזמוכלבמג'דלההורים
הלויא-יחסיאתלהעריןידעלמג'דלהמנצחישראלצבאשבהיכנסהכנווסה

כשבתיהקרבותסערתבימיליהודים.הכפראנשימרביתמצדוהידידותליות
מוסהבתלהםמ,צאו-הלוחמיםהצדדיםשנימכדורינפגעיםהיוהכפר

שמאחוריהסלעיםביוממוותמפלטהכפרמאנשיעשרותועודביתהובגי

ומעודדתמנחמתמומה,בתהיאורושמיה,גדולה,בסכנה;:"כבושםהכפר.
תלאותיהם I ?הקץ tיבוזלכפרישראלצבאכניסתשעםד,אחיי;יםואתעצמהאת

בידנהגישראלצבאאןבכפרם.נורמלייםועבודהשלוםלחיילשובויוכלו
ושארמוסהבתברחומוותחרדתואחוזילו,שחיכוהכפרבאנשינוקמת

שהיתהמוסהלבתגרמהזובהלהמרוצתלנצרת.הסלעיםביוהמסתתרים
עצמ,ההיאנשארהובנסתאומים,הפילהא Iה :כבדהתאונההריוןבמצב
 ...בחייס

רבימכמומוסהמzיפחתבנישיכנולנצרתישראלצבאכניסתעם
והצלבשונים,ציבורייםמוסדותשלבבניניםוהסביבהמג'דלמפליטיאחרים
נשא.מוסהכלבהוסרארל I:שנ'הפליטיםאתכילכלוייקוייל,ריםאוהאדום

מוחזרהימיםובאחדגדולה,נפשיתבגבורהואכזבתו·עלבונוצערואת
והוציאארצהוצנחלחדרנכנסהמשפחה,למעודבריםכמהמשםשקנההשוק
לכת.ובר,צנעבשל,טחייוכלאתשחיכמובשקט,נשמתואת

המנצחישראלצבאמעולמנו.נעלםהואאףבמג'דלמוסהשלביתו
שריד.נשארלאכיעדמג'דלהכפרבתיכלעםיחדהיסודעדוהרסופוצצו
מג'דלקרקעותכלעםיחדעברהאבותיו,נחלתמוסה,שלאדמתוחלקת

ישובעכשיומתנוססהחרבהכפרולידשבסביבההותיקיםהיהודייםלישובים
ותלאותיהמוסהמשפחתשלקורותיהויתרהעמק"."מגדלהחדשים,העולים

 _---- __---------עתהועדמאז
מרחפתהכפר,חורבותאלמוס,ןנשמת"מסתננת"כבדערפלבלילות

יחדמבכהונוגד,קלילהורוחביתו,עמדבוהמקוםועלאדמתוחלקתעל
 ...החורבואתאתו

לברכה.זהטובידידזכרי,ןי

תשט"ז.איירס-יוו , 1956אפריל-מאי ,"רנ"
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ואמונהאמת

ישואל,בארץמצפוומטעמיהמלחמהסובנישלהארצילכנספתיחהדברר

אביב.בתל , 1955לנוגנזבו 19תשט"ז,כסלודי

אקדחו,בעזרתבעצמו,לבצעבאלץד,פלוגד"מפקדגרומוב,הקציןר,עובשין.
המוות.ריןפסקאת

המורהואתהבפשטהוריהשםמקדשיאתוהוקרד,בהערצהנאנזכור

 .טולסטויב.ל.הבערץ
הרצחר,צגיעות,השקר,-ושליחיור,שטןביןהמאבקנמשדבימינו

האלהים.בצלםהארםוחזוןואי-האלימותהשלוםנאמניוביןוהחורבן,
הרע,אוהאלהים,בצלםר,אדםהתבונה,ןר,מאזניםכףעליכריעמה

האחתבידונזשולשתמגילהאשרהעשרים,המאהבלבושאשמדאיהכסילות,
זכויותומגילתהנוצריישושלר,הרדרשתר,יהרות,שלהדיברותעשרתובה

פניעלהנטויההשביהבירווהמימןאטוםופצצות-האו"םשלהארם
ןיחדגםולצומחלחילארם,זכרכלולמחותולקעקעלהשמירהארץכרור

ישראל,מרינתהוקמההשפתייםעלישראלנביאיבחזוןןמר,וישראל
עתהעבירה.גוררתעבירהר,ערבים.הארץבניועושקובי'זLולואשובדם
ישראלבניכלשלטוטאליתמיליטריזציהע"יהגזילהעלל'זLמורצורדיש

רגלינו.ותחתמסביבנובוערתאשונערה.נערואשה, l!איוישראל,בארץ
המרורהעלשמןמוסיפיםהבערהומבעיריעלינו,מאיימתנקםמלחמת
ומדיכוי,מעושקולשובבתשובהלחןורמעוות,לתקןיחסים,לרכדבמקום

נותןהואובמבוכתונבוד,ר,גדולוההמוןולשלום.לחייםהיחירר,הדרדשןו
לאסון.קצהואיןחלליםלהרבות ,האנ,;,ז'להגדיללמולד,בניוואתכספואת

לעינינו,המתרחשלמולומצפון,רתמטעמיהמלחמהסרבניאבו,ומה
ןבישראלביחור

לסוגיר,םר,אדםבניכלאבואחיםכיכיוםגםמאמיניםואבוהאמנו

האהבהברוחהתנהגותנוע"יכי ;הואאחינוהאויבגםכי ;ולגווניהם
ואיומיםשנאהע"ימאשרווראותביתראויביםנשכנעהאמיתיתוהאחווה

Lבמעשינובזולתנולפגועשלאעליונהזר,ירותמתודכי ;מוותבנשקושימו'ז

בארצנוערבעמילבניגםומופתרוגמהנששמוכציבור,כיחידיםיום,יום

והמסובכותהקשותהבעיותכללפתרוןהמפתחוכאןר,שכנות,ובארצות
שכנינו.עםשביחסינו

גבולותיה.עלבארצנוכאןומהמתרחשעינינוממראהאנומדוכאים

עםערבומדיבעבודה,יוםיוםןו.בבקוהדאישיתלהתבטאליבאיורשד,
בבוקר,אני""מודהתפילתועםהשינה,לפנירוחי"אפקיד"בידדתפילת
ורוחנו,נפשנועלד,לוהטתובחרפהעמנועלהמאייםבאסוןשקועהריני

פונהד,יאהריושלום,חייםדרכיהעולםלאומותללמדבמקום-שציון

- "!לישראל"נשקהאכזבה.איומה "!לישראל"נשק :בקריאהלעמים

 !ברוחי"אםכיכבוחולאבחיל"לאבמקוםלאתים"חרבותם"וכיתתובמקום

תקום.יהודהואשבדםכישלימדוהשקר,בביאימדרדד,יאטבעיתתוצאהאד

ההדדיתהבנה mהשלוםלמעןמאדחשובד,פעולהעושה II"אחודאגודת

השבאהגלינגד"איחוד"עומדלתהילהראוייםועוזבאומץד,היודית-ערבית.

יוםיוםלארצנו.קוזzהחירוםבשעתהארץפינותמכלכאוהתאספנו

מלחמתאימתתכופות,דמיםתיגרותבגבולות,וערביםיהודיםדםני~פד

ד,בדלללאד,שטןשליחיערב.מדינותושארמצריםוביןיוז.:ראלניןחורבן

לצדדםיאיומיםורצחהרסכלילספקמשתדליםוחברתימדינימיז.:טר

בעובהעתהאנוחיים ...ביותדיעילההדדיהאחיםטבחיהילמעןד,אויבים
בעובהגםכיאכזבם,אנו,ויודעיםהצפוני,ד,צירשלביותרוהקרההקיז.:ה

כאדםאנואדד,אכיב,שמשתופיעכילתקוהיסוד Z'די'ש iשכ jjקיימתזן
' l ,נחיו-הולווסקיםil אויוצר-כל,כרצוןולחילאדםעדןגןלטפח-פשית

היזz.טז.כעצתגיהינום,

כלעלהחשדיםהכליוןמכשיריאימתונוכחלארצנוןוקשהבשעה
בושאשלזכרואתלפנינונאנעלה-כולוהארץבכדורוהצומחהחיהאדם
ניקולייביץליב-ולחילאדםךהז!חוההשלוםוחזון!,אדםאהבתדבר

דבהלפטירתו.שנים 45תימלאנהלנובמבר, 20ביוםמחר,אשרטולסטוי,
משידועיותרהרבהחרים, Iזעמיםועלארצובביעלבזמנוד,'::פעתוהיתה

והרחבה.הגדולהרוסיהבכפריהאיכריםהמוניעלבמיוחדהיז.:פיעכלל.בררד
מכסאךד,אחרוןד,צאררדתמיום"וסיה Iלהןכתה iL 'הקצרההחופשבתקופת

חייםביטויירוסיהבכפריועלווצצופרצו-לי~לטוןהבךלשביקיםעלותעד
טולסטוישלשמועלמספראיןבאיגודיםסדיים, iומחברתייםכיכל'ים,
אחרוחוסלדוכאואשרהצארים,בשלטוןןקה iךבידשבחנקגזהכלוברוחו,

פרצהאשרומלחמהלצבאהסרבנותגם . il·ומ iהאד,דיקטטןרהע"ישובכך

ניןונההאיומים,והעונשיםהדיכויאימיאףעלד,צאריםשלברוסיהדרדלה
ומכתביו,ספריוע"יד,רוחני-אישיומאידיאלטולסטוישלמרוחומאדד,רבה

השתלטותבימיגםודעהלאמונהחברינואתליווטולסטויל ,!,1 'ורוחופעתו-:i ',ד
למולבאומץחברינועמדואזגםרוסיה.עלביקים ,uהבולישלהברזליד

צעיריםחבריםממאהולבןעלד,האדום,ד,צבאהחדשה,בצורתוהמולדפולחן
טרקין,ואסיליהחמד,עלםהמלחמה.אליללמרסנכנעושלאעללהורגד,וצאו
ד,פיתוייםלכללד,יכנעסירובועל 1919ביוליביריהשהומתולדימיר,מפלד

שלרוחומתברינו.השםלמקדשילסמלנעשהלצבא,להתגייסיהאיומים
לפלוגתפנהשבהםהדבריםאתמפיווהשמיעהאותועודדהטולסטוי

אלהדבריםהמוות,דיןפסקאתבולבצערוביהםשד,רימובשעהין L!העונו

 ...זיעללאמורדבראשבדהמיםעומדיםכשהםהנשקאתמידיהםהפילואשר
אתאתםהורגיםאותיד,ורגיםשאתםשברגעלכםעדו"אחי, :היוהדברים

חייליאתןעזעומהדבריםשפעואשרהעןהוהאמינההתוםנשמתכם,"
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ואמונהאמת

ישואל,בארץמצפוומטעמיהמלחמהסובנישלהארצילכנספתיחהדברר

אביב.בתל , 1955לנוגנזבו 19תשט"ז,כסלודי

אקדחו,בעזרתבעצמו,לבצעבאלץד,פלוגד"מפקדגרומוב,הקציןר,עובשין.
המוות.ריןפסקאת

המורהואתהבפשטהוריהשםמקדשיאתוהוקרד,בהערצהנאנזכור

 .טולסטויב.ל.הבערץ
הרצחר,צגיעות,השקר,-ושליחיור,שטןביןהמאבקנמשדבימינו

האלהים.בצלםהארםוחזוןואי-האלימותהשלוםנאמניוביןוהחורבן,
הרע,אוהאלהים,בצלםר,אדםהתבונה,ןר,מאזניםכףעליכריעמה

האחתבידונזשולשתמגילהאשרהעשרים,המאהבלבושאשמדאיהכסילות,
זכויותומגילתהנוצריישושלר,הרדרשתר,יהרות,שלהדיברותעשרתובה

פניעלהנטויההשביהבירווהמימןאטוםופצצות-האו"םשלהארם
ןיחדגםולצומחלחילארם,זכרכלולמחותולקעקעלהשמירהארץכרור

ישראל,מרינתהוקמההשפתייםעלישראלנביאיבחזוןןמר,וישראל
עתהעבירה.גוררתעבירהר,ערבים.הארץבניועושקובי'זLולואשובדם
ישראלבניכלשלטוטאליתמיליטריזציהע"יהגזילהעלל'זLמורצורדיש

רגלינו.ותחתמסביבנובוערתאשונערה.נערואשה, l!איוישראל,בארץ
המרורהעלשמןמוסיפיםהבערהומבעיריעלינו,מאיימתנקםמלחמת
ומדיכוי,מעושקולשובבתשובהלחןורמעוות,לתקןיחסים,לרכדבמקום

נותןהואובמבוכתונבוד,ר,גדולוההמוןולשלום.לחייםהיחירר,הדרדשןו
לאסון.קצהואיןחלליםלהרבות ,האנ,;,ז'להגדיללמולד,בניוואתכספואת

לעינינו,המתרחשלמולומצפון,רתמטעמיהמלחמהסרבניאבו,ומה
ןבישראלביחור

לסוגיר,םר,אדםבניכלאבואחיםכיכיוםגםמאמיניםואבוהאמנו

האהבהברוחהתנהגותנוע"יכי ;הואאחינוהאויבגםכי ;ולגווניהם
ואיומיםשנאהע"ימאשרווראותביתראויביםנשכנעהאמיתיתוהאחווה

Lבמעשינובזולתנולפגועשלאעליונהזר,ירותמתודכי ;מוותבנשקושימו'ז

בארצנוערבעמילבניגםומופתרוגמהנששמוכציבור,כיחידיםיום,יום

והמסובכותהקשותהבעיותכללפתרוןהמפתחוכאןר,שכנות,ובארצות
שכנינו.עםשביחסינו

גבולותיה.עלבארצנוכאןומהמתרחשעינינוממראהאנומדוכאים

עםערבומדיבעבודה,יוםיוםןו.בבקוהדאישיתלהתבטאליבאיורשד,
בבוקר,אני""מודהתפילתועםהשינה,לפנירוחי"אפקיד"בידדתפילת
ורוחנו,נפשנועלד,לוהטתובחרפהעמנועלהמאייםבאסוןשקועהריני

פונהד,יאהריושלום,חייםדרכיהעולםלאומותללמדבמקום-שציון

- "!לישראל"נשקהאכזבה.איומה "!לישראל"נשק :בקריאהלעמים

 !ברוחי"אםכיכבוחולאבחיל"לאבמקוםלאתים"חרבותם"וכיתתובמקום

תקום.יהודהואשבדםכישלימדוהשקר,בביאימדרדד,יאטבעיתתוצאהאד

ההדדיתהבנה mהשלוםלמעןמאדחשובד,פעולהעושה II"אחודאגודת

השבאהגלינגד"איחוד"עומדלתהילהראוייםועוזבאומץד,היודית-ערבית.

יוםיוםלארצנו.קוזzהחירוםבשעתהארץפינותמכלכאוהתאספנו

מלחמתאימתתכופות,דמיםתיגרותבגבולות,וערביםיהודיםדםני~פד

ד,בדלללאד,שטןשליחיערב.מדינותושארמצריםוביןיוז.:ראלניןחורבן

לצדדםיאיומיםורצחהרסכלילספקמשתדליםוחברתימדינימיז.:טר

בעובהעתהאנוחיים ...ביותדיעילההדדיהאחיםטבחיהילמעןד,אויבים
בעובהגםכיאכזבם,אנו,ויודעיםהצפוני,ד,צירשלביותרוהקרההקיז.:ה

כאדםאנואדד,אכיב,שמשתופיעכילתקוהיסוד Z'די'ש iשכ jjקיימתזן
' l ,נחיו-הולווסקיםil אויוצר-כל,כרצוןולחילאדםעדןגןלטפח-פשית

היזz.טז.כעצתגיהינום,

כלעלהחשדיםהכליוןמכשיריאימתונוכחלארצנוןוקשהבשעה
בושאשלזכרואתלפנינונאנעלה-כולוהארץבכדורוהצומחהחיהאדם
ניקולייביץליב-ולחילאדםךהז!חוההשלוםוחזון!,אדםאהבתדבר

דבהלפטירתו.שנים 45תימלאנהלנובמבר, 20ביוםמחר,אשרטולסטוי,
משידועיותרהרבהחרים, Iזעמיםועלארצובביעלבזמנוד,'::פעתוהיתה

והרחבה.הגדולהרוסיהבכפריהאיכריםהמוניעלבמיוחדהיז.:פיעכלל.בררד
מכסאךד,אחרוןד,צאררדתמיום"וסיה Iלהןכתה iL 'הקצרההחופשבתקופת

חייםביטויירוסיהבכפריועלווצצופרצו-לי~לטוןהבךלשביקיםעלותעד
טולסטוישלשמועלמספראיןבאיגודיםסדיים, iומחברתייםכיכל'ים,
אחרוחוסלדוכאואשרהצארים,בשלטוןןקה iךבידשבחנקגזהכלוברוחו,

פרצהאשרומלחמהלצבאהסרבנותגם . il·ומ iהאד,דיקטטןרהע"ישובכך

ניןונההאיומים,והעונשיםהדיכויאימיאףעלד,צאריםשלברוסיהדרדלה
ומכתביו,ספריוע"יד,רוחני-אישיומאידיאלטולסטוישלמרוחומאדד,רבה

השתלטותבימיגםודעהלאמונהחברינואתליווטולסטויל ,!,1 'ורוחופעתו-:i ',ד
למולבאומץחברינועמדואזגםרוסיה.עלביקים ,uהבולישלהברזליד

צעיריםחבריםממאהולבןעלד,האדום,ד,צבאהחדשה,בצורתוהמולדפולחן
טרקין,ואסיליהחמד,עלםהמלחמה.אליללמרסנכנעושלאעללהורגד,וצאו
ד,פיתוייםלכללד,יכנעסירובועל 1919ביוליביריהשהומתולדימיר,מפלד

שלרוחומתברינו.השםלמקדשילסמלנעשהלצבא,להתגייסיהאיומים
לפלוגתפנהשבהםהדבריםאתמפיווהשמיעהאותועודדהטולסטוי

אלהדבריםהמוות,דיןפסקאתבולבצערוביהםשד,רימובשעהין L!העונו

 ...זיעללאמורדבראשבדהמיםעומדיםכשהםהנשקאתמידיהםהפילואשר
אתאתםהורגיםאותיד,ורגיםשאתםשברגעלכםעדו"אחי, :היוהדברים

חייליאתןעזעומהדבריםשפעואשרהעןהוהאמינההתוםנשמתכם,"
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 Peace Ne\vsה'עורךשללפנייתוכתשובהנכתב!ה(מאמר

ביתסעמדתויביעבומאמרעתונולמעןלכתובחפשינתןאל

הבעיותלפתרוןביתסוהצעותיוזעתוואתבישראלכיוסלמצב

וערב),ישראלשביןהתכוורות

נוצרהכאןהתנ"ך,'ג.םישראל,עםמולדתהיאי(ז.::ראלארץ ) 1
שונותבצורותכךאחרשנתקבלוהנצחייםוערכהיהדתיתתרבותווהתפתחה

חווזאתישראלנביאיחווכאןוהאיסלאם,הנצרותנושאיהעמים-ידיעל

חרב"גויאלגויישא"לאלאתים",חרבותם"וכיתתושלהנצחיהיז.::לום
יעקבבביתללמודציוןלהריעלוורחוקיםרביםועמיםוכוי),מיכה(ישעיהו,

רומאבבל,על-ידיישראלעםועלהארץעלשבאוהחורבנותדי,דרכיאת

לאגולהבארצותישראלמעםגדולחלק'ז.::פיורווכובשיםתקיפיםושאר
הדורות,בכלבהפסקלאיהודיישובכליל,מארצוישראלאתלנתקיכלו

ובנסיונותוגעגועיהםבתפילותיהםהיהודיםאליהפנוגלותםמתפוצות
המשיחבביאתהיהודיתהאמונהקץ,איןבקשייםכרוכים'ז.::היוהתישבותיים

למופתיהיו iZולתייםהעתיקהלמולדתוויחוירומגלותוהעםאתשיגאל
גירושאיומים,וסבלגולהשנותבאלפיישראלעםאתליוותההעולם,לעמי
הואגםהחוירשנה 450לפניהאינקביויציוניתמספרדיהודיםאלפימאות
במאההותיק,היהידיהישובאתשםוחיוקישראללארץמהגוליםרבמספר

לארצם,יהודיםהמונילהחורתיותרומאורגניםמרוכזיםמאמציםנעשוהי"ט
שהביאוומוצלחיםרחביםממדיםאלהמאמציםלבשוהזאתהמאהית !1ובראו

הטבעייםחייואתבהייצרבארצו,ישראלעםשלמחודשתלהשתרוז.::ות
גולה,שנותבאלפיממנהמנותקשהיההאדמהבעבודתוביחודכפיו,ביגיע

העםחלוציע"יונוצרוהתנ"ך,שפתהעתיקה,שפתולתחיהושבהנתחדשה
ואלימותשלטוןבכוחלאהתגשםוהרבמפעללמופת,שיתופיותהייםצורות

מעשיםעל-ידיאלאאירופה,עמישלהקולוניאליתההתישבותכדרךומלחמה
r וביחידומבחוץ,מבפניםקשיםגורמיםכמהואלמלאשלום,בדרכילוציים

ע"ישבגולהישראלמעםגדולחלקהשמדת ל,zן'והקטלניהמועועהמאורע
ההמוניםשלאקטיביבסיועגםותכופותהעמים,שלאדישותםלנוכחהיטלר,

ואי-אמוןאי-שקטרוגו,העםשרידיאתשמילאדברהיהודים,בהשמדת
ציוןיכלה-ישראלנביאישחווהמהדרךהתנועהאתוהורידוהכלכלפי

עמיםלשנאתמוקדנקודתכיוםשהיאבמקוםלעמים,מופתנקודתלשמש

ולמלחמה,הדדית
עובדתמתיצבתזוראשונהחייםעובדתעםאחתובשורהלצידה ) 2
ושלשכאלףזהמהראיזt-ובה,פחותלאבחיוניותהומוחלטתחזקהשניה,חיים
בדרכיהאדמה,בעבידתהמכריעברובו.העוסקערביעםכאןנאחזשנהמאות

ודבקהמולדת-הארץבקרקעמאודומושרשפרימיטיביים,ועבודהחיים

ובאושנתרחשווההרפתקאותוההפיכותהמשטריםכלאףעלהינתקללאבה
הדורות,במרוצתווהרפתלואותרבתארץעל

למורחמאיריפהוובמאההמידרניתהלאומיותרעיונותחדירתעם
הלאומיות,התנועותשתיביןהגורליתההיסטוריתהפגישהועםהתיכון
הבעיההחמורה,הבעיהועלתהבוצרהזו,ארץבתחומיוהיהודית,הערבית

ישראלמדינתהקמתעםוהחומרההמתיחותלשיאשהגיעההיהודית-ערבית,

ערבעמיובין'ז.::בינינוהבעיותלפתרוןהדרךנגדוהמלחמתיות,השוביניום
בימיםגםיכלתם,ככל"אחוד"באגודתפעיליםחברינוהמוות.נשלובעזרת
יהודית-אנושיתלגישהפנימילמיפנהלעוררוואגודהמוסיפהאלהקשים

ערבארצותכלפיאומת'ז.::לוםולדרכיהערבים,הפליטיםלבעיתאמיתית
קטנההאגודהבהיותבהיקפהמצומצמת"אחוד"פעולתאךשמסביבנו,

יותראופחותעולםהשקפתהיעדרגםמשפיעמוהפחותלאבמספרה,
ה'זLונות,החייםלבעיותביחסאחיהד

מהותושלפיהציבוריהגוףהיאמצפוןמטעמיהמלחמהסרבניאגודת
בימיהעצמאיתועמדתודעתוצלילותעלתוקףביתרלשמורלוניתןואופיו
סיבותושתיבמספרנו,הננומאדמעטיםאמנםאלה,ואנדרלמוסיהמבוכה

נוספיםחבריםאחרמריצהקולנית,מתעמולהאנונוהריםא) :לכךחשובות
בבעיותזמתעמק I '.מירקבאאלינוהמפלגות.כדרךשטחייםפיתויבדרכי
וקשהגדולהב) jרציניייחסילימודעייןוך rמ,פתרוניםלהן tומחפ'החיםי

שהיאלתנועתנוהמסתפחעליו'זz-מקבלהאי'זLיתיההתחייבותהאחריות
ומלחמהלצבאפעולהשיתוףכלעצמםעלאוסריםוחבריההגשמה,תנועת

בפנילהעמידםעלולכשוהגםומלחמה,שלוםבימיבעקיפין,אובמישרין
הוחברה.ה'זLלטובותמצדואייזzיות-גופניותכלכליותחברתיות,קשות,סכנות
בהכרתםהםקרוביםאםגםים, tקו.יכהבתנאיםמהצטרפותנרתעיםרבים

התנועה,לעקרונות

עלמתבססתותנועתנוהרוב,קניןדווקאאיבנהשהאמתאנויודעים
נעלםהדתיתאמונתיאומצפונוקולאשרהיחידשלהעצמאיתעמידתו
והמדינה,החברהלקולמעלמעיניו

תשע"!,טבת 1956ינואר"ברי,'

וערבישראלביזהיחסיםבעיתלפתרון

ישראלבארץוערבישראלביןהיחסיםבעיתמכלולאתלהביןכדי
לאורורקקדומים,משפטיםללאזיחמורהבבעיהלעייןישוסביבותיה

ובהווה,בעברהחיוביתבמהותםהממשיותהחייםעובדות

להתעלםשאיןבהחלטיותזוארץגורלהקובעותהןיסודעובדותשתי

 :אופןבשוםממבה
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 Peace Ne\vsה'עורךשללפנייתוכתשובהנכתב!ה(מאמר

ביתסעמדתויביעבומאמרעתונולמעןלכתובחפשינתןאל

הבעיותלפתרוןביתסוהצעותיוזעתוואתבישראלכיוסלמצב

וערב),ישראלשביןהתכוורות

נוצרהכאןהתנ"ך,'ג.םישראל,עםמולדתהיאי(ז.::ראלארץ ) 1
שונותבצורותכךאחרשנתקבלוהנצחייםוערכהיהדתיתתרבותווהתפתחה

חווזאתישראלנביאיחווכאןוהאיסלאם,הנצרותנושאיהעמים-ידיעל

חרב"גויאלגויישא"לאלאתים",חרבותם"וכיתתושלהנצחיהיז.::לום
יעקבבביתללמודציוןלהריעלוורחוקיםרביםועמיםוכוי),מיכה(ישעיהו,

רומאבבל,על-ידיישראלעםועלהארץעלשבאוהחורבנותדי,דרכיאת

לאגולהבארצותישראלמעםגדולחלק'ז.::פיורווכובשיםתקיפיםושאר
הדורות,בכלבהפסקלאיהודיישובכליל,מארצוישראלאתלנתקיכלו

ובנסיונותוגעגועיהםבתפילותיהםהיהודיםאליהפנוגלותםמתפוצות
המשיחבביאתהיהודיתהאמונהקץ,איןבקשייםכרוכים'ז.::היוהתישבותיים

למופתיהיו iZולתייםהעתיקהלמולדתוויחוירומגלותוהעםאתשיגאל
גירושאיומים,וסבלגולהשנותבאלפיישראלעםאתליוותההעולם,לעמי
הואגםהחוירשנה 450לפניהאינקביויציוניתמספרדיהודיםאלפימאות
במאההותיק,היהידיהישובאתשםוחיוקישראללארץמהגוליםרבמספר

לארצם,יהודיםהמונילהחורתיותרומאורגניםמרוכזיםמאמציםנעשוהי"ט
שהביאוומוצלחיםרחביםממדיםאלהמאמציםלבשוהזאתהמאהית !1ובראו

הטבעייםחייואתבהייצרבארצו,ישראלעםשלמחודשתלהשתרוז.::ות
גולה,שנותבאלפיממנהמנותקשהיההאדמהבעבודתוביחודכפיו,ביגיע

העםחלוציע"יונוצרוהתנ"ך,שפתהעתיקה,שפתולתחיהושבהנתחדשה
ואלימותשלטוןבכוחלאהתגשםוהרבמפעללמופת,שיתופיותהייםצורות

מעשיםעל-ידיאלאאירופה,עמישלהקולוניאליתההתישבותכדרךומלחמה
r וביחידומבחוץ,מבפניםקשיםגורמיםכמהואלמלאשלום,בדרכילוציים

ע"ישבגולהישראלמעםגדולחלקהשמדת ל,zן'והקטלניהמועועהמאורע
ההמוניםשלאקטיביבסיועגםותכופותהעמים,שלאדישותםלנוכחהיטלר,

ואי-אמוןאי-שקטרוגו,העםשרידיאתשמילאדברהיהודים,בהשמדת
ציוןיכלה-ישראלנביאישחווהמהדרךהתנועהאתוהורידוהכלכלפי

עמיםלשנאתמוקדנקודתכיוםשהיאבמקוםלעמים,מופתנקודתלשמש

ולמלחמה,הדדית
עובדתמתיצבתזוראשונהחייםעובדתעםאחתובשורהלצידה ) 2
ושלשכאלףזהמהראיזt-ובה,פחותלאבחיוניותהומוחלטתחזקהשניה,חיים
בדרכיהאדמה,בעבידתהמכריעברובו.העוסקערביעםכאןנאחזשנהמאות

ודבקהמולדת-הארץבקרקעמאודומושרשפרימיטיביים,ועבודהחיים

ובאושנתרחשווההרפתקאותוההפיכותהמשטריםכלאףעלהינתקללאבה
הדורות,במרוצתווהרפתלואותרבתארץעל

למורחמאיריפהוובמאההמידרניתהלאומיותרעיונותחדירתעם
הלאומיות,התנועותשתיביןהגורליתההיסטוריתהפגישהועםהתיכון
הבעיההחמורה,הבעיהועלתהבוצרהזו,ארץבתחומיוהיהודית,הערבית

ישראלמדינתהקמתעםוהחומרההמתיחותלשיאשהגיעההיהודית-ערבית,

ערבעמיובין'ז.::בינינוהבעיותלפתרוןהדרךנגדוהמלחמתיות,השוביניום
בימיםגםיכלתם,ככל"אחוד"באגודתפעיליםחברינוהמוות.נשלובעזרת
יהודית-אנושיתלגישהפנימילמיפנהלעוררוואגודהמוסיפהאלהקשים

ערבארצותכלפיאומת'ז.::לוםולדרכיהערבים,הפליטיםלבעיתאמיתית
קטנההאגודהבהיותבהיקפהמצומצמת"אחוד"פעולתאךשמסביבנו,

יותראופחותעולםהשקפתהיעדרגםמשפיעמוהפחותלאבמספרה,
ה'זLונות,החייםלבעיותביחסאחיהד

מהותושלפיהציבוריהגוףהיאמצפוןמטעמיהמלחמהסרבניאגודת
בימיהעצמאיתועמדתודעתוצלילותעלתוקףביתרלשמורלוניתןואופיו
סיבותושתיבמספרנו,הננומאדמעטיםאמנםאלה,ואנדרלמוסיהמבוכה

נוספיםחבריםאחרמריצהקולנית,מתעמולהאנונוהריםא) :לכךחשובות
בבעיותזמתעמק I '.מירקבאאלינוהמפלגות.כדרךשטחייםפיתויבדרכי
וקשהגדולהב) jרציניייחסילימודעייןוך rמ,פתרוניםלהן tומחפ'החיםי

שהיאלתנועתנוהמסתפחעליו'זz-מקבלהאי'זLיתיההתחייבותהאחריות
ומלחמהלצבאפעולהשיתוףכלעצמםעלאוסריםוחבריההגשמה,תנועת

בפנילהעמידםעלולכשוהגםומלחמה,שלוםבימיבעקיפין,אובמישרין
הוחברה.ה'זLלטובותמצדואייזzיות-גופניותכלכליותחברתיות,קשות,סכנות
בהכרתםהםקרוביםאםגםים, tקו.יכהבתנאיםמהצטרפותנרתעיםרבים

התנועה,לעקרונות

עלמתבססתותנועתנוהרוב,קניןדווקאאיבנהשהאמתאנויודעים
נעלםהדתיתאמונתיאומצפונוקולאשרהיחידשלהעצמאיתעמידתו
והמדינה,החברהלקולמעלמעיניו

תשע"!,טבת 1956ינואר"ברי,'

וערבישראלביזהיחסיםבעיתלפתרון

ישראלבארץוערבישראלביןהיחסיםבעיתמכלולאתלהביןכדי
לאורורקקדומים,משפטיםללאזיחמורהבבעיהלעייןישוסביבותיה

ובהווה,בעברהחיוביתבמהותםהממשיותהחייםעובדות

להתעלםשאיןבהחלטיותזוארץגורלהקובעותהןיסודעובדותשתי

 :אופןבשוםממבה
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ולנוכחהאו"מהחלטתלפישנים'';!,כזונהלפניישראלארץ iנבחלקריבונית
העמים-האחיםלמלחמתהגענוומכךהארץ,יושבהערביהרובהתנגדות

היום,שלוהמסוכןהמתוחולמצב
שנהים ,t\כחמילפנישעודומחשבהעיןבהיריהיהודיםבינינוהיו
מציאותומעובדת'זzבהתעלמותהסכנהמפניציוןשיבתחלוציאתהזהירו

תרדמהשלבמצבאמנםהנמצאהמשותפת,בארצנומושרשעם-אח'ז:ל
בארץומקומוזכותועלבכוחויעמודאחדיוםיקיץאךציבורית-לאומית

המזהירהעבריהסופראפשטיין,יצחלוהמפורסםהעבריהפדגוג-הבלשןזו,

אז,טענוקלבריסלו'חיים ,t\הנפיאצילההומניסטןוהקולוניזטורבנימיןרי
(מגדוליהזקןהללשלהנעלההכלללפיהערביםשכנינוכלפילנהוגשעלינו

שנוא "t\"מה :לספ"הנ) 5-הנוצריםספירתלפנישנה 75חיהתלמוד,
מספיקמקוםישזושוממהחצי ץראב,!;''ביחודלזולתך",תע'י:tהאלעליך

גורליתבפגישהבהתנהגותנולמופתלהיותעלינומקילוזההעמים,ני 1Zלו
נוסדהכךשלאחרבשניםזו,למולדתותפים :iהי :tהשמייהעמיםשניביןזו

מחשוביכמהבשיתוףהציונית,ד,התישבותממנהלירופין,א.ד"ר'על-י-די

"בריתאגודתבובר,מ.הפרופסורובראשםבירושליםהעבריתהאוניברסיטה

לונצלרעמדבראשה-:t '"איחוד"אגודתבמלוונזהבאהזמןולאחדשלום",
המחשבהאנשימיטבבשיתוףזיילמאגנסל,י,הד"רהעבריתהאוניברסיטה

עליהודית-ערביתוהתלורבות'זz,יתוף :ומטרתה-ראל ,zי'בעםוהפעולה
סיבניבלו'רוב,שווייץכדוגמתדו-לאומית,י'י:tראלארץל "t\הי~קרוןיסוד

בזהוממשיכיםיכלתםככלזו'ןZ,לוםבפעולתתמכוי',,ראלבארץהמלחמה
והוצעוהערבים,ממשכיליחלקאצלחיובייםד,דיםזולפעולתנוהיוכיום,גם

אךיהודי-ערבי,להסכםרציניותהצעותערביםמנד,יגיםמצדפעמיםכמה
בציבורהשוביניסטייםהלאומנייםהיסודותגברוהעמים ינ"::ל ,z: 'לאסונם
להסכםהטוביםוהסיכוייםהמאמציםבכלוחיבלויח,דגםוהערביהיהודי

יהרדיתלמדינההערביםהסכמתמללובלשנואשוהיהודים,הטנהיגים,לשלום,
המנדטשלטוןעםפעולהלשיתוףמאמציהםאתכיוונוישראלבארץריבונית
שבארץ,הערביהי~םממציאותהתעלמותותוךמ,רה)אותם(';:איכזבהבריטי

הטפעלעצםעלמצווהמלחמתהכריזוגיסאמאידךהערביםוהלאומנים
ירושליםמופתישלבהעדראתודמיםמהומותוע"יופשרה,הבחנהללאהיהודי

(מצב !בכללוהיהודיהישובאתלחסלקיוואל-חוסייניאמיןחאגיל,ז:עבר,
האינטרסיםלטובתהבריטיהמנדטשלטוןעייימתפירהבצורהנוצלזה

הי::ובי-הטוןנותניע"יהוכרזווהערביהיהודיבצבורהשלוםדורשי , .. )ול",'

כלפיטרור-דמיםמעשיגםבוצעוהערביובציבורבעמם,כבוגדיםניסטיים
המארבטןנרצחואזלכך,בנטיהודים !1החואו-ערביהיהודיהשלוםנאמנ,'

מקבילהערביתתנועהברא'זtשהתיצבצעירמשכילהמופתי,שלדודובן
היהודית,"איחודיילאגודת
כל ורר;.;''והערביםהיהודיםהרחביםההטוניםשביןכאןלצייןוב tח'

היו :t 'לושריםועבודה,מלאכהמסחר,בעניניטוביםויחסיםקשריםהשנים

וזה ,,!;'ידחמאחר-כךומתקשריםוחוזריםמהומותהתפרצותלזג,ןנפסקים

המחנות,בשניהלאומנית-'זtוביניסטיתהתעמולהכלאףעל
 :7האוייהחלטתלפימהארץבחלקריבוניתראל-:tי'מדינתהלומתעם

הגמור,חיסולהלשםהצעירההמדינהעללמלחמהערבמדינות עב,,'יצאו
ואוירתהמתיחותבמצבהועמדנוישראלנצחוןעל-ידיזהנסיוןוכשנכשל

האנוי::ות,ולכלהתיכוןהמזרחבכלכאן,היזtלוםאתהמסכניםמלחמהערב
לי~דדהוהמערבהמזרחתקיפיעל-ידיכיוםהיאנבחרההזאתהארץלאסון

ביןלשלוםהטאמציםעלמאדמכבידוזהביניהס,והתגוששותהיאבקות

החירוםמצבלחיסולאפשרותכיוםגםישובכל-זאתהזאת,הארץעמי
 :דלקטןהיסודותעלפורייםיצירהוחייהדדיים'זtלוםיחסיולהיזtכנת

 ;והערביםהיהודיםעמיה,שנישלמולדתםהיאישראלט,דינת ) 1
 ':'י'זtביניהםהדעותחילוקידzכל 1וטתחייביםטכיריםהעטיםני 11 ' ) 2

 ;ומלחט,הבאלימותהוא tוכלשימושללאעילום,בדרכירקולפתורלברר
אתולקבועהמדיניהמשטרבצורתשינוייםכיוםלהכניסאין ) 3
אולייוברראןושלוטים.רחוקיםיותריטים I ;זאתלך'חותישלעתיד,צורתו

הוא-העכ:יס'ז;נילאוי::רוהרצויהטובשהמוצאהצדדיםשני tוסוףסוף

האיזור,עמישלפדרטיביתבריתבתוךהדו-לאומית,החייםבצורת

יצירתהשכנות,הארצותעםהדדייםגבולתיקוני-ם jגהקייעשו ) 4
חיפהבנמלחפשיע~יטושטתןלירדן,מצריםביןבנגבתחבורהר :tקי

קפדנ'תרהגשטההארץחללו'בכלהצגאימשל iהנביטול ', jידדו'מדינת
 ;ראל tי'שלהיסודבחוקתהערבילמיעוטהמוגטחהמוחלטהשויוןשלמלאה
עליהם,שיוסכםבתנאיםלטולדתםערביםפליטיםאלףכמאההחזרת ) 5
 ;הערביותבארצותייושבוהפליטים רא::'

באריןהפליטיםיקום itל'הדרושיםהגביריםהכספייםהאמצעים ) 6

ערבומדינותיי!!ראלמדינתאךגינלאומיים,ממקורותיגוייסוערבובארצות

 ;זהבמפעלגדולכספיבטאמץלה'זtתתףחייבות
ד,או"מטטעםטיוחדתועדהתעסוקהפליטיםהתורן.:;בותעניןבגל )" 1

'!!מאותהענין'!!תובענפימכסיטליתבזריזותבדברלטפלעליה'!!יוטל
 ;בותלויותנפ'זtןתאלפי

כלפרערבטדינותמצדהחירוםאמצעינלוכןישראלעלהחרם ) 8
ובהחלט,מידלהבטלצריכים"!!ראל

גסבךטהסתבךלהימנעכוחןבכלתשתדלנהושכנותיהיי!!ראל ) 9

בעקבו-לבואהעלולההחמהוהמלחמהוהמערבהמזרחשביןהלורההמלחמה
שהם,וגושמדינהמכל Jרזיונשקקבלתדוחותוהןתיה,

אתנאיכוונוטוברצוןובעליזה,באזורלשלוםמיניט.וםתכניתזרהרי

זו,תכניתלהגשמתאותנולקרבתיוונם,את-אפשרואםהשפעתם,

תשטיי(),ניטף- 1956אפרילהמלחמה""סרבני(מעלןן
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ולנוכחהאו"מהחלטתלפישנים'';!,כזונהלפניישראלארץ iנבחלקריבונית
העמים-האחיםלמלחמתהגענוומכךהארץ,יושבהערביהרובהתנגדות

היום,שלוהמסוכןהמתוחולמצב
שנהים ,t\כחמילפנישעודומחשבהעיןבהיריהיהודיםבינינוהיו
מציאותומעובדת'זzבהתעלמותהסכנהמפניציוןשיבתחלוציאתהזהירו

תרדמהשלבמצבאמנםהנמצאהמשותפת,בארצנומושרשעם-אח'ז:ל
בארץומקומוזכותועלבכוחויעמודאחדיוםיקיץאךציבורית-לאומית

המזהירהעבריהסופראפשטיין,יצחלוהמפורסםהעבריהפדגוג-הבלשןזו,

אז,טענוקלבריסלו'חיים ,t\הנפיאצילההומניסטןוהקולוניזטורבנימיןרי
(מגדוליהזקןהללשלהנעלההכלללפיהערביםשכנינוכלפילנהוגשעלינו

שנוא "t\"מה :לספ"הנ) 5-הנוצריםספירתלפנישנה 75חיהתלמוד,
מספיקמקוםישזושוממהחצי ץראב,!;''ביחודלזולתך",תע'י:tהאלעליך

גורליתבפגישהבהתנהגותנולמופתלהיותעלינומקילוזההעמים,ני 1Zלו
נוסדהכךשלאחרבשניםזו,למולדתותפים :iהי :tהשמייהעמיםשניביןזו

מחשוביכמהבשיתוףהציונית,ד,התישבותממנהלירופין,א.ד"ר'על-י-די

"בריתאגודתבובר,מ.הפרופסורובראשםבירושליםהעבריתהאוניברסיטה

לונצלרעמדבראשה-:t '"איחוד"אגודתבמלוונזהבאהזמןולאחדשלום",
המחשבהאנשימיטבבשיתוףזיילמאגנסל,י,הד"רהעבריתהאוניברסיטה

עליהודית-ערביתוהתלורבות'זz,יתוף :ומטרתה-ראל ,zי'בעםוהפעולה
סיבניבלו'רוב,שווייץכדוגמתדו-לאומית,י'י:tראלארץל "t\הי~קרוןיסוד

בזהוממשיכיםיכלתםככלזו'ןZ,לוםבפעולתתמכוי',,ראלבארץהמלחמה
והוצעוהערבים,ממשכיליחלקאצלחיובייםד,דיםזולפעולתנוהיוכיום,גם

אךיהודי-ערבי,להסכםרציניותהצעותערביםמנד,יגיםמצדפעמיםכמה
בציבורהשוביניסטייםהלאומנייםהיסודותגברוהעמים ינ"::ל ,z: 'לאסונם
להסכםהטוביםוהסיכוייםהמאמציםבכלוחיבלויח,דגםוהערביהיהודי

יהרדיתלמדינההערביםהסכמתמללובלשנואשוהיהודים,הטנהיגים,לשלום,
המנדטשלטוןעםפעולהלשיתוףמאמציהםאתכיוונוישראלבארץריבונית
שבארץ,הערביהי~םממציאותהתעלמותותוךמ,רה)אותם(';:איכזבהבריטי

הטפעלעצםעלמצווהמלחמתהכריזוגיסאמאידךהערביםוהלאומנים
ירושליםמופתישלבהעדראתודמיםמהומותוע"יופשרה,הבחנהללאהיהודי

(מצב !בכללוהיהודיהישובאתלחסלקיוואל-חוסייניאמיןחאגיל,ז:עבר,
האינטרסיםלטובתהבריטיהמנדטשלטוןעייימתפירהבצורהנוצלזה

הי::ובי-הטוןנותניע"יהוכרזווהערביהיהודיבצבורהשלוםדורשי , .. )ול",'

כלפיטרור-דמיםמעשיגםבוצעוהערביובציבורבעמם,כבוגדיםניסטיים
המארבטןנרצחואזלכך,בנטיהודים !1החואו-ערביהיהודיהשלוםנאמנ,'

מקבילהערביתתנועהברא'זtשהתיצבצעירמשכילהמופתי,שלדודובן
היהודית,"איחודיילאגודת
כל ורר;.;''והערביםהיהודיםהרחביםההטוניםשביןכאןלצייןוב tח'

היו :t 'לושריםועבודה,מלאכהמסחר,בעניניטוביםויחסיםקשריםהשנים

וזה ,,!;'ידחמאחר-כךומתקשריםוחוזריםמהומותהתפרצותלזג,ןנפסקים

המחנות,בשניהלאומנית-'זtוביניסטיתהתעמולהכלאףעל
 :7האוייהחלטתלפימהארץבחלקריבוניתראל-:tי'מדינתהלומתעם

הגמור,חיסולהלשםהצעירההמדינהעללמלחמהערבמדינות עב,,'יצאו
ואוירתהמתיחותבמצבהועמדנוישראלנצחוןעל-ידיזהנסיוןוכשנכשל

האנוי::ות,ולכלהתיכוןהמזרחבכלכאן,היזtלוםאתהמסכניםמלחמהערב
לי~דדהוהמערבהמזרחתקיפיעל-ידיכיוםהיאנבחרההזאתהארץלאסון

ביןלשלוםהטאמציםעלמאדמכבידוזהביניהס,והתגוששותהיאבקות

החירוםמצבלחיסולאפשרותכיוםגםישובכל-זאתהזאת,הארץעמי
 :דלקטןהיסודותעלפורייםיצירהוחייהדדיים'זtלוםיחסיולהיזtכנת

 ;והערביםהיהודיםעמיה,שנישלמולדתםהיאישראלט,דינת ) 1
 ':'י'זtביניהםהדעותחילוקידzכל 1וטתחייביםטכיריםהעטיםני 11 ' ) 2

 ;ומלחט,הבאלימותהוא tוכלשימושללאעילום,בדרכירקולפתורלברר
אתולקבועהמדיניהמשטרבצורתשינוייםכיוםלהכניסאין ) 3
אולייוברראןושלוטים.רחוקיםיותריטים I ;זאתלך'חותישלעתיד,צורתו

הוא-העכ:יס'ז;נילאוי::רוהרצויהטובשהמוצאהצדדיםשני tוסוףסוף

האיזור,עמישלפדרטיביתבריתבתוךהדו-לאומית,החייםבצורת

יצירתהשכנות,הארצותעםהדדייםגבולתיקוני-ם jגהקייעשו ) 4
חיפהבנמלחפשיע~יטושטתןלירדן,מצריםביןבנגבתחבורהר :tקי

קפדנ'תרהגשטההארץחללו'בכלהצגאימשל iהנביטול ', jידדו'מדינת
 ;ראל tי'שלהיסודבחוקתהערבילמיעוטהמוגטחהמוחלטהשויוןשלמלאה
עליהם,שיוסכםבתנאיםלטולדתםערביםפליטיםאלףכמאההחזרת ) 5
 ;הערביותבארצותייושבוהפליטים רא::'

באריןהפליטיםיקום itל'הדרושיםהגביריםהכספייםהאמצעים ) 6

ערבומדינותיי!!ראלמדינתאךגינלאומיים,ממקורותיגוייסוערבובארצות

 ;זהבמפעלגדולכספיבטאמץלה'זtתתףחייבות
ד,או"מטטעםטיוחדתועדהתעסוקהפליטיםהתורן.:;בותעניןבגל )" 1

'!!מאותהענין'!!תובענפימכסיטליתבזריזותבדברלטפלעליה'!!יוטל
 ;בותלויותנפ'זtןתאלפי

כלפרערבטדינותמצדהחירוםאמצעינלוכןישראלעלהחרם ) 8
ובהחלט,מידלהבטלצריכים"!!ראל

גסבךטהסתבךלהימנעכוחןבכלתשתדלנהושכנותיהיי!!ראל ) 9

בעקבו-לבואהעלולההחמהוהמלחמהוהמערבהמזרחשביןהלורההמלחמה
שהם,וגושמדינהמכל Jרזיונשקקבלתדוחותוהןתיה,

אתנאיכוונוטוברצוןובעליזה,באזורלשלוםמיניט.וםתכניתזרהרי

זו,תכניתלהגשמתאותנולקרבתיוונם,את-אפשרואםהשפעתם,

תשטיי(),ניטף- 1956אפרילהמלחמה""סרבני(מעלןן



פשרח iתנ 176

 177ובפשבלב

ונוהותוהונימימאמרןשלמהרהוריו
אלהחירוםבימיותועלתמוסר

האחרונה.הלילאשטורתחורף,ליל

הקב'יה ל",בעולמוהטתרחי:':עלרביסהרהוריםאךבחוץ,חוע~ךעוד
מטיטתי.לקוםיבחרר,'שנת('אתהטרידואלד,שכולביטר

פוך :.iלוובמהכיצדידעתיילאלימספיקהבלתיר,י,זה'~לרהבוקרתפילת
 ~(יבנו-יצורו,לי,אךלפניו,גלויהכל.אמבםשבשמיםאבינולפני::.ייחר
בכפן!, tהמתרח'אתחושףמפלל,במיוחד,מבטאהו iLלמןולוהטרבצורך

ולאיבוטאלאאיז:.ראתאנרי,,-ביי:;,פתלבטאהקושיד,כך,במעמקי-מעמקיה.

 , ..תהילהדוטיהלך-ולכ(במלים.יובע
';':הופיעערלרגעמרגעוהאדימוהחווירומיס .iZה'ד,חוצה.יצאתישחרעם

 _זועמתןקדרו,זסעררוחוליללאחרהארץ.פניור,אירזדרו iבכלמש r\ה'
'דzלוהכחולעמוקטה-'י:;,ממולנוהיםהכל,עלפוך C' 'חריי;':יכך,ואור ,טק"::

מיוחד,נוגהבזרהרהםאףטואריסבגןרומיםהתועיסהענניםקטעי !היום

והבויד,פריארלנותהגניס,בקצרתהברויז:.יםרות i :.ז'שמסביב,הידקגני

עצבותשליופימיוה,דאררר,יוסבכולם-החמודיםהחוציפרריאףונים,-t\ ',ד

האטנם :אלםב'זtאלתהאדםבניבנוהםצופיםודבריסאומרללאעמוקה,
שלעולמומטה,וי~לטעלהשלזהיופילהחריבבכםהשטןשגעןודבלן

 ?הקב'יה

נפי\':י,ידעתיולאלנוהלוה(';;הדקההדממהלקולבהאזנהכהשקעתי
מעלמטביב,אשרלאיו-ספוררהיג.צמיםוהצומחהחרכלעםלאחרהייתי

כלל Z:ו'שלרכתיז:.ובהמפנימיותיוהתפרצהבקעד,אלםתפילתלנו,ומתחת
יצוריעתהאזינים Iגמקוםעבכללירודאיהררלתפוצותיהם.האדםבניאחי
הןכנו,זיהם. :i'מיאלוהבוקרד,שחרכנפיעלא .l\הנייהרקההדממהלקולאדם

 !ברחמרם)!עליהולדרדסלארץ"למאירבברםכולבו

באותיותוהכותרותד,עתוו,באהמראד,.כלגזוהנהומצפהמאזיןעורי
 ..ומלואה,תבלהקדירוהגדולות

כליל'ן.:בשמיםאבינוההסת'רןפתרונויזההחליםהנה :הוטהוהלב
 ?התועיםבניומאתנו,פניואת

 !איחללויקטלניהן :ממעמקיעולהוהקרל

נ"בך~יכוחיי jזגרי"במקוםגוברפרופיזבךיקויאתעםוהוהורים(הערות

 .}.ז,שספטמבר-אוקטובר

 . 1956שנת

פהרקמאדם,ריקיםכמעטהייהרחיביתרגיל.בלתישבתייםזההיה
בחזיתהיורובםביותר,מהצעיריםלאלריב,עובר,ברדדארםנראהם Z!ו'

המיביותהפעםנראולאשב"עורף".במחנותאוסיניבמדברהמלחמה
המבוהלתהריצהאשראדםבבימאיכלסותהן t!כ'בשבתותתטידהמתרוצצות

לתעתועיגמורהבאדישותזרחד,ר,שמשהאמיתי,עינג-שבתלהםהיאבמכרנית

כליבכלהדדיאחיםוטבחבהריגהשעהאיתר,עסוקיםשהיוהאדםבני

המתמידהדירבוןבהשפעתולמה,מהעלשידעובלאהתרבותיים,המשחית

בחשאיהניעהקלהרוחור,רוחניים.המדינייםומנהיגיהםהעמיםרועיטצר
לטיילהיהנוחשמסביב,לדוטיהמשתאיםשעמדוהשדרותעציעליאת

את'ז.z.רכתיהכל.עלהיהרבוץמנשואכבדעצבאךזו,שקטהבאוירה
עלב"איחור"ירידיעםבשיחה-וויכוחכולישקועכשאניבכבדותרגלירגלי

ישראלבמרינתהעםולהמונילשליטיםלהסבירכיצדלעשות,מה :א ,t1הנוי
השומעיםאתומעצבניםמרגיזיםרקשהם-מוסרייםמנימוקיםחלילהשלא

במדיניותההכיורןב"שינויהכרחישמיחשילםתרעלתייםמטעמיםאלא-
מאמרבאותובוברהפרופ'זאתלהסבירשמנסהכפיישראל",ממשלתשל

 1ב"נר"הנייל

הגדרתוכפיהמופשטים"ה"עקרונייםלסוגכנראהאניושייךהיות

"חשוך-שהנניבזהטורההריניב"איחור",האחדהסוגאתנכונההבלתי

ה"מעשי"הפלאאפשריכיצרולהביולתפוסאופ(בשוםר ,t1מוכיואיננימרפא",
דברשנגעמפנילאהרעהמררכוישובששלטוןיום,יוםבחייבפרעלהזה

מתוךאלאותשובהחרטהמתוךלאהמצפון,מהתעוררותלאבלבן,אלהים

הולךזהששלטוןבשעהחמרניים-תועלתיים,חישובים,מתיךתועלתיהשבוו
עצמיעלמכריזשהוא;בשעההקטלבשדהלנצחוןמנצחוןחיל,אלמחיל

כמבצעובעולם,במזרחהשלוםדברכמגשיםיישראל,בביאיחזו(כנושא
 ?בעמיםישראלכבורכמריםבישראל,הטשיחיהמיפעל

צדק,שלמ,רה"אותהישראל",ממיזLלתשלבמדיניותההכיווו"שיניי
-ממש"בפועלאלאובדמיוןבחזוןלאיובטחעמנושעתידכדיהנחוצה

לממשממנהדורשיםאנךש"איןמוקדמתהדועהתוךבובר,פרופ,דורשזאת

 !!סבאישראלמבניכזאתלדרושוחלילהחסמוסרי",היאבאשרמיסריכלל

תישמעבוברפרופ,שללמשאלתוהברורההתשובהכילחשוביסודהאיו
 :וכו'וכו'וסגנהיםהאלופיםורביוהרמטכליםהשלטוןראשימפיועוזבתוקף
מצביאיםכלכלה,חכמיעלינו.נאתסמוך-ותועלתיותלמעשיותאשר

כלאתנוהם-במדינהדת mהדוחאנשישלהמכריעורובםהמוללים,
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ונוהותוהונימימאמרןשלמהרהוריו
אלהחירוםבימיותועלתמוסר

האחרונה.הלילאשטורתחורף,ליל
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ולאיבוטאלאאיז:.ראתאנרי,,-ביי:;,פתלבטאהקושיד,כך,במעמקי-מעמקיה.

 , ..תהילהדוטיהלך-ולכ(במלים.יובע
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 _זועמתןקדרו,זסעררוחוליללאחרהארץ.פניור,אירזדרו iבכלמש r\ה'
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שלעולמומטה,וי~לטעלהשלזהיופילהחריבבכםהשטןשגעןודבלן

 ?הקב'יה
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 ?התועיםבניומאתנו,פניואת
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לטיילהיהנוחשמסביב,לדוטיהמשתאיםשעמדוהשדרותעציעליאת

את'ז.z.רכתיהכל.עלהיהרבוץמנשואכבדעצבאךזו,שקטהבאוירה
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ישראלבמרינתהעםולהמונילשליטיםלהסבירכיצדלעשות,מה :א ,t1הנוי
השומעיםאתומעצבניםמרגיזיםרקשהם-מוסרייםמנימוקיםחלילהשלא

במדיניותההכיורןב"שינויהכרחישמיחשילםתרעלתייםמטעמיםאלא-
מאמרבאותובוברהפרופ'זאתלהסבירשמנסהכפיישראל",ממשלתשל

 1ב"נר"הנייל

הגדרתוכפיהמופשטים"ה"עקרונייםלסוגכנראהאניושייךהיות

"חשוך-שהנניבזהטורההריניב"איחור",האחדהסוגאתנכונההבלתי

ה"מעשי"הפלאאפשריכיצרולהביולתפוסאופ(בשוםר ,t1מוכיואיננימרפא",
דברשנגעמפנילאהרעהמררכוישובששלטוןיום,יוםבחייבפרעלהזה

מתוךאלאותשובהחרטהמתוךלאהמצפון,מהתעוררותלאבלבן,אלהים

הולךזהששלטוןבשעהחמרניים-תועלתיים,חישובים,מתיךתועלתיהשבוו
עצמיעלמכריזשהוא;בשעההקטלבשדהלנצחוןמנצחוןחיל,אלמחיל

כמבצעובעולם,במזרחהשלוםדברכמגשיםיישראל,בביאיחזו(כנושא
 ?בעמיםישראלכבורכמריםבישראל,הטשיחיהמיפעל

צדק,שלמ,רה"אותהישראל",ממיזLלתשלבמדיניותההכיווו"שיניי
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 !!סבאישראלמבניכזאתלדרושוחלילהחסמוסרי",היאבאשרמיסריכלל

תישמעבוברפרופ,שללמשאלתוהברורההתשובהכילחשוביסודהאיו
 :וכו'וכו'וסגנהיםהאלופיםורביוהרמטכליםהשלטוןראשימפיועוזבתוקף
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שאיננןאדםכלד,דוחההמוסר ל:.:'הידועהריחנודףמהצעותיךהןמך,

 ?לנואדוןמי-אתנו'נשקנובמהותו,"תבוסני"

מכריעיםגורמ,יםני ,Z\ 'רק :':'ישכמוניטופשפ""עקרוניי ל:.:'לדעתו
והבפוחהריאלי-האחדייד.cראלי.'מטשלתל-:.i 'במדיניותההכיווןל"'ד;.ינוי
חרפהל it 'הגורםזהו-טאבדוןולהצלתוהעם ל:.:'ולנפ::דולגופוביותר

ככלד,אפשר,ככלהמטרותתיר,ןן ל:.:'ובנפי:':,בלבובה iLת' ל:.:'הרן(,על

ברזלאגרוףלחץתחת-הי:;'ני-אוטראםליאו'-הטניהאפשר.

 !ם :iה'י':;מרנו !וחלילהחסגט,ור,והרסוחורבןדלדוללחי(תחתאיום,

י':זהואעצמו ל~'המכריזאך ;לוטסייעין-ליפהרהבא :חן"לאבןרו

לאותוארומהכמפפחתהמ,וסראתלולהןכירואסורועם,אדםמכלהטהור

 ?ותועלתיותבמעי\!,יותבהצלחהבויתחו-הטי-פר

ל :1 'בתנאיםהאפשריצרק ל:.:'מיניטוםןהר"הקיצוניים"אנושרורשיסטה

הכוב.ט'ישראלמצדצדקגדול,טאטץדורשהואאףזהמינימ,רם'~כי~רזו,

צדק";:ליפעטוקטוסרינןניערלן-במ,ולדתםהנכבשיםהערביםכלפי

טהכרעה"::ראלנביאיויחןוןלנוואויהחרב,רקתכריעריו I\בל'בהיים,זה

כזאת,

ביןכצדיוןני'תהלךאיננומאתנואחדאףברורים,הדבריםנאיהיו

כאבליםמתהלכיםה"קיצוניים"אנובובר.פרופ,ןאת.סזטתארכפיחופאים

 ;קר itהינביאיע"יואשיי"בדםהושפלר tאיוזכריה"",עיהוחזוןעלאומללים
ועויד.:ק,גןלנגדלטחותשאסורהמחרידהמהעובדההיסודעדמרוכאיםאנו

נגרהטוסרביז.:ם''.:בפענותינוש itחו'עלינווהנערץהמכובדורבנו'',;ובורנו
עםאלהמריםביטיםנפגי:':תירבותלתקוותנו,חלילהיבולעוהדיכויהעוי:;'ק

ומאר-היתההשיחות'ל l 'הכובדנקודתונות. itהיהעםמיד.:כבותארםבני

המדיניתבמערכהלהצליחהנוכל-כךעלהעתונותהשפעהניכרתהי,זה

כפררעיונותיהםאתהמ(זtוחחיםפיתחוהקרבות.שדהעלהצלחנו jכאי':'

ד,איוםם .l\היאתכשהןכרתיונןדעןעושנרתעועדמעצורים,בלאכי:':רונם

ןאתטביאכיוםמיראש,בט,נודלעומתיהפפירו-"ןה !מרסר-והנורא

לתו 1Lממיוןואלד"ביטינוד'עםזהו ... "!הצדיקיםחםיהיו- ... ?בחשבון

בפנימפשעכחפיםאנומתיצביםשמאהןההמוןרוהחששלו,המתאימה
אתלהשתיקהעלולבימינו,ביותרהמסוכןד,ואהאין-החוטאהקהל
 !ןוגןלעושקעלעדייןהמתריעהמצפוןקולאחרון

העליה, ) 1 :בוברפרופ.בדבריחשובותנקודותלשתימליםכט,העוד

המכווןמלאכותייצורשהיאנעשית,ןו"עליה"כיצדכאןלספרחייבאנילא

בשפחיםבזאוכלוסיההריקהחללאתלמלאהזאת,;הטליח"פט'לי,וכרי
 .לכלבידועלהאריךצורךואיןהכבוטים,

פועןהמוסרי,העקרוןמימושבעקבותלבואעלוליהודיםגירוש ) 2

נפוליםאינםהטופשטים"ה"עקרובייםגםןה.לחששיסודאיןבובר.הפרופ.
שאנשימאד,הרצויאתלהרגישמפקפקאינניכיאםטציאות,חושכללגמרי

ערבייםאדמהמעובדישננזלוקרקעותעלשנוסדיבים itוהמו'הקיבוצים
לנגןלים,הקרקעותאתמרצונםיחזירווחרפה,בושהרנשיבהםיתעוררו

מןשיגאלםלחלץועדייןהמצפיםהשוממיםבשטחיםיתייזz.בועצמםוהם
לתקןהעלולהזהכדברד.יקרה ?כןאתמאפשרותלד,ןדעןעהישה-זtממה,

 ?העטיםשנישביןלהתפייסותרחביםסיכוייםולפתוחמהמעוותהגוןחלק

 ?נירושסכנתעללדברולנןה

הביתה.והלכתיפניתיהנערץיריבי-ידידיעםןהמשיח-וויכוחויגעעייף *' *' *'
התלאותכללאחרבחייםנשארהאשרעיריבתבאשהנתקלתיבדרכי
רבותבארצנו,להיפגשלנוהראשונההפעםןוהיפלר,בשנותליה l ';טעברו

e: ביתעלסיפרהשהוזז,:.מדו.משפחותינוועלעיירתנויהודיאסוןעליפרה
פתאוםהבית.כאדונישםהשתכנושהפולניםשלנוהדפוסוביתפחתי 1Lט'

לחכותומבליןדעתדוטה :השאלהבאהכרגילבארץ.הזמןלשאלותעברה
ום I 'עםבנגבבקרבותשהצפייןבנהעלבהתלהבותסיפרהלת'זzובתי
מהמלחמה,ושלםחיהבןיצאשהנההגדולוהנססיני,בקרבותועתההמדינה
אינדשאתהשטעתי :ואמרהסיפורד,אתהפסיקההכבדד"בשתילותיהרגישה
האםןןהבעולםאחרתאפשרכיצראךהאל,ך,הדבריםמהלךטכלמרוצה

ילכו ?הערביםהפליטיםלגורללדאוגעלינוועתה ?מהיטלרסבלנודילא
היו.:ו'ביםהפולניםעל i.Oהנרג'סיפורהאתלההזכרתיד,'!!כנות.לארצותלהם

מ,ותרטדוע ?האלמנפריהיושר iהיכ :ושאלתימולדתנו,בעיירתבבתינו
 :אמרהאהר-כךה, Iבשתילהצדמןביהסתכלד, ?לפולניםי!!אסורט,הלנו
ילדיםסיפורהעולם,קייםשבןכותםצדיקיםלייועלבילדותנולנוסיפרוכן,

 :ןאתרקלהעניתימהם.אחדאתהכאילונשמעיםדברידהרינאה,
הרבהוןהבצדק,אלאבצדיקיםלאיך,ששאלתבשאלותלעתיםנאתהרהרי

 ...מ.אד
 . 1956נובמכר-ךצמבר ,"רג"

ונפשבלב
ז"לשסיינברגנחמןיצחקשללוכרו

אשריהודי,אדםוהטוהרהאמתלעולםהלךוהסוער,ר.רג"זz.הלבנדם
"חובותבעלד,גדולד,מורהביססשעליד,ןד,נעלותד,מירותשתיבוחוברו

אשרזד,יתוםבדורד,מצפון,וןוךהלבבור :אמונתועיקריאת IIהלבבות

אתד,ילמותואינןהאמיתיתממשמעותןביותרהנעלותהמליםהתרוקנובו
שלמפיפיסוהאד!בבנימאדנתמעפובשמן,ים t!הנע'המחרידיםהמעשים
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שאיננןאדםכלד,דוחההמוסר ל:.:'הידועהריחנודףמהצעותיךהןמך,

 ?לנואדוןמי-אתנו'נשקנובמהותו,"תבוסני"

מכריעיםגורמ,יםני ,Z\ 'רק :':'ישכמוניטופשפ""עקרוניי ל:.:'לדעתו
והבפוחהריאלי-האחדייד.cראלי.'מטשלתל-:.i 'במדיניותההכיווןל"'ד;.ינוי
חרפהל it 'הגורםזהו-טאבדוןולהצלתוהעם ל:.:'ולנפ::דולגופוביותר

ככלד,אפשר,ככלהמטרותתיר,ןן ל:.:'ובנפי:':,בלבובה iLת' ל:.:'הרן(,על

ברזלאגרוףלחץתחת-הי:;'ני-אוטראםליאו'-הטניהאפשר.

 !ם :iה'י':;מרנו !וחלילהחסגט,ור,והרסוחורבןדלדוללחי(תחתאיום,

י':זהואעצמו ל~'המכריזאך ;לוטסייעין-ליפהרהבא :חן"לאבןרו

לאותוארומהכמפפחתהמ,וסראתלולהןכירואסורועם,אדםמכלהטהור

 ?ותועלתיותבמעי\!,יותבהצלחהבויתחו-הטי-פר

ל :1 'בתנאיםהאפשריצרק ל:.:'מיניטוםןהר"הקיצוניים"אנושרורשיסטה

הכוב.ט'ישראלמצדצדקגדול,טאטץדורשהואאףזהמינימ,רם'~כי~רזו,

צדק";:ליפעטוקטוסרינןניערלן-במ,ולדתםהנכבשיםהערביםכלפי

טהכרעה"::ראלנביאיויחןוןלנוואויהחרב,רקתכריעריו I\בל'בהיים,זה

כזאת,

ביןכצדיוןני'תהלךאיננומאתנואחדאףברורים,הדבריםנאיהיו

כאבליםמתהלכיםה"קיצוניים"אנובובר.פרופ,ןאת.סזטתארכפיחופאים

 ;קר itהינביאיע"יואשיי"בדםהושפלר tאיוזכריה"",עיהוחזוןעלאומללים
ועויד.:ק,גןלנגדלטחותשאסורהמחרידהמהעובדההיסודעדמרוכאיםאנו

נגרהטוסרביז.:ם''.:בפענותינוש itחו'עלינווהנערץהמכובדורבנו'',;ובורנו
עםאלהמריםביטיםנפגי:':תירבותלתקוותנו,חלילהיבולעוהדיכויהעוי:;'ק

ומאר-היתההשיחות'ל l 'הכובדנקודתונות. itהיהעםמיד.:כבותארםבני

המדיניתבמערכהלהצליחהנוכל-כךעלהעתונותהשפעהניכרתהי,זה

כפררעיונותיהםאתהמ(זtוחחיםפיתחוהקרבות.שדהעלהצלחנו jכאי':'

ד,איוםם .l\היאתכשהןכרתיונןדעןעושנרתעועדמעצורים,בלאכי:':רונם

ןאתטביאכיוםמיראש,בט,נודלעומתיהפפירו-"ןה !מרסר-והנורא

לתו 1Lממיוןואלד"ביטינוד'עםזהו ... "!הצדיקיםחםיהיו- ... ?בחשבון

בפנימפשעכחפיםאנומתיצביםשמאהןההמוןרוהחששלו,המתאימה
אתלהשתיקהעלולבימינו,ביותרהמסוכןד,ואהאין-החוטאהקהל
 !ןוגןלעושקעלעדייןהמתריעהמצפוןקולאחרון

העליה, ) 1 :בוברפרופ.בדבריחשובותנקודותלשתימליםכט,העוד

המכווןמלאכותייצורשהיאנעשית,ןו"עליה"כיצדכאןלספרחייבאנילא

בשפחיםבזאוכלוסיההריקהחללאתלמלאהזאת,;הטליח"פט'לי,וכרי
 .לכלבידועלהאריךצורךואיןהכבוטים,

פועןהמוסרי,העקרוןמימושבעקבותלבואעלוליהודיםגירוש ) 2

נפוליםאינםהטופשטים"ה"עקרובייםגםןה.לחששיסודאיןבובר.הפרופ.
שאנשימאד,הרצויאתלהרגישמפקפקאינניכיאםטציאות,חושכללגמרי

ערבייםאדמהמעובדישננזלוקרקעותעלשנוסדיבים itוהמו'הקיבוצים
לנגןלים,הקרקעותאתמרצונםיחזירווחרפה,בושהרנשיבהםיתעוררו

מןשיגאלםלחלץועדייןהמצפיםהשוממיםבשטחיםיתייזz.בועצמםוהם
לתקןהעלולהזהכדברד.יקרה ?כןאתמאפשרותלד,ןדעןעהישה-זtממה,

 ?העטיםשנישביןלהתפייסותרחביםסיכוייםולפתוחמהמעוותהגוןחלק

 ?נירושסכנתעללדברולנןה

הביתה.והלכתיפניתיהנערץיריבי-ידידיעםןהמשיח-וויכוחויגעעייף *' *' *'
התלאותכללאחרבחייםנשארהאשרעיריבתבאשהנתקלתיבדרכי
רבותבארצנו,להיפגשלנוהראשונההפעםןוהיפלר,בשנותליה l ';טעברו

e: ביתעלסיפרהשהוזז,:.מדו.משפחותינוועלעיירתנויהודיאסוןעליפרה
פתאוםהבית.כאדונישםהשתכנושהפולניםשלנוהדפוסוביתפחתי 1Lט'

לחכותומבליןדעתדוטה :השאלהבאהכרגילבארץ.הזמןלשאלותעברה
ום I 'עםבנגבבקרבותשהצפייןבנהעלבהתלהבותסיפרהלת'זzובתי
מהמלחמה,ושלםחיהבןיצאשהנההגדולוהנססיני,בקרבותועתההמדינה
אינדשאתהשטעתי :ואמרהסיפורד,אתהפסיקההכבדד"בשתילותיהרגישה
האםןןהבעולםאחרתאפשרכיצראךהאל,ך,הדבריםמהלךטכלמרוצה

ילכו ?הערביםהפליטיםלגורללדאוגעלינוועתה ?מהיטלרסבלנודילא
היו.:ו'ביםהפולניםעל i.Oהנרג'סיפורהאתלההזכרתיד,'!!כנות.לארצותלהם

מ,ותרטדוע ?האלמנפריהיושר iהיכ :ושאלתימולדתנו,בעיירתבבתינו
 :אמרהאהר-כךה, Iבשתילהצדמןביהסתכלד, ?לפולניםי!!אסורט,הלנו
ילדיםסיפורהעולם,קייםשבןכותםצדיקיםלייועלבילדותנולנוסיפרוכן,

 :ןאתרקלהעניתימהם.אחדאתהכאילונשמעיםדברידהרינאה,
הרבהוןהבצדק,אלאבצדיקיםלאיך,ששאלתבשאלותלעתיםנאתהרהרי

 ...מ.אד
 . 1956נובמכר-ךצמבר ,"רג"

ונפשבלב
ז"לשסיינברגנחמןיצחקשללוכרו

אשריהודי,אדםוהטוהרהאמתלעולםהלךוהסוער,ר.רג"זz.הלבנדם
"חובותבעלד,גדולד,מורהביססשעליד,ןד,נעלותד,מירותשתיבוחוברו

אשרזד,יתוםבדורד,מצפון,וןוךהלבבור :אמונתועיקריאת IIהלבבות

אתד,ילמותואינןהאמיתיתממשמעותןביותרהנעלותהמליםהתרוקנובו
שלמפיפיסוהאד!בבנימאדנתמעפובשמן,ים t!הנע'המחרידיםהמעשים
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רביםמאודו,ובכלנפשוובכללבובכל-יחדגםהמושאלתובמשמעותה
מהפכנילהטבקרבושאיחרזהיהודיאדםשלהנפשוטלטוליהלבטיםהיו

בכללפעולנדחףשניהםומכזחועזה,תמהדתית"יהזזיתזאמונהסוער

השיעבודמכבליהאדםשחרזרחזוןהגשמתלמעןוהנפשהגוףכוחות
והחברתי,הכלכליהממלכתי,

הסוציאלי"שלהמזהלרההשחרורלתנועתהקדישמחייווחשובגדולחלק
ד,ממלכהרחביאתהקיף itןזהובמאבלוהצארית,ברוסיהסטים"רבולוציונרים

הררכיםעלל IIזשטיינברגבלבהפנימיהמאבקגםהיההעצומההרוסלת

במלחמ"גטרורה'ד.tתמשהזותנועההנעלים.האידיאליםלהגשמת,הארבי-עים
ומלחמהרבלםהלסוסלםתוךזאתעשיכיאםהעריצים,ד,'זtליטיםגגדתה

ממצבגמיוחדסבלז"לכשטיינגרגרגיששאדםמובןפנימית,עזה,נפשית

למאבקנאמןביטולהואהמהפכה"שלהמוסרית"דמותההחןד.tובוספרוזה,

ועדלן"זךכהאנושי"טהור,כהאדםשלהנפשלפרפוריהקשה,הפנימי
למעןבטרורלהשתמשנמנעבלתיגהכרחתקופהבאותהשהאמיןהנפש

אלבהדרגההביאהוהפנימימאבקווהדיכוי,השלעבודמאסוןהאדםגאולת
באמצעלהשימושאתויותרלותרלצמצםשישהנועזת,המהפכנלתהמסקנה

בהםהאחדיםהחדשיםובמןז.:ךביותר,הנעלההמטרהלמעןאפילואלימות,
למשפ"כקומיסרהשמאלייםהסוציאליסטים"רבולוציונרלםתנועתגשםשימש
שפסקוהמוותמשפטינגדכוחוובכלהרףבלינלחםלניןשלגממשלתוטלם
עצמושטיינברגנאלץדברשלשגסופועדשמאל,ועלימיןעלוחגריולבלן

והעשירהמרהנסיוןלאורנים, 1Zה'במרוצתגו,נפשועודכלמרוסיהלהלמלט
התרחקוהמעדמות,העמיםבחייוהיושרהצדקהגשמתלמעןאדםבנפתולי

שמיםמלכותלכונןהאלימותשלביכלתהמהאמונהויותריותרשטיינברג
ושלמזתהרמוניהיתראזבאההעולם,מןאלימותזלהעביראדמותעלי

הזה,והאוהבהרגישהלבגעלהטהור,האדםגנפשפנימית

לבעיותיונפשוגכלגהתמסרובחייואחר"כךשבאהרדיקליבמלפנה
למעזכאחד,והנפשהגוףתחייתלמע(עמלהואהיהודיהכללשלודאגותיו
בהכרחבהאמינוגיותר,הנעלים"אנושייםהיהודייםהאידיאליםחחיית
התחמקואשראתלהדגיששטיינברגהעמיק-בארצוהעםפזוריאתלרכז

הטהורותבדרכיםורקאךותקוםתיעשהישדאלתחיית :מלראותוהרבים
תחייהשלהנאצלתוהשאיפההחזוןטוהרעצםאתההולמותגדרכיםביותר,

שאנו'ד.tהואובמהשהואבמלשהיאכלוחבלהגפגיעהלאואש,גדםלאזו,
לגישההרשמיתהציוניתהתנועהמצדהזלזוליחסבדרכנו,בהםנתקלים
 _הגודים""ככלהמטרהלהגשמתונכוגותהזו,יהודית"אנושיתמוסדית

בארץהערביתהאוכלוסיהכלפיוגדוווליםקטניםבמעשיםשהתבטאזהיחס
ישראלמדינתלהקמתהיהודיים"ערביים,היחסיםלהרעלתוהביאנוישראל,

ת Kהרחלקזהלחס-וערב,ישראלבנלשלחלללםתליעלואש,בדם
שמטרתה II"פדיללאנדתנועתאלפנהוהואהציוניתמהתנועהשטיינגרג

שקטה,יותראופחותבפינהמדינה)(לאטריטוריאלייהודימרכזהקמת

עםהשתלטותשללאפשרותשכנלם,עמיםלמלחמתמקוםיהיהלאבה
גדוליהודיגלשושלמרכז-דורזת,מזזריהארץיושבעםעלבאמחדש

היעודנושאישראללעםויאותכראויטהורים,יהודילם"אנושייםיסודותעל
ביטולשלראשבמנדויום,יוםבחייולצדקהאדםלאחוותלשלום,הנבואי
ועתונ"סופריםעסקנים,הגיבוציון,בשנאתשטיינברגלהאשמתעדולגלוג,

הנוהגאתנפשובכלשדחהשטיינברג'זtלזועמדתועל IJ"ציונייםאים
שהתייחסועלהמחפיר",והמעוד.tההאידיאליסטי"המללשלמאדהמקובל
החודרבמבטובצדקה",ועזגיהתיפדה,במשפטל"ציוןגמורהגרצינות

 !Iהגויים"ככלישראלמלכותשלד,עתידההקודרתהדמותלפניוהתיצבה

ומלחמתוקנאהשנאהעיוור,פטריוטיזםצנזורה,צבא,מדז.:טרה,עלהגנויה
היכולתזאתתרשהכשרק-נקייםדמיושפיכתוגזלועושקאחים"שכנים,

ישראלמלכותד,וקמהוכאשדהזה,העתידבואמפניהזהיריהואהפיסית,
(וכמהועצוב,מיוהדלציווהראוייםכאן,המובאיםהדבריםאתשטיינגרגכתב

שטיינגרגכתב 1948במאר )!כיוםחייםאנואשראתאזלראותהיטיב

"אויפןבירחוןממלכתית"יהדיתאוהרוח"יהדותבשםהחשובבמאמרו
 : !Iשויעל

שנשתרשהר,"יבנאית"להמותנולהתכחששלאמאדלהיזהר"עלינו
שהוקנןהישראללמדינתהאורבותהסכנותהןשתיםדורות,עלדורותבנו

ורובהבראשהלהתמסראורת,תדרבןמד,חוץהסכנהעויינת,ערביתבסביבה
זעירהמדינהשוםתוכללאאלהגימינוצגאי,לבטוןההתגוננות,לענין
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תורתאתומרימיםד,עבריתהצגאיותאתהמטפחיםואנשי"הרוחהמחנכים

ופלצותגחרדהונרתעראה !תרצח"לאלתורתמעלתחיה"חרבךן"על
לאחור,

בהדגשהלצייןוישזכאי,בןיוחנןורןהזקןהלללישעהיו,נאמןתלמיד
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רביםמאודו,ובכלנפשוובכללבובכל-יחדגםהמושאלתובמשמעותה
מהפכנילהטבקרבושאיחרזהיהודיאדםשלהנפשוטלטוליהלבטיםהיו

בכללפעולנדחףשניהםומכזחועזה,תמהדתית"יהזזיתזאמונהסוער

השיעבודמכבליהאדםשחרזרחזוןהגשמתלמעןוהנפשהגוףכוחות
והחברתי,הכלכליהממלכתי,

הסוציאלי"שלהמזהלרההשחרורלתנועתהקדישמחייווחשובגדולחלק
ד,ממלכהרחביאתהקיף itןזהובמאבלוהצארית,ברוסיהסטים"רבולוציונרים

הררכיםעלל IIזשטיינברגבלבהפנימיהמאבקגםהיההעצומההרוסלת

במלחמ"גטרורה'ד.tתמשהזותנועההנעלים.האידיאליםלהגשמת,הארבי-עים
ומלחמהרבלםהלסוסלםתוךזאתעשיכיאםהעריצים,ד,'זtליטיםגגדתה

ממצבגמיוחדסבלז"לכשטיינגרגרגיששאדםמובןפנימית,עזה,נפשית

למאבקנאמןביטולהואהמהפכה"שלהמוסרית"דמותההחןד.tובוספרוזה,

ועדלן"זךכהאנושי"טהור,כהאדםשלהנפשלפרפוריהקשה,הפנימי
למעןבטרורלהשתמשנמנעבלתיגהכרחתקופהבאותהשהאמיןהנפש

אלבהדרגההביאהוהפנימימאבקווהדיכוי,השלעבודמאסוןהאדםגאולת
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בהםהאחדיםהחדשיםובמןז.:ךביותר,הנעלההמטרהלמעןאפילואלימות,
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שפסקוהמוותמשפטינגדכוחוובכלהרףבלינלחםלניןשלגממשלתוטלם
עצמושטיינברגנאלץדברשלשגסופועדשמאל,ועלימיןעלוחגריולבלן

והעשירהמרהנסיוןלאורנים, 1Zה'במרוצתגו,נפשועודכלמרוסיהלהלמלט
התרחקוהמעדמות,העמיםבחייוהיושרהצדקהגשמתלמעןאדםבנפתולי

שמיםמלכותלכונןהאלימותשלביכלתהמהאמונהויותריותרשטיינברג
ושלמזתהרמוניהיתראזבאההעולם,מןאלימותזלהעביראדמותעלי

הזה,והאוהבהרגישהלבגעלהטהור,האדםגנפשפנימית

לבעיותיונפשוגכלגהתמסרובחייואחר"כךשבאהרדיקליבמלפנה
למעזכאחד,והנפשהגוףתחייתלמע(עמלהואהיהודיהכללשלודאגותיו
בהכרחבהאמינוגיותר,הנעלים"אנושייםהיהודייםהאידיאליםחחיית
התחמקואשראתלהדגיששטיינברגהעמיק-בארצוהעםפזוריאתלרכז

הטהורותבדרכיםורקאךותקוםתיעשהישדאלתחיית :מלראותוהרבים
תחייהשלהנאצלתוהשאיפההחזוןטוהרעצםאתההולמותגדרכיםביותר,

שאנו'ד.tהואובמהשהואבמלשהיאכלוחבלהגפגיעהלאואש,גדםלאזו,
לגישההרשמיתהציוניתהתנועהמצדהזלזוליחסבדרכנו,בהםנתקלים
 _הגודים""ככלהמטרהלהגשמתונכוגותהזו,יהודית"אנושיתמוסדית

בארץהערביתהאוכלוסיהכלפיוגדוווליםקטניםבמעשיםשהתבטאזהיחס
ישראלמדינתלהקמתהיהודיים"ערביים,היחסיםלהרעלתוהביאנוישראל,

ת Kהרחלקזהלחס-וערב,ישראלבנלשלחלללםתליעלואש,בדם
שמטרתה II"פדיללאנדתנועתאלפנהוהואהציוניתמהתנועהשטיינגרג

שקטה,יותראופחותבפינהמדינה)(לאטריטוריאלייהודימרכזהקמת

עםהשתלטותשללאפשרותשכנלם,עמיםלמלחמתמקוםיהיהלאבה
גדוליהודיגלשושלמרכז-דורזת,מזזריהארץיושבעםעלבאמחדש

היעודנושאישראללעםויאותכראויטהורים,יהודילם"אנושייםיסודותעל
ביטולשלראשבמנדויום,יוםבחייולצדקהאדםלאחוותלשלום,הנבואי
ועתונ"סופריםעסקנים,הגיבוציון,בשנאתשטיינברגלהאשמתעדולגלוג,

הנוהגאתנפשובכלשדחהשטיינברג'זtלזועמדתועל IJ"ציונייםאים
שהתייחסועלהמחפיר",והמעוד.tההאידיאליסטי"המללשלמאדהמקובל
החודרבמבטובצדקה",ועזגיהתיפדה,במשפטל"ציוןגמורהגרצינות

 !Iהגויים"ככלישראלמלכותשלד,עתידההקודרתהדמותלפניוהתיצבה

ומלחמתוקנאהשנאהעיוור,פטריוטיזםצנזורה,צבא,מדז.:טרה,עלהגנויה
היכולתזאתתרשהכשרק-נקייםדמיושפיכתוגזלועושקאחים"שכנים,

ישראלמלכותד,וקמהוכאשדהזה,העתידבואמפניהזהיריהואהפיסית,
(וכמהועצוב,מיוהדלציווהראוייםכאן,המובאיםהדבריםאתשטיינגרגכתב

שטיינגרגכתב 1948במאר )!כיוםחייםאנואשראתאזלראותהיטיב

"אויפןבירחוןממלכתית"יהדיתאוהרוח"יהדותבשםהחשובבמאמרו
 : !Iשויעל

שנשתרשהר,"יבנאית"להמותנולהתכחששלאמאדלהיזהר"עלינו
שהוקנןהישראללמדינתהאורבותהסכנותהןשתיםדורות,עלדורותבנו

ורובהבראשהלהתמסראורת,תדרבןמד,חוץהסכנהעויינת,ערביתבסביבה
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תורתאתומרימיםד,עבריתהצגאיותאתהמטפחיםואנשי"הרוחהמחנכים

ופלצותגחרדהונרתעראה !תרצח"לאלתורתמעלתחיה"חרבךן"על
לאחור,
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ממשי,אישיגמגעאתושבאואלהעליומספריםוכךמכתבים,
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החיהנוופת

ךבארצנוזהבעניןהמצבמהו

והסתפקותהחייספשטותכפיםי,יגיעהאדמה,עבודתבהםימיםהיר

הנאההשששלאבלובושישמכלוסלידההזולתמניצולזהירותבמרעפ
העזהוהשאיפהוהחלוםאפבו,בזיעתעליהםעמלנושלאוקביניםמכספי~

-ישראלבארץסבאישראולבניוכיאהכראויונפשיתרוחביתלהתחדשות
שתוזהוממעיןבארצו,העםחלוצידורל ,1)' 'נפשוומשאתחייותוכןהיהזה
והאכזבות,לובות ,1)'הכיכלאףעל ,1)' 'לקוותיסודוהיהלדוויה,הנעוריםבבי

גורדוןד,א,אי!!רדבראותוכאןייווצרודם,בשרתמותהלבניהפבעיים

לאאומדת,זאתחיים,מולחייםהמשמעותרבאךהפשופבשםלורא Iל
מפלגותי Iמאבלאומעמדותמלחמתעל-רדיפוליפייםפרים t.1מ' ל!!'הפיכות

יהודי-ד,ורי-הייםיצירתעל-ידיאלאדיפלרמפית-פרלמנטריתותכסיסנות

המופ-ההייםייווצרו-והעם,היחידבחייא'י!!ימופתעתיק-חדש,אנושי

כהעדלעצמוהאדםין Iשהתלייגרתיים lה'ד,חייםלמוליי')!,ראלעםשלתיים

לו,לרע

בארץישובנונתוןהיהבההאיומההמצוקהעילקודריםימיםבאותם

אתגורדוןד,א,לנוהי;ן.מיע , 1916בשנתהרא'ז.tונה,העולםמלחמתבזינ,ן
אשרהזה)מהעולםלאכחלוםכיוםלנו(הנראיםהמעודדים-תובעיםהדברים

הרוח),(כוחזהבכוח---" :עלינוד,עיפעתם iאהיתהועזהרבהכה

חיהרוח ,1)' ","'במקוםהרוהכוחוגדולהיום,עדייינ,ים Iלאנחנוזהבכוחררלן

העמוקיםהעיינ,יםעדים--האגרוף Jינ,כודגדוליותרהרבהחיים,הינ,בקשת

סהםנכוןיותד-מה,דברלנוהגידוהם t.1יימיםהיואי;:רהאלה,רהגוגים

' 1.t תלI האנו.:יךיתהתרברתעלהיוםעדגדול''.:כוחודבר-מה-דבר-מה,לנוו
מקשיביםיי,לתלמידיםרמחכיםעומדים :1הבשתילותםרעדייןגברהה,הירתר

 ,),ג,א,דכתביאיכרךזויי(,,בשעה

הדבריםהיולאמבפנים,עניןודבימבחוץקשיםימיםבאותםאן,גם

ממנו,וב tוח'גדולל\חלעלאופןבכלאךהציבור,כלעלמקובלרםהאלה

לתפיסתוההוקרההכבודמקוםאתאזידעווהמסתייגיםהמתנגדי'םוגם
חייס,שופענאצל,יקר,הו tנז'הנוערמפגאוירה'תה Iבאזו,ועולםחיים

עולמנו,בחללכיוםמרחףוהמשורעהגמורשהיפוכוהיציךה,ורעננותתסיסה
בהתירתסהעםחלוציל .:,t ,החיבמופתממש,בפועלאלאריקותבמליצותלא
אתעתידו,אתהנרעראזראהזות V-האנוביהדות .t.1 'רהפהוררהנעלההפובאל

לו,וסם Iהללו,הקוראהעםעתיד

 ?ובני tבי'לרעההמיפנהחלכיצדהאסון,רה Iלכיצד

בלפורהצהרתפרסוםעםבמחננו,הקץדוחקיזרםהתגברעםראשיתה
הבלתיהציונית(זהתעמולהראל tי'בארץראל tי'לעםלאומיביתמתןדברעל

ראחדישראל",לעםלאומיכביתיעיראלל"ארץהנוסחאתהפכהאחראית
העולםמלחמתבסוף-זה),מתעד,ינוי-נוסח t.1יעלוקבלהתלונןמאדהעם

אזעדפינ,ונהשהיתהזקר l (,דסיסינ,תחיינובינ,תעלרעלתהצצהונה, lהראzז

מחשבותרבות-אךמקרוב",אתכםו"לחבקארצהאליבולהגרעה Iהחזל
מעמד,להחזיקעודיכוללאולבואיש,בלב

האמיתי,ה"יבנאי"היהודישלהסתלקותועלוארצםעמםאוהביאבלים
ומושגבשםשפיינברגגםדגלגורדוןד,א,כמוז"ל,שפיינברגנחמן'צחק

וסיקריים,וקבאיםעברייםלגיונותשלבזמנם"יבנה"שלזהפופולאריבלתי
היהאילו-עבריבתרגוםכתביומבחראתלהוציא-היקרחלומו

הברוך,לזכרווהנאההנאמנההמצבהזוהיתה-בפרעלינתגי;!ם

 , Iתשי" jבי-ניסאדר , 1957ייל 1-אפ jמר'"נריי,

ומחרידיםמדאיגיםגילוייםעייינזדינ.זעובארצנוהקהלודעתהעתונות
עלולכתובלדברמרביםשלנו,מהנוערחלקים ל,:,ז'יהם I1ומע.'מהתנהגותם
הצלהאמצעימוצעיםנעורינו,בניבחייהריקוהחללהרוחניתההתינ,ופפות

 iZ'ש"בוודארומשפפיים,פיקוחייםפדגוגיים-תרבותיים,חינוכיים-הדרכתיים,

 .ועמנו,ארצנו ל;דt,העתיד:לדורמכלליקרכנהלדאגהביטויזובהתי~וררות
הרעה,להקלתבהרבהאובמעפמהמועילוהצעותעצותבאותן .:ז":\ויתכן

 t 'רו~'בהאשרעיקריתנל,ודהאותהבדברהעוסקיםמעיניבנראהנעלמה jא

גמורה.להתנוונותחלילה,או,ולתחיה,להבראהתוצאותוממנההינחלה
המופת-זהרדיקליאמצעירקחחי.:המופת המ!;'הזאתהעיקריתוהנ?ודה

הינ,חלהמחידקיהארירהאתלפהרבכוחו .:.'יי-המבוגריםדורל :t 'החי
באיבם,בעודםנעורינופרחיאתוהמצמיתיםחיינואתילים I\הינר'

מ'זtמעות,רבלקחלקבללנורששממנוובסכנתו,בחומרתודומהמצב
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החיהנוופת

ךבארצנוזהבעניןהמצבמהו

והסתפקותהחייספשטותכפיםי,יגיעהאדמה,עבודתבהםימיםהיר

הנאההשששלאבלובושישמכלוסלידההזולתמניצולזהירותבמרעפ
העזהוהשאיפהוהחלוםאפבו,בזיעתעליהםעמלנושלאוקביניםמכספי~

-ישראלבארץסבאישראולבניוכיאהכראויונפשיתרוחביתלהתחדשות
שתוזהוממעיןבארצו,העםחלוצידורל ,1)' 'נפשוומשאתחייותוכןהיהזה
והאכזבות,לובות ,1)'הכיכלאףעל ,1)' 'לקוותיסודוהיהלדוויה,הנעוריםבבי

גורדוןד,א,אי!!רדבראותוכאןייווצרודם,בשרתמותהלבניהפבעיים

לאאומדת,זאתחיים,מולחייםהמשמעותרבאךהפשופבשםלורא Iל
מפלגותי Iמאבלאומעמדותמלחמתעל-רדיפוליפייםפרים t.1מ' ל!!'הפיכות

יהודי-ד,ורי-הייםיצירתעל-ידיאלאדיפלרמפית-פרלמנטריתותכסיסנות

המופ-ההייםייווצרו-והעם,היחידבחייא'י!!ימופתעתיק-חדש,אנושי

כהעדלעצמוהאדםין Iשהתלייגרתיים lה'ד,חייםלמוליי')!,ראלעםשלתיים

לו,לרע

בארץישובנונתוןהיהבההאיומההמצוקהעילקודריםימיםבאותם

אתגורדוןד,א,לנוהי;ן.מיע , 1916בשנתהרא'ז.tונה,העולםמלחמתבזינ,ן
אשרהזה)מהעולםלאכחלוםכיוםלנו(הנראיםהמעודדים-תובעיםהדברים

הרוח),(כוחזהבכוח---" :עלינוד,עיפעתם iאהיתהועזהרבהכה

חיהרוח ,1)' ","'במקוםהרוהכוחוגדולהיום,עדייינ,ים Iלאנחנוזהבכוחררלן

העמוקיםהעיינ,יםעדים--האגרוף Jינ,כודגדוליותרהרבהחיים,הינ,בקשת

סהםנכוןיותד-מה,דברלנוהגידוהם t.1יימיםהיואי;:רהאלה,רהגוגים

' 1.t תלI האנו.:יךיתהתרברתעלהיוםעדגדול''.:כוחודבר-מה-דבר-מה,לנוו
מקשיביםיי,לתלמידיםרמחכיםעומדים :1הבשתילותםרעדייןגברהה,הירתר

 ,),ג,א,דכתביאיכרךזויי(,,בשעה

הדבריםהיולאמבפנים,עניןודבימבחוץקשיםימיםבאותםאן,גם

ממנו,וב tוח'גדולל\חלעלאופןבכלאךהציבור,כלעלמקובלרםהאלה

לתפיסתוההוקרההכבודמקוםאתאזידעווהמסתייגיםהמתנגדי'םוגם
חייס,שופענאצל,יקר,הו tנז'הנוערמפגאוירה'תה Iבאזו,ועולםחיים

עולמנו,בחללכיוםמרחףוהמשורעהגמורשהיפוכוהיציךה,ורעננותתסיסה
בהתירתסהעםחלוציל .:,t ,החיבמופתממש,בפועלאלאריקותבמליצותלא
אתעתידו,אתהנרעראזראהזות V-האנוביהדות .t.1 'רהפהוררהנעלההפובאל

לו,וסם Iהללו,הקוראהעםעתיד

 ?ובני tבי'לרעההמיפנהחלכיצדהאסון,רה Iלכיצד

בלפורהצהרתפרסוםעםבמחננו,הקץדוחקיזרםהתגברעםראשיתה
הבלתיהציונית(זהתעמולהראל tי'בארץראל tי'לעםלאומיביתמתןדברעל

ראחדישראל",לעםלאומיכביתיעיראלל"ארץהנוסחאתהפכהאחראית
העולםמלחמתבסוף-זה),מתעד,ינוי-נוסח t.1יעלוקבלהתלונןמאדהעם

אזעדפינ,ונהשהיתהזקר l (,דסיסינ,תחיינובינ,תעלרעלתהצצהונה, lהראzז

מחשבותרבות-אךמקרוב",אתכםו"לחבקארצהאליבולהגרעה Iהחזל
מעמד,להחזיקעודיכוללאולבואיש,בלב

האמיתי,ה"יבנאי"היהודישלהסתלקותועלוארצםעמםאוהביאבלים
ומושגבשםשפיינברגגםדגלגורדוןד,א,כמוז"ל,שפיינברגנחמן'צחק

וסיקריים,וקבאיםעברייםלגיונותשלבזמנם"יבנה"שלזהפופולאריבלתי
היהאילו-עבריבתרגוםכתביומבחראתלהוציא-היקרחלומו

הברוך,לזכרווהנאההנאמנההמצבהזוהיתה-בפרעלינתגי;!ם

 , Iתשי" jבי-ניסאדר , 1957ייל 1-אפ jמר'"נריי,

ומחרידיםמדאיגיםגילוייםעייינזדינ.זעובארצנוהקהלודעתהעתונות
עלולכתובלדברמרביםשלנו,מהנוערחלקים ל,:,ז'יהם I1ומע.'מהתנהגותם
הצלהאמצעימוצעיםנעורינו,בניבחייהריקוהחללהרוחניתההתינ,ופפות

 iZ'ש"בוודארומשפפיים,פיקוחייםפדגוגיים-תרבותיים,חינוכיים-הדרכתיים,

 .ועמנו,ארצנו ל;דt,העתיד:לדורמכלליקרכנהלדאגהביטויזובהתי~וררות
הרעה,להקלתבהרבהאובמעפמהמועילוהצעותעצותבאותן .:ז":\ויתכן

 t 'רו~'בהאשרעיקריתנל,ודהאותהבדברהעוסקיםמעיניבנראהנעלמה jא

גמורה.להתנוונותחלילה,או,ולתחיה,להבראהתוצאותוממנההינחלה
המופת-זהרדיקליאמצעירקחחי.:המופת המ!;'הזאתהעיקריתוהנ?ודה

הינ,חלהמחידקיהארירהאתלפהרבכוחו .:.'יי-המבוגריםדורל :t 'החי
באיבם,בעודםנעורינופרחיאתוהמצמיתיםחיינואתילים I\הינר'

מ'זtמעות,רבלקחלקבללנורששממנוובסכנתו,בחומרתודומהמצב

בארצנוהגופניתהבריאותבתחוםביה, iLוהיהראי')!,ונההעל,הי .!1אנילנו,ירוע
הפילוחלליםורביםבחיינושמותעשוהמלריההידקינים, Zב'רות .l\עילפני
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הואאךהקדחת,יתושירעלפעולתאתזמניתאמנםוהחליש'ז:.הפיגהסםזה
לאהמחלה,בגורמיהרע,ובשורשלל,וחותיו,בריאותאתבהרבחהרס'~צמו
חרי-משלואותבפעםכפעםללגוםגםאזיעצו.נסיון"ו"בעלירופאיםפגי~,
לפעמיםזהעזרואוליוכו,'וכר'בנעימיםולבלותלשמוהו"ינחזקיםיי,פיס

באמצעי'זz,.אחזועדקצירהלקצורהוסיפההקדחתאךוי",ם,פהגמ(ז:.הו

הקדחת.גורמימקורזה-הביצותייבוי;:האמיתי,הרדיקלי
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בארצנו,פת iLומתפ'המשתוללתהינ,חלהחידקי':ז~רראתויחסליסללן t 'רדילולי

המכונרים,רור ל::'חחיהמופתהואהזהוהאמצעי



 185וגפשבלבשיפח 1חנ 184

נפלהיד,ורהואש"בדם :הסיסמההיאומצןמצנזת,חשאיתאגודהבסתר

לצבא'זzיצטרףעבריצבאיגדודהקמתתנועתקמהתקום",יהדדה tZ'וא'ובדם
שאחר-אלההזההצבאאתאזהכתירו(כךומי~חררחהארץ Cכובוהבריטי

טיכיםטיס, Iלאיעצמםאתהכריזוואש""בדםי !1אניואש)בדםבונלחמוכך

גבאישםזה(היההפסיביסטיםשלהבצלים""גירודעלוביטולבוזובדברי
שבדםהקבין",הואש"הדםרמהובהכרזהבה),והעוסקיםהאדמהלעבורת

הרעהוהשפעתולרעה,המיפנההחלהנגף,אזהחלארצו,אתעםלורוכש
מוצאואללבהציבור(השםהפלמ'יחהיווצרערל,זzנהמשנהוגברההלכה

הטרוראוחר"כךהאנגליםנגדבאריץהטרורהחלעדך)מקורואלזה, םt.ז'של
עםהמלחמהתוךפנימה,בקרבנוהמזוייניםחרור :tה'לוחמרביןההדרי

עםולהתקרבותולהבנה;לום tל:הצעהכלהם,ף 1זמזוייניםערביםלוחגיים
פדינתלהקמתהגענווכךכבגידה,ואי);""בדםעל-,דסנפסלוהערברםשכנינו

אונס,חבלה,ומעשימום,ובעליפצוע'סהרוגים,לאלפיואכו,בדםיי);ךאל

מבתיהם,כפייםועמליאדמהעובדישללם tוערביעםוגירושורצח,ו::וד
במדפנהמאךויסודיתרבהתורהוספגלמדהנוער,ראהוכיארצם,מנחלותיהם

הזרוע'זLלהגבורההיאהובתוש,~אשיתהנועדלמדהזה,האיוםחגורלי

נרכיז.:ת'ן.:ארץהקטל,זדה Zבזאויביועלבנצחונותיוהואהעם'ז.tכבורהמזויינת,
 ל,"'לרורותלזוועהכהערשהיוואמצעיווררכיוהוז.:טוירי Cמכואותםבכל

והקוסמת.הנעלהשהדמותכיוםאותומלמדיםועדייןהנוערלמדהיורים,
ואפשרהרחוק,בעברהיוזז.:אלה(טובוצדרקיםוחכמיםנביאיםשללאהיא

בעקבותיהם,ללכתהחותריםשלולאמוזיאוני-ארכיאולוגי)כבודאותםלכבד

מצביאיםאלוף,רברמטכ"ל, :לגמריאחרמסוגהיא iZהנפזמשאתכרוםאלא
'~קור"כפיהלחימה" L:ב"מד'וההריגה,הרציחהחכמתבשטחמומחיםגבוהים,

מצדוהבזבוווהתפארתההודאתהבועררואהבויי:.:ה,ללאהיוטלהאים
 יר:':'ואתודומיהםטונית ל,"'דיפלומטית,המפלגתית,ה iLהחד'האריסטוקרטיה

הפקידיםמעמדואתהגויים","ככלהמדיניתושיטתםחייהםואורחיי;:'ראל

הגועררואהזה,פראבשרהועלו וצצ,!:''השפעהררבי!;הווואיליהגבוהים
בדמותםאליליהיכלומוקםהולךובמקומוהתםיעקבאוהלהתפזררפררוהנה

וחוווהנביאיםרמות,עדייוממללהפהורומיהם,ורונואאדוםשלותבניתם
ונוערנבוכיםהמוניםבפנימנהיגים-מתעיםעל-ידרברמקולמוכרזיםמשדחי

על-המתמלאריקחלל-והחדשלאין,והיהנחרבהרז::'וותוכן,זזסר-אמונה

לחייליםהאוכלוסיהכלוהפיכתנהדריםצבאייםמצעדיםנ'זz,קת',,רוכותירי
ויסודימאדחשוב"חינוכי"תפקידממלאיםזובאוירהמרים,וללאבמדרם

המרעילהקולנוע,הואהאחד :המי~קלרביהעיקרייםהגורמיםשנימאד
והתועבה,השיקוץבמחוותיחדגםהנועראותהמבוגריםאתבהתמדהומ.שחית

לפני הנ,,' הנ-!.ז'יום,רוםמעלהיא Iשהרע,וכלוהרשעהאןנסוהרציחה,הזנות

הומואת"להרוג"להםומסייעשלהםהריקהחללאתבוהוממלאצופיו,
למלחמה,לצבא,החינוךהואהראשון,מובחשיבותןפחותני, ,t\היהגורםהפנו(,'

חדרבוהרס,רציחה,שלמאדכייםהמסועףהמקצועלימודאותולכל
ופקפוק,היסוסללאהבחנה,ללאוטףנשיםאנשים,שלהמוניתוהשמדה

הואגותןזושבועהבתוקףאשרהחיילשלהאימוניםשבועתשמחייבתכפי
כולהנפשואתומוסרשלר,האשייתהאחריותולרגשלמצפונןפיטוריןגט

"חינוך"מהכאןלאמורמהצורךאיןהבטחון"."שרהנקראורםבשרלרשות
ההניכיםבנפשמשאירזהרשמיםמהזו,במקצועיותהעיסוקזר,אוירהזה,

תורתמעמיקהכמהערולמעשה,להלכהכשנתיים,זהלחינוךהנתונים
ישראלכשבחוריבעינינוראינןחניכיהבנפשרשמיה-פצעיהאת"הלחימה"

ללבותגםאלא"הזר",החיצונ,יהאייבכלפירקלאהמוותנשקאתהפנו
בנוסחאותורקהלאומיותבשאיפותיהםאחיםגםשהיועמם,בניאחיהם

וה"פדר"ה"הגנה"ביןהמזויין(המאבקשונים,ואיסטדטגיהובטמפרמנטשונות

בנסיבותומתחנךהגרלר 3Jהנו'"אלטלינה"),במאורעוביהודבזמנם,'זzים"
וכלחייו,ימילכלנפשובעומקהממשיחינוכואתכאןמקבלכאלהומצבים

וסופריםומנהיגיםנואמיםבפיי'זtראל""אהבתעלוהנמלץהרםהמלל
אזניו,ומשמעעיניומראהלנוכחרגליםלושאיוקר !1ול,פורחלאבקנהפך

"אהבת-מקומייםלמוסדרתאולכנסתבחירותתקופתבפעםכפעםובבוא
שבועותבמשךהשונותהמפלגותמצרהרדיתקטלניתהשמצהשלזוישראל"
האלמנטריהמוסרלערכיתוצאותיהמהונוערילדיםולאונילעיניוירחים
לאורבכלולזלזללהשתולללהשחית,לגנוב,לאלמהןהרךהנוערבעיני

ןכאןעליומדובר i .!ו"המחנך"ההווי

ךבארצנוטובולארערקאתהרואהישאלוני,-ובכן

העשירלעברהודדתארצנד,בחייהטוברגעידאענה,-ולאלא
הסובאתוגולעהולךהרעאךוכעם,כיחידיםקיימיםאנושבזכותווהמבורך
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נפלהיד,ורהואש"בדם :הסיסמההיאומצןמצנזת,חשאיתאגודהבסתר

לצבא'זzיצטרףעבריצבאיגדודהקמתתנועתקמהתקום",יהדדה tZ'וא'ובדם
שאחר-אלההזההצבאאתאזהכתירו(כךומי~חררחהארץ Cכובוהבריטי

טיכיםטיס, Iלאיעצמםאתהכריזוואש""בדםי !1אניואש)בדםבונלחמוכך

גבאישםזה(היההפסיביסטיםשלהבצלים""גירודעלוביטולבוזובדברי
שבדםהקבין",הואש"הדםרמהובהכרזהבה),והעוסקיםהאדמהלעבורת

הרעהוהשפעתולרעה,המיפנההחלהנגף,אזהחלארצו,אתעםלורוכש
מוצאואללבהציבור(השםהפלמ'יחהיווצרערל,זzנהמשנהוגברההלכה

הטרוראוחר"כךהאנגליםנגדבאריץהטרורהחלעדך)מקורואלזה, םt.ז'של
עםהמלחמהתוךפנימה,בקרבנוהמזוייניםחרור :tה'לוחמרביןההדרי

עםולהתקרבותולהבנה;לום tל:הצעהכלהם,ף 1זמזוייניםערביםלוחגיים
פדינתלהקמתהגענווכךכבגידה,ואי);""בדםעל-,דסנפסלוהערברםשכנינו

אונס,חבלה,ומעשימום,ובעליפצוע'סהרוגים,לאלפיואכו,בדםיי);ךאל

מבתיהם,כפייםועמליאדמהעובדישללם tוערביעםוגירושורצח,ו::וד
במדפנהמאךויסודיתרבהתורהוספגלמדהנוער,ראהוכיארצם,מנחלותיהם

הזרוע'זLלהגבורההיאהובתוש,~אשיתהנועדלמדהזה,האיוםחגורלי

נרכיז.:ת'ן.:ארץהקטל,זדה Zבזאויביועלבנצחונותיוהואהעם'ז.tכבורהמזויינת,
 ל,"'לרורותלזוועהכהערשהיוואמצעיווררכיוהוז.:טוירי Cמכואותםבכל

והקוסמת.הנעלהשהדמותכיוםאותומלמדיםועדייןהנוערלמדהיורים,
ואפשרהרחוק,בעברהיוזז.:אלה(טובוצדרקיםוחכמיםנביאיםשללאהיא

בעקבותיהם,ללכתהחותריםשלולאמוזיאוני-ארכיאולוגי)כבודאותםלכבד

מצביאיםאלוף,רברמטכ"ל, :לגמריאחרמסוגהיא iZהנפזמשאתכרוםאלא
'~קור"כפיהלחימה" L:ב"מד'וההריגה,הרציחהחכמתבשטחמומחיםגבוהים,

מצדוהבזבוווהתפארתההודאתהבועררואהבויי:.:ה,ללאהיוטלהאים
 יר:':'ואתודומיהםטונית ל,"'דיפלומטית,המפלגתית,ה iLהחד'האריסטוקרטיה

הפקידיםמעמדואתהגויים","ככלהמדיניתושיטתםחייהםואורחיי;:'ראל

הגועררואהזה,פראבשרהועלו וצצ,!:''השפעהררבי!;הווואיליהגבוהים
בדמותםאליליהיכלומוקםהולךובמקומוהתםיעקבאוהלהתפזררפררוהנה

וחוווהנביאיםרמות,עדייוממללהפהורומיהם,ורונואאדוםשלותבניתם
ונוערנבוכיםהמוניםבפנימנהיגים-מתעיםעל-ידרברמקולמוכרזיםמשדחי

על-המתמלאריקחלל-והחדשלאין,והיהנחרבהרז::'וותוכן,זזסר-אמונה

לחייליםהאוכלוסיהכלוהפיכתנהדריםצבאייםמצעדיםנ'זz,קת',,רוכותירי
ויסודימאדחשוב"חינוכי"תפקידממלאיםזובאוירהמרים,וללאבמדרם

המרעילהקולנוע,הואהאחד :המי~קלרביהעיקרייםהגורמיםשנימאד
והתועבה,השיקוץבמחוותיחדגםהנועראותהמבוגריםאתבהתמדהומ.שחית

לפני הנ,,' הנ-!.ז'יום,רוםמעלהיא Iשהרע,וכלוהרשעהאןנסוהרציחה,הזנות

הומואת"להרוג"להםומסייעשלהםהריקהחללאתבוהוממלאצופיו,
למלחמה,לצבא,החינוךהואהראשון,מובחשיבותןפחותני, ,t\היהגורםהפנו(,'

חדרבוהרס,רציחה,שלמאדכייםהמסועףהמקצועלימודאותולכל
ופקפוק,היסוסללאהבחנה,ללאוטףנשיםאנשים,שלהמוניתוהשמדה

הואגותןזושבועהבתוקףאשרהחיילשלהאימוניםשבועתשמחייבתכפי
כולהנפשואתומוסרשלר,האשייתהאחריותולרגשלמצפונןפיטוריןגט

"חינוך"מהכאןלאמורמהצורךאיןהבטחון"."שרהנקראורםבשרלרשות
ההניכיםבנפשמשאירזהרשמיםמהזו,במקצועיותהעיסוקזר,אוירהזה,

תורתמעמיקהכמהערולמעשה,להלכהכשנתיים,זהלחינוךהנתונים
ישראלכשבחוריבעינינוראינןחניכיהבנפשרשמיה-פצעיהאת"הלחימה"

ללבותגםאלא"הזר",החיצונ,יהאייבכלפירקלאהמוותנשקאתהפנו
בנוסחאותורקהלאומיותבשאיפותיהםאחיםגםשהיועמם,בניאחיהם

וה"פדר"ה"הגנה"ביןהמזויין(המאבקשונים,ואיסטדטגיהובטמפרמנטשונות

בנסיבותומתחנךהגרלר 3Jהנו'"אלטלינה"),במאורעוביהודבזמנם,'זzים"
וכלחייו,ימילכלנפשובעומקהממשיחינוכואתכאןמקבלכאלהומצבים

וסופריםומנהיגיםנואמיםבפיי'זtראל""אהבתעלוהנמלץהרםהמלל
אזניו,ומשמעעיניומראהלנוכחרגליםלושאיוקר !1ול,פורחלאבקנהפך

"אהבת-מקומייםלמוסדרתאולכנסתבחירותתקופתבפעםכפעםובבוא
שבועותבמשךהשונותהמפלגותמצרהרדיתקטלניתהשמצהשלזוישראל"
האלמנטריהמוסרלערכיתוצאותיהמהונוערילדיםולאונילעיניוירחים
לאורבכלולזלזללהשתולללהשחית,לגנוב,לאלמהןהרךהנוערבעיני

ןכאןעליומדובר i .!ו"המחנך"ההווי

ךבארצנוטובולארערקאתהרואהישאלוני,-ובכן

העשירלעברהודדתארצנד,בחייהטוברגעידאענה,-ולאלא
הסובאתוגולעהולךהרעאךוכעם,כיחידיםקיימיםאנושבזכותווהמבורך
אלהיס,יראוכלוארצועמואוהבוכלפרעה,ל tיבחלומוהרזותהפרותכשבע
להם,-דמיואלהרעה,עללהתריעעליהם

ןלעשותמה

הדודבחינוךאנורוציםאםמעשיו,בכלןלום Zלויכון-בשלוםהרוצה
בחיינוומופתדוגמהלולשמשעלינו-שלמיםיהודים-אדםלבניהצעיר

להצלה.הפתחמכאןעצמנו,אתנשפוטהנועראתנדווטרםאנו.
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הדברוודאיעו.דואיננוהיהוהשכליתכ(לאנתמוגו,בוד,אמונהועומק

D 'זן.יבואוואלד,הדורבנינפשותאתולהפעיללפעולתוסיף~רוחן'
אחריד,ם,

פעילותועלז"ל,בנימי(רביעלבלבשמוריםמספראי(רשמים
בארגוןכברת,מראשוניניה, 1tה'ד,עליד,מחלוציד,גשמה,שלבציונותב!:פרות,

וד,מסועפת,ד,ענפד,הציבוריתבפעילותוהצעיר","הפועלמעמודיתימן,עלית

ומחיןl.בהפעולד,ידידות,רי itבק'וקשורבציונות 1t 'הדתיד,ורםבתוךפעיל
התבלטלכלמעלאךלדתיות,ובניגודמעבראזשהיוהפועליםחוגיעם

תוךהציונותמת :tהגילמעןאמיץכלוחםבספרותד,ופעתוית 1tמרא'כבר
וזכריד,מיכהי;':יעיד,ו,ל tזוברוחםוערבישראלאחוותל i.i 'הע<נוקההחוויה

הנוכד,ית,ד,מאד,ראשית ל,,'נסערותשניםגאןתן :זכורניהנצחיים,מורינו

בעקבו-יבאו l 'והפוגרומים;ה lד,ק"והריאקציההראי:':ונהד,רוסיתהג/הפכהימי

וגדולד,רבהד,יתהוד,מ,בוכד,בתפוצותיעלובמשכנותאתזעזעור t\אותיה

במאמציםולאחריוהרצלעםד,ציונותקברניטיאזעסקו-י'~ור :i (לארן
יאים 1tונ'מלכיםעםא-ו<נתן :tבמיד,גבוהה,הדיפלומטיהבתהוםלה",,גים

נזת t:להגוארצהועלינוקמנוהצעיריםואנחנוראל, 1tי'ארץעלזכורננולהבטחת

היא"העבודהבסיסמתובכרםדדה 1ב'ד,עבודהעל-ידיוי:':איפתנוזכור,נו

עזתאךדלת-ד,כמותהחוברתת 1להופ'הופתעבוההםהימיסבאחדחיינו",

ובלiךטסגנונובעוזבבךאימשאובהברבר,ח,י,ל o' Ii:ורר i("המ'הרוי;:ם,

ם .1.' '.ט·פררסםמי\:א-ערב" .. ,הוא-הקדומים";:ראלנביאילרוח",זמנותו

חזוןלהג.:וז:כתןברגי\!,תגדולהלוריאהזוד,יתהתרס"ז,נת iLב'בניטיןרבי

א :i"מייה iiוזכינואילוציון,',,יבתל iמפזהתחיה,במפעלוט.יכה"~עיהו
כיוסהיו';':וניםבזד,-ציון,::יבתמע:::הלכלויסודכרקעמתל,בלוהערב"

דרך ימ:':(רד,יוונאצליםעמולו'ס ; iומהזה,המזרד,בכלבארצנו,הדבריםפבי

אומותובנפשi.:דכנינוד,עמיםבנפ::;עמבו,בביבנפשוו-אבושיתיהודיתחייס

סבאישראלבנימגיד.:יט,יםכיצדוללטודז Iלחזוכדילציוןעולים':"יהיןולם, Iה;

בבוי::הלהודותעליבואך !ברוחי!/אםכיבכוח 1ול,בה'ל"לאד,זוןאת

במדבר,קודאקולהיהבנימיןאזרבי:טלהקורא:;"לוולנרקבובצערצורבת

והוזה,חולםשלזו"בטלנות"עלראי:,:ב,ן;נודמיהיוםלסדרעליו'::עברן
-'~ב"משאד,פיוטיהסגנוןיפי ל::,האסתיטיהרושםכלפיקלילהב"אהךהייומי

יהודיתרוחאותד,בהםמה liפ'בעמנוהרוחאצילי'ט.לל,טןמספררלןערב",

ד,מדיניותעויז,:יבעולמבו.עליהלד,כריזוהיז.:כיםהקדיםבנימיןויאי-":ר
הדיפ-:דרךהעולם':"ןבאומותהמקולקל,ם ל.:ר'בדרךבחרןהר::דמיתהציובית

 , i(ד,זרו'כוח :דורותרי iiמ.טלד,השיגרתיוהמכי"ירד,אמתנעדרוזלומטרה

האדמהלעבודתד,'יeיבהתנוער,עלכלימהשהעטתהד,יאזודרךואי",:בדם

בארצנו.צנועיםפ'זlטותו,היי

מפניהם t 'האימיםם tבהתג'לראותד,עמוקהכאבבנימיןלר'לוד,יה

 :ערב"ב"משאד,זהיר

לאכיאבותיך,אדמתמןאותםלבשלבליעלדברבלבויצוק"ואל
מקרבשםבביובקרבכמתעתע,אךוהייתכואת,חשבתחכמהמרוב

וכו'ומחוץ",מביתאויביםמוקףוהייתצוררים,לךתקיםמי"פחתך
 ..וכו

חווהעלשלבוהאבלבימימאתבו,בנימיןר'ז"לד,סתלקותועםעתד"
מצבנוחומראתומסבירבכבסת!שראללת tממ'ראשעומדד,שלום,חוון

ומתרומותעמלנומפריתועפותהוןלהשקיעד,מאלצנווד,מאוייםד,ט,בודד

דמ.ציאותיקרמלחמתי-קטלניציודאותןברכייזtתבתפוצןת,עמנובניונדבות

משבתייםאולי~בה,"ובשבהואשרבקיומבו,בטוחיםאנואי(בלעדיואשר
כיזה,ציורלההלי~הכרחיששביםל::זלששביםמשלשאוליטבתיים,
דברי: .. ( ..יצלה,לאלעומ,זוהקורםהציוראשריותר,יעילציורמייצרים

15,12 1957 (, 
 tיt 1יt 1י1

וכמעטדכאו(,בימיגםלולחשהבנימיןר'שלהעמןקההדתיתהאמובה
שלהעיניםתיפקחנהבוד,יוםיבוא"שבואלהתיאשזאתבכלשאיןיאוש,

וישובוהאיומותומטעוירתיהםמתעיותיהםויודעועוויירתעוסבא,ישראלבבי
שלום".בתיבותיהרכלנועםדרכי"דרכיד,אז"רהאמיתיתהיהדותדרךאל
ללא"מעטיםחיהוהוכחד,עדות',,ימשבנימיןר'כיכאן,לצייןחובהוכן

זההשאיננהועין,לבצרתקבאותעםמזדהיתאיננהדתיתשיהדותבתוכנו,

מפלגתיותשוביניום,עםמ'ד,t,לימד,שאיננהאחרת,דתאואחרעםשנאתעם

הדתית,ליהדותלכבודד,יד,אמונתובתוםהמ,תה,לאותוי"..:יעבוד
אמונתו-אמונתנואתעוזביתרלנונאמץהסתלקותועלנעכרבכאב

 :-ערב"א 1 ::מ ..בכמבוטא

כידורותיך,מי",'כןאתתבנהבמשטמד,ולאבעבורהולאבאיבה"לא
ובאמונהי'.בצדקבחס,דבאהבהאם

ד,כליובלטבנקלשלאעדוי'לבנימיןר'היהורב-גווניםרב-צדדים

ליה, i( 'ולהצביעלד,בליטהשמיעטואחתנקודהבזהאצייןד,צופה.לעין
ממנודריזt-הזלמד, t (,דציןנותןהאדמה,עובדחקלאי,כפועלבנימי(ר' :והיא
יכול,ד,ואעודוכליכולאי!:רככלערכיה,שלמכסימליתית .11א"ינ,ד, :tהגי
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הדברוודאיעו.דואיננוהיהוהשכליתכ(לאנתמוגו,בוד,אמונהועומק

D 'זן.יבואוואלד,הדורבנינפשותאתולהפעיללפעולתוסיף~רוחן'
אחריד,ם,

פעילותועלז"ל,בנימי(רביעלבלבשמוריםמספראי(רשמים
בארגוןכברת,מראשוניניה, 1tה'ד,עליד,מחלוציד,גשמה,שלבציונותב!:פרות,

וד,מסועפת,ד,ענפד,הציבוריתבפעילותוהצעיר","הפועלמעמודיתימן,עלית

ומחיןl.בהפעולד,ידידות,רי itבק'וקשורבציונות 1t 'הדתיד,ורםבתוךפעיל
התבלטלכלמעלאךלדתיות,ובניגודמעבראזשהיוהפועליםחוגיעם

תוךהציונותמת :tהגילמעןאמיץכלוחםבספרותד,ופעתוית 1tמרא'כבר
וזכריד,מיכהי;':יעיד,ו,ל tזוברוחםוערבישראלאחוותל i.i 'הע<נוקההחוויה

הנוכד,ית,ד,מאד,ראשית ל,,'נסערותשניםגאןתן :זכורניהנצחיים,מורינו

בעקבו-יבאו l 'והפוגרומים;ה lד,ק"והריאקציההראי:':ונהד,רוסיתהג/הפכהימי

וגדולד,רבהד,יתהוד,מ,בוכד,בתפוצותיעלובמשכנותאתזעזעור t\אותיה

במאמציםולאחריוהרצלעםד,ציונותקברניטיאזעסקו-י'~ור :i (לארן
יאים 1tונ'מלכיםעםא-ו<נתן :tבמיד,גבוהה,הדיפלומטיהבתהוםלה",,גים

נזת t:להגוארצהועלינוקמנוהצעיריםואנחנוראל, 1tי'ארץעלזכורננולהבטחת

היא"העבודהבסיסמתובכרםדדה 1ב'ד,עבודהעל-ידיוי:':איפתנוזכור,נו

עזתאךדלת-ד,כמותהחוברתת 1להופ'הופתעבוההםהימיסבאחדחיינו",

ובלiךטסגנונובעוזבבךאימשאובהברבר,ח,י,ל o' Ii:ורר i("המ'הרוי;:ם,

ם .1.' '.ט·פררסםמי\:א-ערב" .. ,הוא-הקדומים";:ראלנביאילרוח",זמנותו

חזוןלהג.:וז:כתןברגי\!,תגדולהלוריאהזוד,יתהתרס"ז,נת iLב'בניטיןרבי

א :i"מייה iiוזכינואילוציון,',,יבתל iמפזהתחיה,במפעלוט.יכה"~עיהו
כיוסהיו';':וניםבזד,-ציון,::יבתמע:::הלכלויסודכרקעמתל,בלוהערב"

דרך ימ:':(רד,יוונאצליםעמולו'ס ; iומהזה,המזרד,בכלבארצנו,הדבריםפבי

אומותובנפשi.:דכנינוד,עמיםבנפ::;עמבו,בביבנפשוו-אבושיתיהודיתחייס

סבאישראלבנימגיד.:יט,יםכיצדוללטודז Iלחזוכדילציוןעולים':"יהיןולם, Iה;

בבוי::הלהודותעליבואך !ברוחי!/אםכיבכוח 1ול,בה'ל"לאד,זוןאת

במדבר,קודאקולהיהבנימיןאזרבי:טלהקורא:;"לוולנרקבובצערצורבת

והוזה,חולםשלזו"בטלנות"עלראי:,:ב,ן;נודמיהיוםלסדרעליו'::עברן
-'~ב"משאד,פיוטיהסגנוןיפי ל::,האסתיטיהרושםכלפיקלילהב"אהךהייומי

יהודיתרוחאותד,בהםמה liפ'בעמנוהרוחאצילי'ט.לל,טןמספררלןערב",

ד,מדיניותעויז,:יבעולמבו.עליהלד,כריזוהיז.:כיםהקדיםבנימיןויאי-":ר
הדיפ-:דרךהעולם':"ןבאומותהמקולקל,ם ל.:ר'בדרךבחרןהר::דמיתהציובית

 , i(ד,זרו'כוח :דורותרי iiמ.טלד,השיגרתיוהמכי"ירד,אמתנעדרוזלומטרה

האדמהלעבודתד,'יeיבהתנוער,עלכלימהשהעטתהד,יאזודרךואי",:בדם

בארצנו.צנועיםפ'זlטותו,היי

מפניהם t 'האימיםם tבהתג'לראותד,עמוקהכאבבנימיןלר'לוד,יה

 :ערב"ב"משאד,זהיר

לאכיאבותיך,אדמתמןאותםלבשלבליעלדברבלבויצוק"ואל
מקרבשםבביובקרבכמתעתע,אךוהייתכואת,חשבתחכמהמרוב

וכו'ומחוץ",מביתאויביםמוקףוהייתצוררים,לךתקיםמי"פחתך
 ..וכו

חווהעלשלבוהאבלבימימאתבו,בנימיןר'ז"לד,סתלקותועםעתד"
מצבנוחומראתומסבירבכבסת!שראללת tממ'ראשעומדד,שלום,חוון

ומתרומותעמלנומפריתועפותהוןלהשקיעד,מאלצנווד,מאוייםד,ט,בודד

דמ.ציאותיקרמלחמתי-קטלניציודאותןברכייזtתבתפוצןת,עמנובניונדבות

משבתייםאולי~בה,"ובשבהואשרבקיומבו,בטוחיםאנואי(בלעדיואשר
כיזה,ציורלההלי~הכרחיששביםל::זלששביםמשלשאוליטבתיים,
דברי: .. ( ..יצלה,לאלעומ,זוהקורםהציוראשריותר,יעילציורמייצרים

15,12 1957 (, 
 tיt 1יt 1י1

וכמעטדכאו(,בימיגםלולחשהבנימיןר'שלהעמןקההדתיתהאמובה
שלהעיניםתיפקחנהבוד,יוםיבוא"שבואלהתיאשזאתבכלשאיןיאוש,

וישובוהאיומותומטעוירתיהםמתעיותיהםויודעועוויירתעוסבא,ישראלבבי
שלום".בתיבותיהרכלנועםדרכי"דרכיד,אז"רהאמיתיתהיהדותדרךאל
ללא"מעטיםחיהוהוכחד,עדות',,ימשבנימיןר'כיכאן,לצייןחובהוכן

זההשאיננהועין,לבצרתקבאותעםמזדהיתאיננהדתיתשיהדותבתוכנו,

מפלגתיותשוביניום,עםמ'ד,t,לימד,שאיננהאחרת,דתאואחרעםשנאתעם

הדתית,ליהדותלכבודד,יד,אמונתובתוםהמ,תה,לאותוי"..:יעבוד
אמונתו-אמונתנואתעוזביתרלנונאמץהסתלקותועלנעכרבכאב

 :-ערב"א 1 ::מ ..בכמבוטא
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ד,כליובלטבנקלשלאעדוי'לבנימיןר'היהורב-גווניםרב-צדדים
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עלבשתיקהכמעטועברוטד,ורהספרותיתמבחינד,ערכןגודלעלורקאך
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ן I"נראיזההודליקוהלךשלוהאוראתראהשלא"עדבסנווריםבנימין Iר
ו"אנשי-רוח",סופריםשלביטוייםכפיוכהה",עלוב

בעברשהיהבנימין, Iרעלבארגנטינהאחדיהודיעתוןאלד,בימיםכתב
כ"איחדו"פופולריתלאלתנועהנצטרףמאזאךבעם,ומקובלמפורסםכה

(מבחינהממעריציוכמהבצערהתבטאוכךהגדולה,פופולריותואתאיבד
היאלגמרי,בודדבנימיןרןהיהשלאלצייןישאךבארץ,כאןספרותית)

אתהןגםשאיבדוהדיברותעשרתבחברת :לדמיטובהבחברהנמצא

 ..בימינו,פופולריותן
בכובדב"משא-ערב"מחדששיעיינוהרוחזי Zואנולסופריםליעץיש

לאביפי-הסגנון,:שלאכהעדמהםשנעלםמהעתהלהםיתגלהואוליראש,
באשהנבואית,ברוחאלאהמשא,חשיבותהלשוןואצילותהפיוטבנועם
הנצחית,ד,אמתאתהמדובבתהקודש

שלגורלוהיההנביא,יחזקאלהעברי,הסגנוןגדולי-אמנישלכגורלו
מפנילהזהירובבואויחזלואלשלתוכחתולדבריהעםיחסעלל, IIזבנימין Iר

שללייגבפרקעצמויחזקאלמעידשלוהתועיםבדרךלוהנשקףהאבדון
דבריךאתושמעוומטיב-נגן,יפה-קולעגבים,כשירלהם"והנך :ספרו

 , .. !כתוכםהיהנכיאכיוירעו-באההכהובכואה, ;אותםאינםועוין:,ים

וגורמיוהחטא

אסם) I 'כפר(לפרשת

הפקודותלכללצייתלישראל,הגנהצבאשלמשמעתועולסיינ,יללא
"הלחימה",ואימוניזו,שבועההמוסמכים".המפקדיםט"יהניתנותוההוראות

החייל-מהאדםעוקריםאדם,בניברציחתלהתאמנותכיוםשקוראיםכפי
מחסליםשבקרבו,המצפוןקולאתמשתיקיםהעצאמי,שיפוטוחירותאת

אותווהופכיםהאלהים,בצלםשנבראהאדםשלהחייםקדושתערךאת
לאיןאיפואמפתיעה-מוזרהסייגין,וללאתנאי"ללאממושמעלמכשיר
אתבמחשבתוולנתחלבדוקחחיילשעלכעת,הנשמעתהטענהשיעור

פרידריךהפרוסיהמלךאמרוכבר !לאאוכשרההיאאםמפקדיופקודת
אחדאףישארלא-לחשובשליהחייליםיתחילו"אם :בשעתוהגדול
 !בשורותי'ןמהם

אדםבבניכזהטבהיעשרשיהודיםהאיומהמהאפשרותהמזדעזעים

הומניז-מיןיינה",אתולשמורהחביתאתלשבור"הרוצהבבחינתהםחפים
"מלחמהן'.בשםלהקוראתד,אנושיתשהצביעותההמוניתההריגהשלציה
בהשתלשלותקדוםמשפטללאמחדשלעייןאלהטוביםאנשיםיואילואולי

עלמבוססתהצעחכלבזעםלדחות :כיספקללאלהםיתבררואזהדברים,
המשותפת,מולדתםעלהטמיםשנישלהועובדתיתההיסטוריתהזכותהכרת

הטםשלנדולרוכמאוכלסתבארץאחדטםשלריבונישלטוןולהשליט
זה-איומהדמיםלמלחמתיביאשזההודואותמפנילהירתעולאהשני,
האהובההארץיושביעלובאשעלהוהאיוםהרעכלועילתשורשהיה

הישראליהנשקמנצחוןוכתוצאהפרצה,המלחמהשלנו.הזאתוהאומללה
שנה,מאותושלשכאלףבארץהיושבהערבי,העםבנישלזכותםהופקעה

נייד.והבלתיהנידיורכשוםכפרהיםעריהם,רובעל
כפרטבחשלהאיומד,האפשרותצמחהזהמורעלמשורשלאהאם

 ?לואסם

 , 1958פברואר-אפרילתשי"חשבט-גיסן ,"רב"

 ?מלחמהסרבניאנולמה

המפנהמאזהעניניםהשתלשלותבכלוהולכתגדלהחרדהמתוךהמסתכל
-רהבלאלילותרליגיוזי-הומאניטריעממיממפעל-הציונותשלהמחריד

עומדאלאשנשפך,הנקימהדםמופתעאינו-תקום"יהודהואש"בדםשל
מאותוכתוצאההכרחי-הטבעיחזון-האימים,התקיימותנונחמזועזע

תבואגאולתנוכיבדעתםהציונותמנהיגישהסכימוהרגעמןאיום.מפנה
"לאאתהגרוטאותזויתלקרווסילקוואש,בדםהמוות,מלאךמנשיריבכוח
והוכשרוהגושפנקאניתנההרגעמאותו-ברוחי"אםכיבכוחולאבחיל

מאתנוסולקוהרגעמאותוודומיהם,קאסםכפרקיביה,יאסי,ןלדירהלבבות
רחמ-:בישינות,היודימיהוהמציינותהעילאותהמידותשלשתהידבחזקת

חסדים.וגמילותנות
לצה"להתגייסותועםנשבעחיילשכלבשבועת-האמוניםהמעיין

למליםנאמנותמתוךמעשיהםאתעשו IIהגבול"משמרשחיילישמתכנע,
תנאיללאעצמי,עללקבלנשבע,"אני :נאמרבהו~בועה,אותהשלולרוח

 • 1958אוקטובר-בובמברתשי"ט,תשריכ-סלואי-בי,"גריי,

שללאומיתהביןהתנועהשל 8מסיבעלון(נדפס

 .) 1959אפרילאץרישיארל,סניףהלמחהמסברני

שלהמאבקישמשבהםביותר,קרוביםלאנראה,והם,יבואו,ימים
אגדיכחומרהזה,העולםתקיפיעםמצפוןאודתמטעמיהמלחמהסרבני
הילדיםעםיחדיוהזקניםוהוריהםהוריםשיבוחמיםקיץבערבימרתק.

מדורותמענינותנשכחותיספרווהזקניםהבית,סביבהמדשאהעלןהנכדים
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ן I"נראיזההודליקוהלךשלוהאוראתראהשלא"עדבסנווריםבנימין Iר
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בעברשהיהבנימין, Iרעלבארגנטינהאחדיהודיעתוןאלד,בימיםכתב
כ"איחדו"פופולריתלאלתנועהנצטרףמאזאךבעם,ומקובלמפורסםכה

(מבחינהממעריציוכמהבצערהתבטאוכךהגדולה,פופולריותואתאיבד
היאלגמרי,בודדבנימיןרןהיהשלאלצייןישאךבארץ,כאןספרותית)

אתהןגםשאיבדוהדיברותעשרתבחברת :לדמיטובהבחברהנמצא

 ..בימינו,פופולריותן
בכובדב"משא-ערב"מחדששיעיינוהרוחזי Zואנולסופריםליעץיש

לאביפי-הסגנון,:שלאכהעדמהםשנעלםמהעתהלהםיתגלהואוליראש,
באשהנבואית,ברוחאלאהמשא,חשיבותהלשוןואצילותהפיוטבנועם
הנצחית,ד,אמתאתהמדובבתהקודש

שלגורלוהיההנביא,יחזקאלהעברי,הסגנוןגדולי-אמנישלכגורלו
מפנילהזהירובבואויחזלואלשלתוכחתולדבריהעםיחסעלל, IIזבנימין Iר

שללייגבפרקעצמויחזקאלמעידשלוהתועיםבדרךלוהנשקףהאבדון
דבריךאתושמעוומטיב-נגן,יפה-קולעגבים,כשירלהם"והנך :ספרו

 , .. !כתוכםהיהנכיאכיוירעו-באההכהובכואה, ;אותםאינםועוין:,ים

וגורמיוהחטא

אסם) I 'כפר(לפרשת

הפקודותלכללצייתלישראל,הגנהצבאשלמשמעתועולסיינ,יללא
"הלחימה",ואימוניזו,שבועההמוסמכים".המפקדיםט"יהניתנותוההוראות

החייל-מהאדםעוקריםאדם,בניברציחתלהתאמנותכיוםשקוראיםכפי
מחסליםשבקרבו,המצפוןקולאתמשתיקיםהעצאמי,שיפוטוחירותאת

אותווהופכיםהאלהים,בצלםשנבראהאדםשלהחייםקדושתערךאת
לאיןאיפואמפתיעה-מוזרהסייגין,וללאתנאי"ללאממושמעלמכשיר
אתבמחשבתוולנתחלבדוקחחיילשעלכעת,הנשמעתהטענהשיעור

פרידריךהפרוסיהמלךאמרוכבר !לאאוכשרההיאאםמפקדיופקודת
אחדאףישארלא-לחשובשליהחייליםיתחילו"אם :בשעתוהגדול
 !בשורותי'ןמהם

אדםבבניכזהטבהיעשרשיהודיםהאיומהמהאפשרותהמזדעזעים

הומניז-מיןיינה",אתולשמורהחביתאתלשבור"הרוצהבבחינתהםחפים
"מלחמהן'.בשםלהקוראתד,אנושיתשהצביעותההמוניתההריגהשלציה
בהשתלשלותקדוםמשפטללאמחדשלעייןאלהטוביםאנשיםיואילואולי

עלמבוססתהצעחכלבזעםלדחות :כיספקללאלהםיתבררואזהדברים,
המשותפת,מולדתםעלהטמיםשנישלהועובדתיתההיסטוריתהזכותהכרת

הטםשלנדולרוכמאוכלסתבארץאחדטםשלריבונישלטוןולהשליט
זה-איומהדמיםלמלחמתיביאשזההודואותמפנילהירתעולאהשני,
האהובההארץיושביעלובאשעלהוהאיוםהרעכלועילתשורשהיה

הישראליהנשקמנצחוןוכתוצאהפרצה,המלחמהשלנו.הזאתוהאומללה
שנה,מאותושלשכאלףבארץהיושבהערבי,העםבנישלזכותםהופקעה

נייד.והבלתיהנידיורכשוםכפרהיםעריהם,רובעל
כפרטבחשלהאיומד,האפשרותצמחהזהמורעלמשורשלאהאם

 ?לואסם

 , 1958פברואר-אפרילתשי"חשבט-גיסן ,"רב"

 ?מלחמהסרבניאנולמה

המפנהמאזהעניניםהשתלשלותבכלוהולכתגדלהחרדהמתוךהמסתכל
-רהבלאלילותרליגיוזי-הומאניטריעממיממפעל-הציונותשלהמחריד

עומדאלאשנשפך,הנקימהדםמופתעאינו-תקום"יהודהואש"בדםשל
מאותוכתוצאההכרחי-הטבעיחזון-האימים,התקיימותנונחמזועזע

תבואגאולתנוכיבדעתםהציונותמנהיגישהסכימוהרגעמןאיום.מפנה
"לאאתהגרוטאותזויתלקרווסילקוואש,בדםהמוות,מלאךמנשיריבכוח
והוכשרוהגושפנקאניתנההרגעמאותו-ברוחי"אםכיבכוחולאבחיל

מאתנוסולקוהרגעמאותוודומיהם,קאסםכפרקיביה,יאסי,ןלדירהלבבות
רחמ-:בישינות,היודימיהוהמציינותהעילאותהמידותשלשתהידבחזקת

חסדים.וגמילותנות
לצה"להתגייסותועםנשבעחיילשכלבשבועת-האמוניםהמעיין

למליםנאמנותמתוךמעשיהםאתעשו IIהגבול"משמרשחיילישמתכנע,
תנאיללאעצמי,עללקבלנשבע,"אני :נאמרבהו~בועה,אותהשלולרוח

 • 1958אוקטובר-בובמברתשי"ט,תשריכ-סלואי-בי,"גריי,

שללאומיתהביןהתנועהשל 8מסיבעלון(נדפס

 .) 1959אפרילאץרישיארל,סניףהלמחהמסברני

שלהמאבקישמשבהםביותר,קרוביםלאנראה,והם,יבואו,ימים
אגדיכחומרהזה,העולםתקיפיעםמצפוןאודתמטעמיהמלחמהסרבני
הילדיםעםיחדיוהזקניםוהוריהםהוריםשיבוחמיםקיץבערבימרתק.

מדורותמענינותנשכחותיספרווהזקניםהבית,סביבהמדשאהעלןהנכדים
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לשנים',,נידונואדםבניעלו:ני'זעזעיםמרתקיםסיפוריםיספרוהםעברו.

אחרציחתבמלאכתולהתאמוללמודשסרבועלזוועתיים,כלאבבתירבות
המעופפים,השטומכוז.tיריעל-ידיבניםעלאםריטושבמקצועהאדם,אחיואת

בימיםזהשהיהעלרווחהאנחתייאנחווזקניםיבינו,ולאהילדיםיקשיבו
צורותיולכלהמולךלפולחומשועבדהיההאדםבעודונשכחים,קדומים

סמךעלהקהלאתההיסטוריוניםישכנעובקושיוהטונים,הרביםוזז.tמותיו

האיוםכדברהיהשאכןהתקופות,אותוטלטונות,!ןילהרשמייםהמיסמכים

הרחו-הצאצאיםהםהעולמים'ז.tלוםל ;t 'הזהבתורווז.tדורותקדם,בימיהזה
ההשתייכותשבהרגשתהמ,רהטעםקדומים,פראייםדורותלאותםקים

בהרבהיומתקקדומים,פראיאותםאלהזהבתורדורבניוז.tלהמשפחתית
וקבוצותיחידיםשמעואזכבר הנה,",'והמנהמת,המזהירההעובדהעל-ידי

זהעליו(לקולובצייתםתרצח,לא :להםהקוראהאלהיםקולאתאדםבני
נפי::םואתידיהםאתלזהםשלא'בד J,וביסוריםוכלסבלכלעליהםקבלו
האדם,בניאחיהםבדם

למרותיבואו,בואמאתנורחוקיםכהימיםאותםחברים-אחים,כן,

אךבואם,אתולהרחיקלדהוקד,חושךכוחותב/צדהנעשיםהמאמציםכל

בכךשואפיםכמונו'ז.tהםטועניםנולם :המוזרההעובדהומכאיבהמצחיקה

הקץ,אתלדחוקשאסוראלאואהבה,ואחווה;,:זלום לt.ז'זהבתורלאותולב
הדבר'עודהימים,אחריתחזוואתאנו,בדורנועתה,כברזים 1להגןאסור

ולהצטיידולהזדייו"ריאליים","מציאותיים",להיותכיום,לנו,מדי,מוקדם
"הוכרוכית"אתמלבנולעלוורביותר,האיומיםהט,וותכליימוש :iביולהתאמו
ה-וםבואעדושלומו,בטחונואתעםכל,יבטיחכךרקיכך,החולנית,

אדםבניכון,:עודנס,בדרךו"פתאום",ר, iלאיו-שיעמאתנוהרחוקההוא
פתאום-האדםאחיובדםמגואלותהאדםידי :iכ'הרציחה,בזוהמתשקועים

ממ;,זן,ובפועלהלבמעומקתשובהללאמצדנו,מאמץכלללאהנס,יקרה
בתורעומדיםעצמנואתנמצאפתאוםורצינית,מולודמתהתחלהכלללא
 !אדמותעליהשמיםבממלכתעולמים,'ז.tלוםשלהזהב

מהאמתהיאמתחמקתהיא,פושעתא'ז.tליהזו,ילדותיתעצמיתאונאה
 :iהלוחיהדקההדממהמקולהגדולה,מהמשימההכבדה,מהאחריותהמרה,

בזידשוכואבדוו,אלממרוצתכםשובוהאדם,בנישובו :הרףבלילנו
האדםאתשיצרהחייםלמלוורשובוזו,בשעהעתהכברשלמה,בתשובה

 !האלהיםבצלם

 :נפ'זtםעומקלתוךלהםהלוחשהעליוו,לצונשמעיםהמלחמהסרבני
 !תרצחלא

 ?יהודימיהו

עלסימו(א,ע,הפרופ,ת'זtובתנתפרסמה:'"'יייזאדר-ניסוחו'ברתב"נריי

ילדירישוםבבעיתיז!זראללחכמיבו-גוריווד,מרהממשלהראיזz.פניית
הדתיתהיהדותברוחהפרטיםברובעובהסימוןהפרךפ,תערובת,ואי-iZניי

הדמוקר-ביסודותלפגועלאמכסימליתתדלות ttה:תוך-פןלחניתהמסורתית
דתרנוהגבאמת)-דתייםלא(או-דתיים""לאאזרחיםעללכפותולאטרה

והמלוודי::מהמקובלבמשהולפגועלאמאדזהירהואינ tוומצדמסררתי-חרדי,

עמדתיעםהמזדהההתשובהמתקבלתדברttולובסופוההלכית,ז Iביהדו
הבריתיי,"אותהיאוהתשובה ; "?יהודי"מיהוב:::אלתהקיצונייםהחרדים
גיורתואשההנהו,יהודיכיזכר,אדם,עלהבלעדיהקובי:;"הסימוהיאהמילה,
במיקווה,טבילה-::לההסימן

פולחניטקסשלההלכתיתהדרייז.tהעםלהתפלמסוכוונהעניןכלליאין
i התמרההאתעמוקהדתיתמבטמנקודתבזהלהביעאלאכיז:..לעצמו,ה

אדם,שלליהדותוהפולחנייםהסימניםל .l! 'המכרעתבלעדיותםעלהגדולה
הקיצו-החרדים ל..:ז'ליכלתםבדומהסימון,הפרופ,וז.tלהפנימיתהיכולתעל

האמיתיתהיהדותשלהמזהיריםמהיסודותמוחלטתבהתעלמותלעבורגיס,
הביטויהםא.סיריסודות-התלמודשבחכמיהגדוליםע"ישהוצהרוכפי

גוייםאליואשרלעםקדוש",וגויכוהניםל"ממלכתסבא,לישראלהנאמן
חוזבוכדברבאורחותיווללכתמדרכיוללמודלציוויעלוואליוידרושו
שכהסמרכזייםסעיפיםשלשהנמרץבלוצורכאןנאאריז:..וםישעיהו,הגדול

יהודימיחוכחהלטהקוב!ניסוה::היהודי,ז,הדתיתחאזבונהבפשז.זבצית
 :יהורירמהו

חסדים.וגווב,ליביישניםרחמנים, :זובאומ,הישסימנים ידשל,!!'"א)
שרשחכואיזזו,באומהלהירבקראויהלרוסימביםשרשהכושישכר

ע'יט),(יבמותכח",להירכקראויאיז-הללוסיזבבים
ששנוא"מה :הזלוןהללענהלהתגיירשבאהנכרישללשאלתוב)
ולמדיי,לךפירושה,-והשארהתורה,כלזוהי-לזולתךתעשהבלעליך
לייא),(שבת

בעלייתוגמרו"נמנו :יהוצדקבןשמעוו Iרמשוםיוחנןרי"אמרג)
 .תיהרג"ואל"עבורלאדםאומרםיאם'זtבתורהעבירותכל :בלודנתזהבית
דמים",ושפיכותעריותוגילויזרחמעבודההוץייהרג,ואליעבור-

עייד),(סנהדריו

מסירותעדהאמינהאלאבלבד"החד-פעמיהחיצוני,הסימןלא
היהדותמאוריבשםכאןהובאואשרהנצחייםבערכיםנפש
בפשבמסירותלקיימםחגיגיתובהתחייבותהקובע,הסימןהם

לםעלהצטרףהמבקשכלייבחןבהם-מאודך"ובכלנפשך"בכל

תשיייט.אייר-תמך! , 1959פאי-יןלי"בריי,
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לשנים',,נידונואדםבניעלו:ני'זעזעיםמרתקיםסיפוריםיספרוהםעברו.

אחרציחתבמלאכתולהתאמוללמודשסרבועלזוועתיים,כלאבבתירבות
המעופפים,השטומכוז.tיריעל-ידיבניםעלאםריטושבמקצועהאדם,אחיואת

בימיםזהשהיהעלרווחהאנחתייאנחווזקניםיבינו,ולאהילדיםיקשיבו
צורותיולכלהמולךלפולחומשועבדהיההאדםבעודונשכחים,קדומים

סמךעלהקהלאתההיסטוריוניםישכנעובקושיוהטונים,הרביםוזז.tמותיו

האיוםכדברהיהשאכןהתקופות,אותוטלטונות,!ןילהרשמייםהמיסמכים

הרחו-הצאצאיםהםהעולמים'ז.tלוםל ;t 'הזהבתורווז.tדורותקדם,בימיהזה
ההשתייכותשבהרגשתהמ,רהטעםקדומים,פראייםדורותלאותםקים

בהרבהיומתקקדומים,פראיאותםאלהזהבתורדורבניוז.tלהמשפחתית
וקבוצותיחידיםשמעואזכבר הנה,",'והמנהמת,המזהירההעובדהעל-ידי

זהעליו(לקולובצייתםתרצח,לא :להםהקוראהאלהיםקולאתאדםבני
נפי::םואתידיהםאתלזהםשלא'בד J,וביסוריםוכלסבלכלעליהםקבלו
האדם,בניאחיהםבדם

למרותיבואו,בואמאתנורחוקיםכהימיםאותםחברים-אחים,כן,

אךבואם,אתולהרחיקלדהוקד,חושךכוחותב/צדהנעשיםהמאמציםכל

בכךשואפיםכמונו'ז.tהםטועניםנולם :המוזרההעובדהומכאיבהמצחיקה

הקץ,אתלדחוקשאסוראלאואהבה,ואחווה;,:זלום לt.ז'זהבתורלאותולב
הדבר'עודהימים,אחריתחזוואתאנו,בדורנועתה,כברזים 1להגןאסור

ולהצטיידולהזדייו"ריאליים","מציאותיים",להיותכיום,לנו,מדי,מוקדם
"הוכרוכית"אתמלבנולעלוורביותר,האיומיםהט,וותכליימוש :iביולהתאמו
ה-וםבואעדושלומו,בטחונואתעםכל,יבטיחכךרקיכך,החולנית,

אדםבניכון,:עודנס,בדרךו"פתאום",ר, iלאיו-שיעמאתנוהרחוקההוא
פתאום-האדםאחיובדםמגואלותהאדםידי :iכ'הרציחה,בזוהמתשקועים

ממ;,זן,ובפועלהלבמעומקתשובהללאמצדנו,מאמץכלללאהנס,יקרה
בתורעומדיםעצמנואתנמצאפתאוםורצינית,מולודמתהתחלהכלללא
 !אדמותעליהשמיםבממלכתעולמים,'ז.tלוםשלהזהב

מהאמתהיאמתחמקתהיא,פושעתא'ז.tליהזו,ילדותיתעצמיתאונאה
 :iהלוחיהדקההדממהמקולהגדולה,מהמשימההכבדה,מהאחריותהמרה,

בזידשוכואבדוו,אלממרוצתכםשובוהאדם,בנישובו :הרףבלילנו
האדםאתשיצרהחייםלמלוורשובוזו,בשעהעתהכברשלמה,בתשובה

 !האלהיםבצלם

 :נפ'זtםעומקלתוךלהםהלוחשהעליוו,לצונשמעיםהמלחמהסרבני
 !תרצחלא

 ?יהודימיהו

עלסימו(א,ע,הפרופ,ת'זtובתנתפרסמה:'"'יייזאדר-ניסוחו'ברתב"נריי

ילדירישוםבבעיתיז!זראללחכמיבו-גוריווד,מרהממשלהראיזz.פניית
הדתיתהיהדותברוחהפרטיםברובעובהסימוןהפרךפ,תערובת,ואי-iZניי

הדמוקר-ביסודותלפגועלאמכסימליתתדלות ttה:תוך-פןלחניתהמסורתית
דתרנוהגבאמת)-דתייםלא(או-דתיים""לאאזרחיםעללכפותולאטרה

והמלוודי::מהמקובלבמשהולפגועלאמאדזהירהואינ tוומצדמסררתי-חרדי,

עמדתיעםהמזדהההתשובהמתקבלתדברttולובסופוההלכית,ז Iביהדו
הבריתיי,"אותהיאוהתשובה ; "?יהודי"מיהוב:::אלתהקיצונייםהחרדים
גיורתואשההנהו,יהודיכיזכר,אדם,עלהבלעדיהקובי:;"הסימוהיאהמילה,
במיקווה,טבילה-::לההסימן

פולחניטקסשלההלכתיתהדרייז.tהעםלהתפלמסוכוונהעניןכלליאין
i התמרההאתעמוקהדתיתמבטמנקודתבזהלהביעאלאכיז:..לעצמו,ה

אדם,שלליהדותוהפולחנייםהסימניםל .l! 'המכרעתבלעדיותםעלהגדולה
הקיצו-החרדים ל..:ז'ליכלתםבדומהסימון,הפרופ,וז.tלהפנימיתהיכולתעל

האמיתיתהיהדותשלהמזהיריםמהיסודותמוחלטתבהתעלמותלעבורגיס,
הביטויהםא.סיריסודות-התלמודשבחכמיהגדוליםע"ישהוצהרוכפי

גוייםאליואשרלעםקדוש",וגויכוהניםל"ממלכתסבא,לישראלהנאמן
חוזבוכדברבאורחותיווללכתמדרכיוללמודלציוויעלוואליוידרושו
שכהסמרכזייםסעיפיםשלשהנמרץבלוצורכאןנאאריז:..וםישעיהו,הגדול

יהודימיחוכחהלטהקוב!ניסוה::היהודי,ז,הדתיתחאזבונהבפשז.זבצית
 :יהורירמהו

חסדים.וגווב,ליביישניםרחמנים, :זובאומ,הישסימנים ידשל,!!'"א)
שרשחכואיזזו,באומהלהירבקראויהלרוסימביםשרשהכושישכר

ע'יט),(יבמותכח",להירכקראויאיז-הללוסיזבבים
ששנוא"מה :הזלוןהללענהלהתגיירשבאהנכרישללשאלתוב)
ולמדיי,לךפירושה,-והשארהתורה,כלזוהי-לזולתךתעשהבלעליך
לייא),(שבת

בעלייתוגמרו"נמנו :יהוצדקבןשמעוו Iרמשוםיוחנןרי"אמרג)
 .תיהרג"ואל"עבורלאדםאומרםיאם'זtבתורהעבירותכל :בלודנתזהבית
דמים",ושפיכותעריותוגילויזרחמעבודההוץייהרג,ואליעבור-

עייד),(סנהדריו

מסירותעדהאמינהאלאבלבד"החד-פעמיהחיצוני,הסימןלא
היהדותמאוריבשםכאןהובאואשרהנצחייםבערכיםנפש
בפשבמסירותלקיימםחגיגיתובהתחייבותהקובע,הסימןהם

לםעלהצטרףהמבקשכלייבחןבהם-מאודך"ובכלנפשך"בכל

תשיייט.אייר-תמך! , 1959פאי-יןלי"בריי,
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והצמחונותגורדון.דא.

להתיחסאם"הצמחונות, :הצמחונותעלהמפורטבמכתבוגורדוןזאתוהסביר
ונים itהרא'העיקרייםהצדדיםאחדהיאהריהדרושהברצינותאליה

חדשיחסאותוובמעשה,בפועלוהעולםהחייםאלחדשיחסשלבהגשמתו
עושיםשאנחנומהובכלהטבעאלבהתקרבותנובעבודתנו,מבקשיםשאנחנו

 .) 100עמ'גורדון,לכתביהיכרךהצמחונות,על(מכתבהחיים.לחידוש

מוע z:ל,מזדמןהאדם,בניביןהשלוםאלהטוב,אלוחותרהשואףלאדם
רוצה?אתהעליךכשמתנפליםלעשות:ומההידועההטענהאתבפעםכפעם

אתהמוכרחהרירעותעליךזוממיםהרעיםשכניךאםאךושקט,בשלום
ואחווהשלוםאפשרותשלאשליותעללסמוךלךל \t !מפניהםלהתגונן

הרציחה,במלאכתלהתאמןלהזדיין,תמיד.להתכונןעליךואדם.עםבין
השלום.לשםההגנה,לשםוהכל

שצדקת,לרגענניח :הנגדיתהשאלהמאליהמתפרצתזאתכללשמע
בבקשהנאהגידואךוהבטחון,השלוםהגנתלמעןלמלחמהלהתכונןשעלינו

היונהוהחמו,דהצרהלהעגלהתמימה,הפרהמאתלנוהנשקפתהרעהמה
ולו Iבלהקוראהתרנגולאפרוחיה-ילדיה,ת Iלהלהמנהלתהתרנגולתהנאוה,

הנשקפתהסכבהמהי-שקטיםחייםבעליושארהשירהצרו,דצפריהילדותי

יוםיוםלטבחהמובליםאלהאלהיםיצורימאחינווליחידלמולדתלעם,

 ...דואסתטיקהמוסרקידמה,תרבות,אנשישלכריסםאתבבשרםמלאלמען
 ... 1מימפנילהתגונןכאןצריךמד

הבוחןאבןהואהחייםבעליאל"היחס :גורדוןד.א.לנואומרכךעל
שהם,כמווהעולםהחייםאליחסינוכלשלוהברורההגלויהנאמנה,היותר

מאירהבאספקלריהלנומראההחייםבעל,אלהיחספרכוס.ובליכחלבלי
יתרוכלהאמתהצדק,כלהםמהמוחשית,ט "Jכמיבבהירותכמוה,ט,אין

אנחנוכאילועצמנואתלראותאוהביםכךכלשאנחנוהעליונותהמידות
חייםבעליוטביחת-וכויוכו'אמתצדלו,עליהם.נפשנואתנותנים

בהמהבשראכילתביןאנושי-קוסמי,יסודי,הבדלאיזה!ובאמתואכילתם

הי,גורדון,כתביהצמחונות,על(מכתב " 1אדםבשראכילתובין

 .) 101עמי

מספר.לאיןוגווניםצורותבעלאחדשלםכדברהחייםאתראהגורדון
שאיןוכוי,ההריםהרוח,השמש,טד,שמים,יחסיםללמודיש :אומרהוא

וכלעצמםהםוהתולעתהאדם ;וכויוב ;I\חיולאחשובוקטן,גדוללפניהם
אחד.הכל-כולוהעולם

ההתחדשותאתרואההגדול"הרוב :גורדוןקובלהצמחונותעלבמכתבו
החייםעצםבהתחרשותלאאבלחדשות,חייםבצורותחדשים,חייםבטדרי

אותועדהמרחלןמכאןגדולוכמהזביטורד"האדםרוחובהתחרשותכיסורם
 .(שם) "!מוחלטחיובהצמחונותאתהמחייבהחייםאלהיחס

חורבןסכנתימיוהיחידים,העמיםביחסיובוהותוהוימיאלה,בימינו
להשמהדהשטניותהאמצאותע"יארצנובכדורולצומחולחילאדםטוטאלי

-ובפולעבאמתיהיהלואלהקדושיםחייםיסודותאשרעם לרקסגולה. אשרהסכנהנונשקפת-אחרתלגוייםאורק
ל .-רישפתייםבדברולא

י-ערישראלביתוכלערלים,הגוייםכל"כי :ירמיהוהנביאהתריעעליה
 .)'ט(ירמיהו . I/בל

תשי"ן.אייר-תמון , 1959מאי-יולי ,"רנ"

החתירהזהריותורתוגורדון.דא.אתביותרהמבליטיםהדבריםאחד
שהואכפי-אנושית-קוסמיתשלימה,מקיפה,עולםלתפיסתמאומצת

הלאומית-יהודית-אבושי~,עולמוהשקפתכלכתביו,כללה.קרא~צמו
בהיטגורדוןזו.עזהשאיפהחדוריםהיויוםיוםחייוכללזהמה
ןאיישראלל ,~התא,  ,עםואיתחבמיוחדובתוכההאנושות,תחלואישאתלראות

בטיזבפט;זבי~הבוגעיםשטחייםבאמצעיםצדדיות,חדחלקיווז,ע"ילרפא
נתהצדדיות,חדחלקיות,אותהלדעתווהריהזבחלה.מגזרמימתחמקיםאך
בכרכיםביחודבקליפתו,האדםוהסתגרותואחדותוהיקוםומכלמהטבעקות
לרפאוישהמחלה,ושורשמקורכאןהרי-חיכלהמחניקותהחומותבין

מההבה-חדשואדםחדשים"חיםיחיסור.זבןוהאדםהעםשבראתולתקן
 .) 94עמיב.למ.מכתבגורדון,ד.א.לכתביה'(כרךמבקשת".שהנפש

שלהתמציתיתמהותהבד.בלהאדםבתחוםעומדגורדוןד.א.אין
 :האלההמעטיםבדבריםמתבטאתשלוהאנושית-קוסמיתהעולםתפיסת

ביצירה-האנושיתוהיצירההעולם,בחייiדאנושייםהחייםה,תמזגות
מכתב).באותו(שםהעולמית". "

כרחוקמקיימיםנאהואיןדורשיםהנאהמןרחוקהיהגורדווד.א.
אחתלהגשמהבהתאמההיויוםיוםחייווכלתורתוכלממערב.מזרח

הקלמהמקצועהמעברממש.בחייםלמצויהרצויהפיכתואדירה,מאומצת
באתהקשההפיסיתהעבודהלמקצועראינה, Iבאולבמשר,דעטעבודתשל

והמדכאיםהקשיםהעבודהבתנאיישראל,ארץשלהלוהטבאקלימהיבמדער
החמשים,לשנתקרובובגילשנהכחמשיםלפביאזחקלאייוםשכירשל
בגורדווושיגשגווחזקושהלכוהרוחניים-נפשייםוהגידולהצמיחהזהיעם
למעשההםעדים-ובשדהבגןהפיסיתבעבודתוהשתרשותועםבבדבד

שלמיםלחייםהשותףלכללרבים,מופתלשמשייכולהצריךניעזהגשמה
אדם.לבןביתןשזהבמידהןאמיתיים
הצמחונותנאמן·צמחוניגורדוןשהיהמאליוומובןטבעידברזההיה

שהתבטאכפיאלאעצמו,בםנינפרדמשהומייחדת,תירהלוהיתהלא



 193ונפשבלג

חפשינתו 192

והצמחונותגורדון.דא.

להתיחסאם"הצמחונות, :הצמחונותעלהמפורטבמכתבוגורדוןזאתוהסביר
ונים itהרא'העיקרייםהצדדיםאחדהיאהריהדרושהברצינותאליה

חדשיחסאותוובמעשה,בפועלוהעולםהחייםאלחדשיחסשלבהגשמתו
עושיםשאנחנומהובכלהטבעאלבהתקרבותנובעבודתנו,מבקשיםשאנחנו

 .) 100עמ'גורדון,לכתביהיכרךהצמחונות,על(מכתבהחיים.לחידוש

מוע z:ל,מזדמןהאדם,בניביןהשלוםאלהטוב,אלוחותרהשואףלאדם
רוצה?אתהעליךכשמתנפליםלעשות:ומההידועההטענהאתבפעםכפעם

אתהמוכרחהרירעותעליךזוממיםהרעיםשכניךאםאךושקט,בשלום
ואחווהשלוםאפשרותשלאשליותעללסמוךלךל \t !מפניהםלהתגונן

הרציחה,במלאכתלהתאמןלהזדיין,תמיד.להתכונןעליךואדם.עםבין
השלום.לשםההגנה,לשםוהכל

שצדקת,לרגענניח :הנגדיתהשאלהמאליהמתפרצתזאתכללשמע
בבקשהנאהגידואךוהבטחון,השלוםהגנתלמעןלמלחמהלהתכונןשעלינו

היונהוהחמו,דהצרהלהעגלהתמימה,הפרהמאתלנוהנשקפתהרעהמה
ולו Iבלהקוראהתרנגולאפרוחיה-ילדיה,ת Iלהלהמנהלתהתרנגולתהנאוה,

הנשקפתהסכבהמהי-שקטיםחייםבעליושארהשירהצרו,דצפריהילדותי

יוםיוםלטבחהמובליםאלהאלהיםיצורימאחינווליחידלמולדתלעם,

 ...דואסתטיקהמוסרקידמה,תרבות,אנשישלכריסםאתבבשרםמלאלמען
 ... 1מימפנילהתגונןכאןצריךמד

הבוחןאבןהואהחייםבעליאל"היחס :גורדוןד.א.לנואומרכךעל
שהם,כמווהעולםהחייםאליחסינוכלשלוהברורההגלויהנאמנה,היותר

מאירהבאספקלריהלנומראההחייםבעל,אלהיחספרכוס.ובליכחלבלי
יתרוכלהאמתהצדק,כלהםמהמוחשית,ט "Jכמיבבהירותכמוה,ט,אין

אנחנוכאילועצמנואתלראותאוהביםכךכלשאנחנוהעליונותהמידות
חייםבעליוטביחת-וכויוכו'אמתצדלו,עליהם.נפשנואתנותנים

בהמהבשראכילתביןאנושי-קוסמי,יסודי,הבדלאיזה!ובאמתואכילתם

הי,גורדון,כתביהצמחונות,על(מכתב " 1אדםבשראכילתובין

 .) 101עמי

מספר.לאיןוגווניםצורותבעלאחדשלםכדברהחייםאתראהגורדון
שאיןוכוי,ההריםהרוח,השמש,טד,שמים,יחסיםללמודיש :אומרהוא

וכלעצמםהםוהתולעתהאדם ;וכויוב ;I\חיולאחשובוקטן,גדוללפניהם
אחד.הכל-כולוהעולם

ההתחדשותאתרואההגדול"הרוב :גורדוןקובלהצמחונותעלבמכתבו
החייםעצםבהתחרשותלאאבלחדשות,חייםבצורותחדשים,חייםבטדרי

אותועדהמרחלןמכאןגדולוכמהזביטורד"האדםרוחובהתחרשותכיסורם
 .(שם) "!מוחלטחיובהצמחונותאתהמחייבהחייםאלהיחס

חורבןסכנתימיוהיחידים,העמיםביחסיובוהותוהוימיאלה,בימינו
להשמהדהשטניותהאמצאותע"יארצנובכדורולצומחולחילאדםטוטאלי

-ובפולעבאמתיהיהלואלהקדושיםחייםיסודותאשרעם לרקסגולה. אשרהסכנהנונשקפת-אחרתלגוייםאורק
ל .-רישפתייםבדברולא

י-ערישראלביתוכלערלים,הגוייםכל"כי :ירמיהוהנביאהתריעעליה
 .)'ט(ירמיהו . I/בל

תשי"ן.אייר-תמון , 1959מאי-יולי ,"רנ"

החתירהזהריותורתוגורדון.דא.אתביותרהמבליטיםהדבריםאחד
שהואכפי-אנושית-קוסמיתשלימה,מקיפה,עולםלתפיסתמאומצת

הלאומית-יהודית-אבושי~,עולמוהשקפתכלכתביו,כללה.קרא~צמו
בהיטגורדוןזו.עזהשאיפהחדוריםהיויוםיוםחייוכללזהמה
ןאיישראלל ,~התא,  ,עםואיתחבמיוחדובתוכההאנושות,תחלואישאתלראות
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שלההסברהדברישבעתייםמאיריםחסר-המצפון,המודרניהמדעשהמציא

לא?האםלבטמטוםלאהאם ?החייםבעליאלהזההיחס"מהו :גורדון
חוסראותוהטמטום,ואותו ?חהיבפשלתורלהיותחיוניתיכולתחוסר

בנישביןהיחסיםבכלגםמוצאאתההשני,שלנפשולתוךלחיותהיכולת
 ,) 105עמ'(שםנימוסיות",(טלבמסווהמכוסההדברשכאןאלאהאדם,

ביחסיםעתה,לנו"קשהחונות, 1הצגעלהגדולמכתבואתגורדוןומסיים
האישי,הפרטי,החשבוןעלהעומדיםביחסיםהאדם,בניביןהמסחריים

קשה-האנושי-הקוסמיהכללי,החשבוןעלולאהמיני,המעמדי,הלאומי,
החיים",בעליאלחדששביחסההתחדשותעומקכלאתלמודעתהלנו

 ,)םש(

במעשרהדתייםהחייםוחיזוקלחידושתקיףפנימירצוןחדוריבהיותנו

להביןשבנפש,האוראתמדליקיןבמהה iבהתמונתעמקנלמדשלנו,יוםיום
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נקודותכמהעלבזהנאנתעכביום,יוםבחיינוהאמיתיהרתיהמעשהבדרך

מהן,המתחייביםוהמעשיםישראלבאמונתמרכזיות
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פניך",עלטוביכלאעביר"אני :ם ;tהילואמראולם "!וחי-האדםיראני
משהוהאדםתפיסתיכולתכפיהמבטאותמידותעשרהשלששםלוונמסרו
הרצינייםהחגיגיים,במומנטיםבתפילהמובאותוהןהבורא,ממהותעיקרי

אפיםארךוחנון,רחוםאל ,'ד ,'ד" :והעםהיחידבחייביותרוהגורליים
(שמותונקה,"וחטאהופ'זtעעווןנו'זtאלאלפים,חסדנוצרואמת,חסדורב

תשא),פרשתלייד,

 :י"ג)(דבריםבתורה"נאמר :ה IIהקבשלמידותיועלמהתלמודועוד
מה :רבותינודרשוזהעלתדבקוו",ובו---תלכואלהיכםד'אחר
אףחוליםמבקרהואמהערומים, 1tמלבייאתהאףערומיםמלבישהוא

וכו".אבליםמנחםאתהאףאבליםמנחםהואמה ;חוליםמבקראתה

גורע,-ותואריםבתיאוריםהמוסיףוכל ,)ר"י(סוטה

האדםאתיצרשהאלהיםנאמר,היצירה,ספרבראשית,בספר ) 2
בניםהיותנו-שיעורלאיןמשמעותרבתעובדההאלהים.בצלםבצלמו
המיןאחדותעלמעורערתובלתיעליונהעדותהמשמשתשבשמים,לאבינו

חייקדושתועלהאחים,-האדםבניכלשלהמוחלטושוויונםהאנושי
ההרדייםליחסיםמאדברורותמסקנותמכאןהאלהים,בצלםשנבראהאדם

המסעירותלבעיותפתרוניםמכאןיום,יוםבחייהםועםאדםמכלהנדרשים
האנושי,המיןאתלעתיםומסכנות

ובנביאיםבתורהדברווע"יאבינולאברהםהשםדברבאמצעות ) 3

בחייוומופתדוגמהלשמשישראלבחירתהנעלה,היעודאתקיבלנווחז"ל
בוונברכוועצום,גדוללגוייהיההיה"ואברהםהעמים,לכלובהתנהגותו

ואםתהעמים,מכלמגולהלי"והייתם .)ח"יוירא(בראשית,הארץ",גוייכל
רביםעמים"והלכו ,)ט"ייתרו(שמות,קדוש."וגויכוהניםממלכתליתהיו

באור-ונלכהמדרכיו,ויורנויעקב,אלהיביתאל ,'דהראלונעלה:לכוואמרו
"והיה ,)ג"י ,'ב(ישעיהו ', Iמירושליםד'ודברתורה,תצאמציוןכיחותיו.
(ישעיהוידרושו",גוייםאליועמים,לנסעומדאשרישישורשההואביום

להוציאעיוורות,עיניםלפקוחגויים,לאורעם,לברית"ואתנך .)'יא, IIי
:נקל"ויאמרו_וז')מ"ב,(ישעיהוחושך",יושביכלאמביתאסיר,ממסגר
ונתתיךלהשיב,ראל itיוונצורייעקב.שבטיאתלהקיםעבד,לימהיותך

בעמוסוכן ,)'ומ"ט,(ישעיהוהארץ",קצהעדישועתילהיותגויים,לאור
ועוד,

כליומהוהעולם,נבראשבוכלילהםשניתןישראלחביבין :ובתלמוד
עלתורהניתנה"לאנתן),דרבי(אבותהעולם",נבראשבהתורהזו ?זה

עבדילי,ויאמר :מ"ט)(בישעיהו :שנאמרהגדול,שמולקדשאלאכןמנת

שמעוןהיה"מבקשרבא),אליהודבי(תנאאתפאר",בךאשרישראל,אתה
הזה",העולםכלמשכרהיהורים,אלהיברוך(מהגויים),לשמועשטחבן

בתלמוד,אחריםבמקומותוכדומה

העמוקה,ופשטותןבמשמעותןבסיני,שניתנוהדיברותעשרת ) 4

והמלאה,הקדושה

האחרונים,הנביאיםבכלדבריםזווברוחבישעיהו,כולו,נ"ח,פרק ) 5
סני"רעלך :הזקןהללשלבניסוחוהיהדותשלהמרכזיהכלל ) 6
כללדעתו,"זו,לחברך"),תעשהאלעליך(,,השנואתעביד",לאלחברך
העולם,חייכלבואךקצר,הפסוקלייא),(שבתפירושא",-ואידךהתורה,

ואדם,עםלגאולתהיסודהאלהים,בצלםשנבראהאדםתורתתמציתכל

אדמות,עליהשמיםלמלכותהפתח

ביתבעלייתוגמרו:נמנויהוצדקבןשמעוןר'משוםיוחנןר'אמר ) 7

-תיהרגואל"עבורלאדםאומריםאםשבתורהעבירותכל :בלודנתזה
(סנהדריןדמים",ו'זtפיכותעריותוגילויזרהמעבודהחוץייהרג,ואליעבור

דמים".ושפיכותעריותגילויועלזרהעבודהעללעולםבאה"גלות ,)ד IIע

בייזיש),לצמחונותהקובץלמעןזייוויסלנתןלאמריקהיוליבסוף(נשלח

יוםיוםבחייומקומןישראלבאמונתמרכויותנקודות
אותנו,המחייבעלאלאשביהזות,והנאההטובעלכמקובל,התפארות,לתערוכת(לא

יום),יוםבחיימאמינים,כיהורים
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יוםיוםבחייומקומןישראלבאמונתמרכויותנקודות
אותנו,המחייבעלאלאשביהזות,והנאההטובעלכמקובל,התפארות,לתערוכת(לא

יום),יוםבחיימאמינים,כיהורים
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שלשכנגדחנםשנאת"שקולה :זובד,זדמנותלהזכירוכדאי ,)'ה(אבות
 ,)'ט(יומאדמים!!,ושפיכותעריותגילויזרה,:עבודהעבירות

כלחסדים,וגומליביישנים:רחמנים,זובאומהישסימנים"שלשה ) 8
סימניםשלשהבואיןזו,באומהלהידבקראויהללוסימניםשלשהבושיש
תמי,דהדבריםאקטואליים ,)ט!'ע(יבמותבה",להידבקראויאין-הללו

ןיהודיד,ואמי :השאלהבחריפותהועלתהבוזה,בזמננובמיוחדאך
כולו,העולםגאולתיחדואתהישראל,גאולתוהגואל,הגאולה 9)

הראלונעלה"לכו ,)!ג(משלישלוםי',נתיבותיהוכלנועם,ב"דרכיתתקיים
תצאמציוןכיבאורחותיו,ונלכהמדרכיוויורנויעקב,אלהיביתאל ,'ד

וכיתתורבים,לעמיםוהוכיחהגוייםביןושפטמירושלים, Iדודברתורה

ילמדוולאחרבגויאלגויישאלאלמזמרות,וחניתותיהםלאיתיםחרבותם

עצמוכיפרשיםועלרב,כירכבעל"ויבטחו ,)'ב(ישעיהומלחמה",עוד
"הן ,)א! Iל(ישעיהו ,! Iדרשולא Iדואתישראל,קדושאלשעוול,~מא,ד

לגוייםמשפט-עליו,רוחינתתינפשי,רצתהבחיריבו,אתמךעבדי
ישבור,לארצוץקנהקולו,בחוץישמיעולאישא,ולאיצעקלא-יוציא

ישיםעדירוץ,ולאיכההלאמשפט,יוציאלאמתיכבנה,לאכההופשתה
 ,)ב"מ(ישעיהוייחלו",עמיםולתורתומיז.ז.פט,בארץ

בסוסיםובמלחמה,ובחרבבקע'תאושיעםולאאלהיהם, Iבד"והושעתים
 ,)'א(הושעובפרשים",

וההצלההגאולהאתומתנההמלחמהלדרךהתנגדותכולוירמיהו

כלהשבת,ובשמירתהעבדים,בשחרורלאדם,אדםביחסישלימהבתשובה

והשלטוןהצבאמחוגיאויביובידיעלהלאנסובדרךכך,עלעדספרו
בבל,עםולמלחמהלמרדהאמיצההתנגדותובגלללחייוקץלשיםוהלאומנים

אמרברוחיאםכיבכוח,ולאבחיללא :לאמורזרובבלאלד!דבר"זה
ורוכבעניהוא,ונושעצדיקלך,יבואמלכך"הנה ,)'ד(זכריהצבאות",ד'
ונכרתהמירושלים,וסוסאפריםרכבוהכרתיאתונות,בןעירועלחמור,על

 ,)'ט(זכריהגויים",לשלוםודיברמלחמה,קשת

השדהבאיילותאובצבאותירושליםבנותאתכםבעתי 1L 'ה"ובתלמוד,
בשלשההשירים,(שירשתחפץ".עדהאהבהאתתעוררוואםתעירואם

-אחתןלמההללושבועות:שלשחנינאבריוסיר'אמרקומות). Iנ
ימרדושלאישראלאתהקב"השהשביעואחתבחומה,"ישראליעלושלא

ישתעבדושלאהעולםאומותאתהקב!!השהשביעואחתהעולם,באומות

 :אלעזרר'אמר-השדה"באיילותאו"בצבאותמדאי,יותרבישראלבהם
בשרכםאתמתיראני-לאוואםמ,וטב,ד,שבועהאתמקיימיםאתםאם

 ,)'בהשיריםשיררבה;מדרשקיא"(כתובותהשדה".כאיילותאוכצבאות

ע.ס."הנטוש"הערביובכפרציוןבהרתש"ךבאבתשעהא,

עלמשםלהשקיףציוןלהרבאב Iבטיהודיםאלפיעוליםשנהמדי
קדומיםשריד-המערבי,הכותלעלבמיוחדהעתיקה,היהודיתירושלים

ונפשמקוםקירבתאלינוהעתיקהירושליםקרובהכהשלנו.ומקודשיקר
שלנופושעתבערותע!'יבינינושהוקםהברזלמסךי IIעמאתנורחוקהוכה
הרחוקבחורבןהצופהבלבנוקביםוכאבתוגהכאחד.הערבייםאחינוושל

היקרהאבדתנוהחזרתעלובקולבמחשבההמהרהריםמעטיםלאוהקרוב,
והריןכךלנועלתהלמהעלמהרהריםגםהישנטויה!'.ובזרועחזקהב"יד
שהתנכרנועלבאתנוזאתכיהלקחאתבמאוחרהפחותלכלללמודעלינו

 Iדאמר-ברוחיאםכיבכוחולאבחיל"לא :וחכמינונביאינולאזהרת

בחומה".יעלושלאישראלאתה IIהקב"והשביע j )/ד(זכריהצבאות",

העם,עלהנביאקונןמאזהדבריםנשתנולאלאסוננוקי"א).(כתובות
(ישעיהלו".ורפאושביביןולבבוישמע,ובאזניובעיניו,יראה"פןהחושש

הבתיםאחדלידצעירבחורלועמדיהודילאומיאבליוםבאותו
שהוקמההחדשההעיירהברחובותועלוצמחואשרוהמודרנייםהגבוהים

קפאכשמבטובהרהוריושקועהבחורעמדע,ס.הערביהכפרחורבותעל

ד,עמידד,בגיליהודישז,הבאותד,עזםעברהגדול,ד,ביתשמאחוריבנקודה

מוסטפה,לך,"מהכמאובן.בהרד,וריותפוסכההעומדהצעירידידואתוראה
לךומיכאןלךמה ?הזהלמלווםכאןנצמדתכהכיהבחור)היה(ערבי

מקוםזובחצרכאןוהריכבדה,באנחהמוסטפהענהידידי,אהה,-ן" ' iכא

ואבותאבותינחלתוגדלתי,נולדתיכאןמשפחתנו,ביתאבותי,משכן
על-ידיהכפר,יושביכלכולנו,גורעונובווהנמהרהמרהיוםבואעדאבותי,

ממלווםכפרי,ובנימשפחתיכלכמואני,מטולטל,ומאזהיהודייםהשלטונות
בעליםאצלאפיבזיעתמרויחאנילחמי ת?,לנפשי.מנוחהבאיןלמקום
ר iZוכאןלי,איןגג,לוורתקבוע,מקום ;עובדותלידיםהזקוקיםיהודים

לכפרלכאן,אנימתגנבשלכםהעצמאותיוםאתרבהבשמחהאתםחוגגים
שחלוהשינוייםכללאחרגםאכירבהאי!;;רשלבו,החצרלידלשעבר,מ,ולדתי

הכל!!,זהוגעגועים,צעראבל,כוליהיום,כמואעמוד,וכהכאן,

מ,שמעותרביכהאךהערבי,הצעירבפיהדבריםבאמ,רופשוטיםכה

הימיםבשכברלנושלורהעלהיהודיםשלנוההיסטוריהאבלביוםהיו

 ?כלוםלמידנולאד,אמנםזד"צעירלמ,וסטפהכמו

יחד·כולסחזקהברד :רשיייפירש-בחומהיעלו ..

אייכמן,שללכידתוב,

גדולשללכידתולמאורעהעםשכבותכלהתרגשותהיתהטבעית
הרבההשמ,חהוהובישההדאיבהמאדאולםאייכמן.אדולףהנאצים,הצוררים

המיליוניםכללחייםיקומןהנההנהכילחשובהייתשעלולוישזה,ל"נס"
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שלשכנגדחנםשנאת"שקולה :זובד,זדמנותלהזכירוכדאי ,)'ה(אבות
 ,)'ט(יומאדמים!!,ושפיכותעריותגילויזרה,:עבודהעבירות

כלחסדים,וגומליביישנים:רחמנים,זובאומהישסימנים"שלשה ) 8
סימניםשלשהבואיןזו,באומהלהידבקראויהללוסימניםשלשהבושיש
תמי,דהדבריםאקטואליים ,)ט!'ע(יבמותבה",להידבקראויאין-הללו

ןיהודיד,ואמי :השאלהבחריפותהועלתהבוזה,בזמננובמיוחדאך
כולו,העולםגאולתיחדואתהישראל,גאולתוהגואל,הגאולה 9)

הראלונעלה"לכו ,)!ג(משלישלוםי',נתיבותיהוכלנועם,ב"דרכיתתקיים
תצאמציוןכיבאורחותיו,ונלכהמדרכיוויורנויעקב,אלהיביתאל ,'ד

וכיתתורבים,לעמיםוהוכיחהגוייםביןושפטמירושלים, Iדודברתורה

ילמדוולאחרבגויאלגויישאלאלמזמרות,וחניתותיהםלאיתיםחרבותם

עצמוכיפרשיםועלרב,כירכבעל"ויבטחו ,)'ב(ישעיהומלחמה",עוד
"הן ,)א! Iל(ישעיהו ,! Iדרשולא Iדואתישראל,קדושאלשעוול,~מא,ד

לגוייםמשפט-עליו,רוחינתתינפשי,רצתהבחיריבו,אתמךעבדי
ישבור,לארצוץקנהקולו,בחוץישמיעולאישא,ולאיצעקלא-יוציא

ישיםעדירוץ,ולאיכההלאמשפט,יוציאלאמתיכבנה,לאכההופשתה
 ,)ב"מ(ישעיהוייחלו",עמיםולתורתומיז.ז.פט,בארץ

בסוסיםובמלחמה,ובחרבבקע'תאושיעםולאאלהיהם, Iבד"והושעתים
 ,)'א(הושעובפרשים",

וההצלההגאולהאתומתנההמלחמהלדרךהתנגדותכולוירמיהו

כלהשבת,ובשמירתהעבדים,בשחרורלאדם,אדםביחסישלימהבתשובה

והשלטוןהצבאמחוגיאויביובידיעלהלאנסובדרךכך,עלעדספרו
בבל,עםולמלחמהלמרדהאמיצההתנגדותובגלללחייוקץלשיםוהלאומנים

אמרברוחיאםכיבכוח,ולאבחיללא :לאמורזרובבלאלד!דבר"זה
ורוכבעניהוא,ונושעצדיקלך,יבואמלכך"הנה ,)'ד(זכריהצבאות",ד'
ונכרתהמירושלים,וסוסאפריםרכבוהכרתיאתונות,בןעירועלחמור,על

 ,)'ט(זכריהגויים",לשלוםודיברמלחמה,קשת

השדהבאיילותאובצבאותירושליםבנותאתכםבעתי 1L 'ה"ובתלמוד,
בשלשההשירים,(שירשתחפץ".עדהאהבהאתתעוררוואםתעירואם

-אחתןלמההללושבועות:שלשחנינאבריוסיר'אמרקומות). Iנ
ימרדושלאישראלאתהקב"השהשביעואחתבחומה,"ישראליעלושלא

ישתעבדושלאהעולםאומותאתהקב!!השהשביעואחתהעולם,באומות

 :אלעזרר'אמר-השדה"באיילותאו"בצבאותמדאי,יותרבישראלבהם
בשרכםאתמתיראני-לאוואםמ,וטב,ד,שבועהאתמקיימיםאתםאם

 ,)'בהשיריםשיררבה;מדרשקיא"(כתובותהשדה".כאיילותאוכצבאות

ע.ס."הנטוש"הערביובכפרציוןבהרתש"ךבאבתשעהא,

עלמשםלהשקיףציוןלהרבאב Iבטיהודיםאלפיעוליםשנהמדי
קדומיםשריד-המערבי,הכותלעלבמיוחדהעתיקה,היהודיתירושלים

ונפשמקוםקירבתאלינוהעתיקהירושליםקרובהכהשלנו.ומקודשיקר
שלנופושעתבערותע!'יבינינושהוקםהברזלמסךי IIעמאתנורחוקהוכה
הרחוקבחורבןהצופהבלבנוקביםוכאבתוגהכאחד.הערבייםאחינוושל

היקרהאבדתנוהחזרתעלובקולבמחשבההמהרהריםמעטיםלאוהקרוב,
והריןכךלנועלתהלמהעלמהרהריםגםהישנטויה!'.ובזרועחזקהב"יד
שהתנכרנועלבאתנוזאתכיהלקחאתבמאוחרהפחותלכלללמודעלינו

 Iדאמר-ברוחיאםכיבכוחולאבחיל"לא :וחכמינונביאינולאזהרת

בחומה".יעלושלאישראלאתה IIהקב"והשביע j )/ד(זכריהצבאות",

העם,עלהנביאקונןמאזהדבריםנשתנולאלאסוננוקי"א).(כתובות
(ישעיהלו".ורפאושביביןולבבוישמע,ובאזניובעיניו,יראה"פןהחושש

הבתיםאחדלידצעירבחורלועמדיהודילאומיאבליוםבאותו
שהוקמההחדשההעיירהברחובותועלוצמחואשרוהמודרנייםהגבוהים

קפאכשמבטובהרהוריושקועהבחורעמדע,ס.הערביהכפרחורבותעל

ד,עמידד,בגיליהודישז,הבאותד,עזםעברהגדול,ד,ביתשמאחוריבנקודה

מוסטפה,לך,"מהכמאובן.בהרד,וריותפוסכההעומדהצעירידידואתוראה
לךומיכאןלךמה ?הזהלמלווםכאןנצמדתכהכיהבחור)היה(ערבי

מקוםזובחצרכאןוהריכבדה,באנחהמוסטפהענהידידי,אהה,-ן" ' iכא

ואבותאבותינחלתוגדלתי,נולדתיכאןמשפחתנו,ביתאבותי,משכן
על-ידיהכפר,יושביכלכולנו,גורעונובווהנמהרהמרהיוםבואעדאבותי,

ממלווםכפרי,ובנימשפחתיכלכמואני,מטולטל,ומאזהיהודייםהשלטונות
בעליםאצלאפיבזיעתמרויחאנילחמי ת?,לנפשי.מנוחהבאיןלמקום
ר iZוכאןלי,איןגג,לוורתקבוע,מקום ;עובדותלידיםהזקוקיםיהודים

לכפרלכאן,אנימתגנבשלכםהעצמאותיוםאתרבהבשמחהאתםחוגגים
שחלוהשינוייםכללאחרגםאכירבהאי!;;רשלבו,החצרלידלשעבר,מ,ולדתי

הכל!!,זהוגעגועים,צעראבל,כוליהיום,כמואעמוד,וכהכאן,

מ,שמעותרביכהאךהערבי,הצעירבפיהדבריםבאמ,רופשוטיםכה

הימיםבשכברלנושלורהעלהיהודיםשלנוההיסטוריהאבלביוםהיו

 ?כלוםלמידנולאד,אמנםזד"צעירלמ,וסטפהכמו

יחד·כולסחזקהברד :רשיייפירש-בחומהיעלו ..

אייכמן,שללכידתוב,

גדולשללכידתולמאורעהעםשכבותכלהתרגשותהיתהטבעית
הרבההשמ,חהוהובישההדאיבהמאדאולםאייכמן.אדולףהנאצים,הצוררים

המיליוניםכללחייםיקומןהנההנהכילחשובהייתשעלולוישזה,ל"נס"
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!לשמחהלטבחהגירוםומרעיוחבריועםזהאייכמןאשרינו t:ולודו'יקירינו
האפשרותלהםשתנתןלבביתמשאלהז.ןהביעוהיוורבים 1עושהזרמה

לאיןוכואבתצר,כמההניר.עלזאתלהעלותשקשהבדרכיםזילם Zוולבקם
המחשבהעצםנפשותינו.אתואילחבנובדבלוהנאצי'זzהרעלהעובדהור lשין
דרךהפיסית,האכזריותבדרךהו wכמע'לרשעלגמולפנימית\כולתעל

בנו.שדבקההנאציזםטומאתעלמחרידהעדותזוהרי-איומיםגוףעינויי
בזוהמתונפשנובגופנוולהזדהםשלנוהאלהיםצלםאתלאבדכוכלה"נהגו

 ?עולםרו!!עי

כחייליםפשעיהםשעשוטועניםושכמותואייכמןמתעוררת.קשהאלה itוו
כפרעניןבזכרוננועולהעליהם.הגבוהיםפקודותאתערעורללאהמבצןגים

בקנאותמפקדיהםפקודותאתומסוריםנאמניםתייליםביצערשםגםסם. >Iק

כלללאולמוותלחייםלמשמעתו"נשבעולשבועהמחרידהובנאמנותיתירה
ממצפונםהמתערטליםאדםבבי-הזאתהאיומההתופעהעצםתנאים.
העצמאי:השיפוטמכוחהאנושית,מרגישותםנולדו,שבוהאלחיםמצלם

ר- wב'בידיאיוםוקטלניעיוורלמכין:ירללא-אדם,לרובוט,גולם,לובהפכים

עליונהלדרגהעצמהאתהעלתהאשרהזאתהתופעהעצמ-שכב/ותםורם
אנויז,t,יצוריכלעלחובהעצמההטילהוהיאהציבוריים,החייםבתופעות

הבהמהביןלהדומה',,איותופעהזוהיהבטחון",רות it '"-הלוולנים :tב'
ומושחתרעמשהולהמעוילכשברצוננולהשפילםרגיליםכהאנואשרוהחיה
אתטורףהאדםשבאז-ם.הבהמיאושבאדם,החיה :אונזרייםואנובאדם

אייכמןאין !גאוותוברובאותןמשמיץוהואו, Dכרלמלאוהחיההבהמה

החישלהבטחון"רות t '"בות iולמלחייםאמוניםשבועת;~יןהיים,בעליכין
רענונהלהשקיטזאתעושההטורפתוהחיההאדם,מפניבסכנהתמידהנתון
הציביליזציההתרבות,הציונות,הסוציאליזם,הכולדת,ן Iiלמ'לאאךבלב,ד

כביכול,הזקוק,הלוב"ה,ל tושמוכבודלמעןאוהפרולטרית,ו,הדילוטטורה
להגנתנו.

יתלושטועודכללרציחה,הנכונות-ידיעלהאדםשלוםיתלוייםעודכל
כלוהשלום",החיים"למעןהמוותמלאךככוהנימפואריםבמדיםהאדםבני
לחבללרצוח,ערעורללאבארצואדםכלעללצוותאחדאדםיוכלעוד

ובנאמ-והשונותהרבותלצורותיהםאייכמניםיגדלו-למסרבואויולהחריב,
כפריםערים,וישמידוישחיתוהעליוניםלאדוניהםהעבדותיתומסירותםבותם

הארםחייקרישתבסיסעלולמבוגרלילדחדשחינוךרקמציל.ואיןוארצות

אייכמניםיחדלוכיהיחידיהבטוחהאמצעיזהורק-האלהיםבצלםשבוצר

ומלאךהמולךבשםאחיואתאישלהוז.:מידיוסיפולאהאדםובניהעולם,מן

המורת.

עבךהדמ

שניםעשרבמשךיהודיםאלף 300שללעליההערביסהסכימו 1936גשנת

 • 1960ספטמבר-אוקטוג.רתש".ןאג-אלולחנך",

נשמע",ברמה"קולהכותרתתחת , 21.4.61אייר, Jה , Jומיוםב"דבר"
"באותם :אומרהואהשארובין , 1936תךצ"ומאורעותאתשוררחייםמזכיר

"קטן"בתנאיולדמיםלמאורעותקץשהבטיחו"שלום",לוולותנשמעוהימים
 " 1כזאתלהצעהלהיענותהדעתעלהעלהמיאךעליה.עלוויתורנו :אחד

התזכירהעתקאתממגירתיהוצאתישוררבדברילוריאהעםוהנה

המאורעותשנתאותהשלבקיץה'הודית"הסוכנותשל"לאקזקוטיבהשהוגש
על-יסודיהודי-ערביהסכםהצעתעלהייזLובתילו' jמחשובי ך,,t,ז'מחעל-ידי

עשרבמשךלשנהעוליםאלףשל,ז.:יםשללמינימוםהעליהמיכסת"קביעת
הלובוצהחבריביןפרטיותשיחות"מתוךש<~לתהזוהצעה-שנים"

ההצעהפרטילשארכאןכאנסלאים". l 'בעליערביםעםהזאתהיהודית
והעיקרי~המרכזיתהבעיהלדרגתמגעתח'ז.:יבותםאיןאךהם,גםהחיז,t,ובים
טרביתהב:טהבאהכאזהעליה.-היהודי-ערבימאבק-הדטיםהתנהלשעליה
אי-הסתפקותמתוךהיהודיתהסוכנותעל-ידינדחתהההצעהנרולח.לטל~ה

לעילום.כדרךזהומתןמשאאי-החשבתוז.:ליחסומתוךכזאתעליהבממדי

בחמיז.:תזלזולועלהזההעניןכל ל:.ז'מסורטתולהערכהלוויכוחאכנס :,ל
וביןהסוכנותדלתותביןבפעםכפעםשהתרצוצוהמיצווהשליחיהאדםבני

שלחטטותאתד Iלתלרקרצזב'חיובית.ובה tלת'שחיכוהערביםח',,ובי

,יטליההטרביםמצרחשובהכהלהצטהביחטשלו,~טה I'אי·חיאתאושורר,

גדרלה.יהודית

מסתייםהתזכירז"ל.מאגנסל.י.הד"רמאתהתזכירהעתלואתלו'בלתי
הזדמנותונדחתההשעהנחטצהיז,t,ובאשרעלודאגתנוהרבצערנוב"הבעת
לידילהביאהיתהיכולהמטההחתומיםלדעתאשרמסילה,לסלולמאוחרת

הפרעות".בליראל wי'בארץהלאומיהביתלבניןומתןלמשאמצע
 Jנובומיסקימ.רוטנברג,פ.פרומלו'ן,ג.מאגנס,ל.י. :חתומיםהתזכירעל

סמילנסלו'. .מ,

 . 1936ביולי 14תרצ"ו,תמוזכ"ד-התאריך

אנשיאלנובומיסקיומררוטנברגמרמצדפוסקתבלתימרוצהלאחר
עלבוןכדיעדושוב"ב"לךבפעםכפעםאותםשפטרוהסוכנותהנהלת

עברוסופית.תשובהולהשיבבדברלעייןהסוכנותהבטחותולאחר-אישי

תוךההצעהעלהמשא-ומתןנתבטלרכךתשובה,כלללאושבועותימים

רצינייםמיצווהכשליחיבזהשעסלווהחשוביםלאישיםועלבוןוצעראכזבה
אמתשלשמץללאלהכריזממשיכיםהרשמייםהתעמולהושופרותומסורים.

 !ישראללארץיהודיםשלעליהלכלוכללכללהסכימולאהערביםכי
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המחשבהעצםנפשותינו.אתואילחבנובדבלוהנאצי'זzהרעלהעובדהור lשין
דרךהפיסית,האכזריותבדרךהו wכמע'לרשעלגמולפנימית\כולתעל
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בזוהמתונפשנובגופנוולהזדהםשלנוהאלהיםצלםאתלאבדכוכלה"נהגו

 ?עולםרו!!עי

כחייליםפשעיהםשעשוטועניםושכמותואייכמןמתעוררת.קשהאלה itוו
כפרעניןבזכרוננועולהעליהם.הגבוהיםפקודותאתערעורללאהמבצןגים

בקנאותמפקדיהםפקודותאתומסוריםנאמניםתייליםביצערשםגםסם. >Iק

כלללאולמוותלחייםלמשמעתו"נשבעולשבועהמחרידהובנאמנותיתירה
ממצפונםהמתערטליםאדםבבי-הזאתהאיומההתופעהעצםתנאים.
העצמאי:השיפוטמכוחהאנושית,מרגישותםנולדו,שבוהאלחיםמצלם

ר- wב'בידיאיוםוקטלניעיוורלמכין:ירללא-אדם,לרובוט,גולם,לובהפכים

עליונהלדרגהעצמהאתהעלתהאשרהזאתהתופעהעצמ-שכב/ותםורם
אנויז,t,יצוריכלעלחובהעצמההטילהוהיאהציבוריים,החייםבתופעות

הבהמהביןלהדומה',,איותופעהזוהיהבטחון",רות it '"-הלוולנים :tב'
ומושחתרעמשהולהמעוילכשברצוננולהשפילםרגיליםכהאנואשרוהחיה
אתטורףהאדםשבאז-ם.הבהמיאושבאדם,החיה :אונזרייםואנובאדם

אייכמןאין !גאוותוברובאותןמשמיץוהואו, Dכרלמלאוהחיההבהמה

החישלהבטחון"רות t '"בות iולמלחייםאמוניםשבועת;~יןהיים,בעליכין
רענונהלהשקיטזאתעושההטורפתוהחיההאדם,מפניבסכנהתמידהנתון
הציביליזציההתרבות,הציונות,הסוציאליזם,הכולדת,ן Iiלמ'לאאךבלב,ד

כביכול,הזקוק,הלוב"ה,ל tושמוכבודלמעןאוהפרולטרית,ו,הדילוטטורה
להגנתנו.

יתלושטועודכללרציחה,הנכונות-ידיעלהאדםשלוםיתלוייםעודכל
כלוהשלום",החיים"למעןהמוותמלאךככוהנימפואריםבמדיםהאדםבני
לחבללרצוח,ערעורללאבארצואדםכלעללצוותאחדאדםיוכלעוד

ובנאמ-והשונותהרבותלצורותיהםאייכמניםיגדלו-למסרבואויולהחריב,
כפריםערים,וישמידוישחיתוהעליוניםלאדוניהםהעבדותיתומסירותםבותם

הארםחייקרישתבסיסעלולמבוגרלילדחדשחינוךרקמציל.ואיןוארצות

אייכמניםיחדלוכיהיחידיהבטוחהאמצעיזהורק-האלהיםבצלםשבוצר

ומלאךהמולךבשםאחיואתאישלהוז.:מידיוסיפולאהאדםובניהעולם,מן

המורת.
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שניםעשרבמשךיהודיםאלף 300שללעליההערביסהסכימו 1936גשנת

 • 1960ספטמבר-אוקטוג.רתש".ןאג-אלולחנך",

נשמע",ברמה"קולהכותרתתחת , 21.4.61אייר, Jה , Jומיוםב"דבר"
"באותם :אומרהואהשארובין , 1936תךצ"ומאורעותאתשוררחייםמזכיר

"קטן"בתנאיולדמיםלמאורעותקץשהבטיחו"שלום",לוולותנשמעוהימים
 " 1כזאתלהצעהלהיענותהדעתעלהעלהמיאךעליה.עלוויתורנו :אחד

התזכירהעתקאתממגירתיהוצאתישוררבדברילוריאהעםוהנה

המאורעותשנתאותהשלבקיץה'הודית"הסוכנותשל"לאקזקוטיבהשהוגש
על-יסודיהודי-ערביהסכםהצעתעלהייזLובתילו' jמחשובי ך,,t,ז'מחעל-ידי

עשרבמשךלשנהעוליםאלףשל,ז.:יםשללמינימוםהעליהמיכסת"קביעת
הלובוצהחבריביןפרטיותשיחות"מתוךש<~לתהזוהצעה-שנים"

ההצעהפרטילשארכאןכאנסלאים". l 'בעליערביםעםהזאתהיהודית
והעיקרי~המרכזיתהבעיהלדרגתמגעתח'ז.:יבותםאיןאךהם,גםהחיז,t,ובים
טרביתהב:טהבאהכאזהעליה.-היהודי-ערבימאבק-הדטיםהתנהלשעליה
אי-הסתפקותמתוךהיהודיתהסוכנותעל-ידינדחתהההצעהנרולח.לטל~ה

לעילום.כדרךזהומתןמשאאי-החשבתוז.:ליחסומתוךכזאתעליהבממדי

בחמיז.:תזלזולועלהזההעניןכל ל:.ז'מסורטתולהערכהלוויכוחאכנס :,ל
וביןהסוכנותדלתותביןבפעםכפעםשהתרצוצוהמיצווהשליחיהאדםבני

שלחטטותאתד Iלתלרקרצזב'חיובית.ובה tלת'שחיכוהערביםח',,ובי

,יטליההטרביםמצרחשובהכהלהצטהביחטשלו,~טה I'אי·חיאתאושורר,

גדרלה.יהודית

מסתייםהתזכירז"ל.מאגנסל.י.הד"רמאתהתזכירהעתלואתלו'בלתי
הזדמנותונדחתההשעהנחטצהיז,t,ובאשרעלודאגתנוהרבצערנוב"הבעת
לידילהביאהיתהיכולהמטההחתומיםלדעתאשרמסילה,לסלולמאוחרת

הפרעות".בליראל wי'בארץהלאומיהביתלבניןומתןלמשאמצע
 Jנובומיסקימ.רוטנברג,פ.פרומלו'ן,ג.מאגנס,ל.י. :חתומיםהתזכירעל

סמילנסלו'. .מ,

 . 1936ביולי 14תרצ"ו,תמוזכ"ד-התאריך

אנשיאלנובומיסקיומררוטנברגמרמצדפוסקתבלתימרוצהלאחר
עלבוןכדיעדושוב"ב"לךבפעםכפעםאותםשפטרוהסוכנותהנהלת

עברוסופית.תשובהולהשיבבדברלעייןהסוכנותהבטחותולאחר-אישי

תוךההצעהעלהמשא-ומתןנתבטלרכךתשובה,כלללאושבועותימים

רצינייםמיצווהכשליחיבזהשעסלווהחשוביםלאישיםועלבוןוצעראכזבה
אמתשלשמץללאלהכריזממשיכיםהרשמייםהתעמולהושופרותומסורים.

 !ישראללארץיהודיםשלעליהלכלוכללכללהסכימולאהערביםכי
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חיינואורח

צועדיםאנותמיד",לנגדידו"שוויתיבבחינתהמקיפה,חדתיתאמונתנושל
למתהווהרגישיםונפשובלבוחושב,בוחובמוחפקוחות,בעיביםזןבררר

שבשמים,אבינןשמו,יתבררהבוראאותנוהשכיובוזה,בעולם-יהומתרחש
העםכבביהארם,בניאחינווע"ייריבועלזהבעולםלנעשהאחראיםואנו

ובהתנה-באחריות-יתראנומחוייבים-הבחירהשלהאמיתיבמובנההנבחר,
העודמיםורבי-האחריותהרצינייםהמיבחניםוב'זtפעבחיינו,למופתנות

הלבבות""חובותבספרכמסופריפהמבוטאוהקו'עיוכציבור,כיחיריםלפנינו
שוללואויביםממלחמתשביםאנשיםשפגשהחסידעלהמעשה,יחודבשער
שולליםהקטנה,המלחמהמןשבתם :להםאמרחזקה,מלחמהלאחרשלל
?אמרהגרולההמלחמההיאומה :לואמרוהגרולה,למלחמההתעתרושלל,
וחייליו,היצר:מלחמתלהם

העולםמוהארםאתהמוציאיםהרבריםבשלשתשחתבונומיבלבולנו,
בהחלטלאשרנוכל-אבות)במסכת(מכאמרוהכבורוהתאווההקנאה-

אנועריםוחייליו,חיצרמלחמתהגרולה,המלחמהעלהחסיראותורבריאת
והציבוריים,חפרטייםבחיינוהנגיפיםשלשתאותםשמחולליםהמתמירלהרס

חרבהשבגללוהאיוםהנגיףזההחינם,שנאתחיאשלהםומסקנת-השיא
והחורבוההרסאתומגבירבתוכנומשוכןהואועדייומארצנו,וגלינוירושלים
בניםומרחיקרתיים,ולארתייםועשירים,ענייםהעם,שכבותבכלבחייבו
הכל,עלחלילה,כליון,ומביאשמיםשםומחללאבותםמעל

עמםיומסעירותומופיעותהמתעוררותהגרולותבעיותלאנועדים
בכוח-ובימינואיומות,דמיםלמלחמותבפעםכפעםומביאותוארצות,

כדורשלכלליחורבובאימתאבובתונים-המרעיים-שטבייםחחירושים
ורבהרציניהנסיוןבפניהרתיהמאמיןאתמעמידזהבו,ואשרהארץ

בצלםשבבראלאדםכראויובמעשה,בה 1tבזנח'המתרחש,עללהגיבהאחריות
:כיצדהיאממבה,להתחמקהואכבדחטאאשרהנוקבת,והשאלההאלהים,

זלהגיבואיו

כילציין,מחובתנורחמיו",כלולאכיתמנו,לאכידיייחסריאמנם,
בתקופהגםעליהם,להתאונזמרביםכהשאנווהשחיתותהרעכלבתור

הקדושיםהניצוצותומאיריםומחממיןיכבה,טרםאלהיםנר-זוחולבית
מברןובעיקרגםלנוהידועיםנע'ןz,ים,טוביםומעשיםוקיבוצים,יחידיםבלב

הנצרותעלהשומריםברוררהוף,תנועתאנשיהםביותרהבולטיםלא-יהורים,
ואחוהשותפותחיישונרת,בארצותבקיבוציהם,חייםהמקורית,הקרומה,

הידועהגנרי-וינובה,תנועתאנשיוכןארמה,עובריהםובעיקרםשלמים,
קרקעלמתוהמיוחרתבדרכםאשרהשלום",ו"צבאו"גרמרן""בורן"כתבועת

צמחונותמכסימלית,פשטותאי-אלימות,עלהמבוססיםבחייםאדם,לכל
מיןשלוהבראתולהתחדשותוררךסולליהם-ולחילארםאמתואהבת
חילם,ם ttהוויברךידיהםתחזקנההאדם,

הראשוואגינומאברהם,לנושנמסרוהנעלההטובמכלישביהרותלנו

תש"ך)בשפיה"אמנה"בגנוס(דבררם

בעיונינוהמרכזיהעניולהיותזחנושאראויהעביואתתפיסתילפי

בסיסרקע,רקלשמשיכוליםחשיבותם,כלעםהדתית,בהגותדיוניםוריונינו,
אתחמחייבהרבר:מחואנישואליום-יםו,בחיינוהמוחשילמעשהרעיוני
שהיינולמהשהיה,למהרקחוזריםב"אמנה",אנו,האםז"אמבה"שלקיומח
רציניותסיבותחיוהריאךעזיבתנו,עללסבגררוצהאינביןועזבנופעם
כלאניחשעלומינו,בימיהבוערשללבוברועזועזיבהלהסביראיולכך,
השאלהחומרתהבכלשתעלהמההכרחזה,בחוגשכאו,ב"אמנה"היותיימי

אתהמרחיקיםהגורמיםאותםכיוםגםקיימיםהאם :וחרציניתהגורלית

קרבלמעולפעול"אמנה"אומרתוכיצדומה 1ישראלמדתמהיהדות,ילדינו
 ?סבאישראלשלהחייםעץאל'זtבשמים,אבינואלהנוערלבאת

אנימקווההללוהפז/זוטותהמליםשתיאתבבטאנוחיינו","אורח
בהצהרתמשמעותן,שלוהחשיבותהגודלמלואאתמרגישיםכאןשכולנו
הקשורותאלות tה'אתומברריםלומדיםש"אנונאמר,"אמנהן''זtלהיסוד

ההתחרשותבנושאילהיותומשתרליםבימינו,הרתייםחיינובהתחדיז.!,ות
-חיינואורח-האישיתההגו,ז/מהשאלתאישית",הגשמהמתוךהזאת

השאלהלפתרוןותקוותסיכוייםזולשאלהוהמוצלחתהנכונהמהתשובה
בררכיו,ולהליבחזמים Zשב/לאבינוהנוערלבקירובל it 'והחמורהרת 1הבו'

 ?זאתעושיםאיךאבל

במיוחר,והתרכזותהצטמצמותחשיגרה,-האחתאפ'זzרויות,תי it 'נן t\יי

בקיום iלמקום/'אדם"ביולוקורארםבצדקלא ר,!.ז'אבתחוםורק,אךאו
הגרירוןבצרקולאשבטעותהמצוותאותןשלבלעדי,כמעטאובלעדי

 :הנוצריתהכנסיתיתה Iהחלוךמןזוצמצוםבדרך it'י'יות", Uהמעוכ"המצוות
מסרההשיגרה 1t 'יצאוכךלאלהיםי,'אשרולאלהיםלקיסראיז:רלקיסר"תנו
בלרהמסעירותוהקטנותהגרולותהבעיותאתהחיוניים,החייםעניניאת
האלרו'םשלומקומוותו itי'ואתלקיסר,-אדמותעליהאדםחייאתהרף

האדםחייגורלאתהחורצותלבעיותומעלמעבר'זtמחוץ,בוז!טחצמצמו
ומכוערעלוב:עולםשנתקבלמהונתקבללמוות,אולחייםלחסר,אולשבט

בכיפה,מווז.:ליםוהחרבהאגרוףואלימים,תקיפיםבידינתוולרובועכור,
מרותמימיםהאנו'ז,:,י,המיןלבלכליוןארמתומצפוו,בושהללאז!.מיםרציחת

מבוגרים ל:.ז'הלבבותלקירובהררךזולא ,'רלישועותויתפללויאנחו
ונוער,

כשחיינואישית,מה itהג'תוךהדתייםחיינוחירויז,:,השניה,הדרךויש

לאדם,וביחסינוובמו"מהמקצועיתבעבודתנוובציבור,ביחידותיום,יום
והררכתהבאורהומואריםמודרכים-בעולםד,בוראמעשילכללצט,ח,לחי,
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צועדיםאנותמיד",לנגדידו"שוויתיבבחינתהמקיפה,חדתיתאמונתנושל
למתהווהרגישיםונפשובלבוחושב,בוחובמוחפקוחות,בעיביםזןבררר

שבשמים,אבינןשמו,יתבררהבוראאותנוהשכיובוזה,בעולם-יהומתרחש
העםכבביהארם,בניאחינווע"ייריבועלזהבעולםלנעשהאחראיםואנו

ובהתנה-באחריות-יתראנומחוייבים-הבחירהשלהאמיתיבמובנההנבחר,
העודמיםורבי-האחריותהרצינייםהמיבחניםוב'זtפעבחיינו,למופתנות

הלבבות""חובותבספרכמסופריפהמבוטאוהקו'עיוכציבור,כיחיריםלפנינו
שוללואויביםממלחמתשביםאנשיםשפגשהחסידעלהמעשה,יחודבשער
שולליםהקטנה,המלחמהמןשבתם :להםאמרחזקה,מלחמהלאחרשלל
?אמרהגרולההמלחמההיאומה :לואמרוהגרולה,למלחמההתעתרושלל,
וחייליו,היצר:מלחמתלהם

העולםמוהארםאתהמוציאיםהרבריםבשלשתשחתבונומיבלבולנו,
בהחלטלאשרנוכל-אבות)במסכת(מכאמרוהכבורוהתאווההקנאה-

אנועריםוחייליו,חיצרמלחמתהגרולה,המלחמהעלהחסיראותורבריאת
והציבוריים,חפרטייםבחיינוהנגיפיםשלשתאותםשמחולליםהמתמירלהרס

חרבהשבגללוהאיוםהנגיףזההחינם,שנאתחיאשלהםומסקנת-השיא
והחורבוההרסאתומגבירבתוכנומשוכןהואועדייומארצנו,וגלינוירושלים
בניםומרחיקרתיים,ולארתייםועשירים,ענייםהעם,שכבותבכלבחייבו
הכל,עלחלילה,כליון,ומביאשמיםשםומחללאבותםמעל

עמםיומסעירותומופיעותהמתעוררותהגרולותבעיותלאנועדים
בכוח-ובימינואיומות,דמיםלמלחמותבפעםכפעםומביאותוארצות,

כדורשלכלליחורבובאימתאבובתונים-המרעיים-שטבייםחחירושים
ורבהרציניהנסיוןבפניהרתיהמאמיןאתמעמידזהבו,ואשרהארץ

בצלםשבבראלאדםכראויובמעשה,בה 1tבזנח'המתרחש,עללהגיבהאחריות
:כיצדהיאממבה,להתחמקהואכבדחטאאשרהנוקבת,והשאלההאלהים,

זלהגיבואיו

כילציין,מחובתנורחמיו",כלולאכיתמנו,לאכידיייחסריאמנם,
בתקופהגםעליהם,להתאונזמרביםכהשאנווהשחיתותהרעכלבתור

הקדושיםהניצוצותומאיריםומחממיןיכבה,טרםאלהיםנר-זוחולבית
מברןובעיקרגםלנוהידועיםנע'ןz,ים,טוביםומעשיםוקיבוצים,יחידיםבלב

הנצרותעלהשומריםברוררהוף,תנועתאנשיהםביותרהבולטיםלא-יהורים,
ואחוהשותפותחיישונרת,בארצותבקיבוציהם,חייםהמקורית,הקרומה,

הידועהגנרי-וינובה,תנועתאנשיוכןארמה,עובריהםובעיקרםשלמים,
קרקעלמתוהמיוחרתבדרכםאשרהשלום",ו"צבאו"גרמרן""בורן"כתבועת

צמחונותמכסימלית,פשטותאי-אלימות,עלהמבוססיםבחייםאדם,לכל
מיןשלוהבראתולהתחדשותוררךסולליהם-ולחילארםאמתואהבת
חילם,ם ttהוויברךידיהםתחזקנההאדם,

הראשוואגינומאברהם,לנושנמסרוהנעלההטובמכלישביהרותלנו

תש"ך)בשפיה"אמנה"בגנוס(דבררם

בעיונינוהמרכזיהעניולהיותזחנושאראויהעביואתתפיסתילפי

בסיסרקע,רקלשמשיכוליםחשיבותם,כלעםהדתית,בהגותדיוניםוריונינו,
אתחמחייבהרבר:מחואנישואליום-יםו,בחיינוהמוחשילמעשהרעיוני
שהיינולמהשהיה,למהרקחוזריםב"אמנה",אנו,האםז"אמבה"שלקיומח
רציניותסיבותחיוהריאךעזיבתנו,עללסבגררוצהאינביןועזבנופעם
כלאניחשעלומינו,בימיהבוערשללבוברועזועזיבהלהסביראיולכך,
השאלהחומרתהבכלשתעלהמההכרחזה,בחוגשכאו,ב"אמנה"היותיימי

אתהמרחיקיםהגורמיםאותםכיוםגםקיימיםהאם :וחרציניתהגורלית

קרבלמעולפעול"אמנה"אומרתוכיצדומה 1ישראלמדתמהיהדות,ילדינו
 ?סבאישראלשלהחייםעץאל'זtבשמים,אבינואלהנוערלבאת

אנימקווההללוהפז/זוטותהמליםשתיאתבבטאנוחיינו","אורח
בהצהרתמשמעותן,שלוהחשיבותהגודלמלואאתמרגישיםכאןשכולנו
הקשורותאלות tה'אתומברריםלומדיםש"אנונאמר,"אמנהן''זtלהיסוד

ההתחרשותבנושאילהיותומשתרליםבימינו,הרתייםחיינובהתחדיז.!,ות
-חיינואורח-האישיתההגו,ז/מהשאלתאישית",הגשמהמתוךהזאת

השאלהלפתרוןותקוותסיכוייםזולשאלהוהמוצלחתהנכונהמהתשובה
בררכיו,ולהליבחזמים Zשב/לאבינוהנוערלבקירובל it 'והחמורהרת 1הבו'

 ?זאתעושיםאיךאבל

במיוחר,והתרכזותהצטמצמותחשיגרה,-האחתאפ'זzרויות,תי it 'נן t\יי

בקיום iלמקום/'אדם"ביולוקורארםבצדקלא ר,!.ז'אבתחוםורק,אךאו
הגרירוןבצרקולאשבטעותהמצוותאותןשלבלעדי,כמעטאובלעדי

 :הנוצריתהכנסיתיתה Iהחלוךמןזוצמצוםבדרך it'י'יות", Uהמעוכ"המצוות
מסרההשיגרה 1t 'יצאוכךלאלהיםי,'אשרולאלהיםלקיסראיז:רלקיסר"תנו
בלרהמסעירותוהקטנותהגרולותהבעיותאתהחיוניים,החייםעניניאת
האלרו'םשלומקומוותו itי'ואתלקיסר,-אדמותעליהאדםחייאתהרף

האדםחייגורלאתהחורצותלבעיותומעלמעבר'זtמחוץ,בוז!טחצמצמו
ומכוערעלוב:עולםשנתקבלמהונתקבללמוות,אולחייםלחסר,אולשבט

בכיפה,מווז.:ליםוהחרבהאגרוףואלימים,תקיפיםבידינתוולרובועכור,
מרותמימיםהאנו'ז,:,י,המיןלבלכליוןארמתומצפוו,בושהללאז!.מיםרציחת

מבוגרים ל:.ז'הלבבותלקירובהררךזולא ,'רלישועותויתפללויאנחו
ונוער,

כשחיינואישית,מה itהג'תוךהדתייםחיינוחירויז,:,השניה,הדרךויש

לאדם,וביחסינוובמו"מהמקצועיתבעבודתנוובציבור,ביחידותיום,יום
והררכתהבאורהומואריםמודרכים-בעולםד,בוראמעשילכללצט,ח,לחי,
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והתלאותהחורבנותאלה,ימינועדהדורותשרשרתכלדרךובנפן,ז,בריח
אתשהשמידההאיומההנאציתהשואהוביחידראשנו,עלשעברוהאיומות
משתלטיםובוהוותוהוח"ו,ריקככליהעמידונולמיליךניהם,עמנובנימבחר

להתחדשותדרושיםנפשועוןרבמאמץילדינו,נפשעלוביחודנפשנועל
השוואהתפארותאתנאנדחהא"זtית,מה ,Z!הגיע"יהאמיתליםהדתייםהחיים

יוט"יזטובחייבפזעלובאטתנאבזכיחהנבחר,כעםןריםובפניעצמניבפני

להיותשבשמים,אבינובואיתנושחינןיעודניאתונגשיםבחירתנו,את
לבלקירובהרררזואדם,לכלהעמים,?'כלולתפארתלמיפתלדיגמה,
הבוער,

ןןאתלעי~ותאיך

בעיקרםוהמדירבניםהמידרכיםהמודרניים,החברהחייסועריםנןסביבנו

ומ'זtקה,במאכלהמיתרותאחרלהרטיתהבצע,תאוותהאניכיות,יצרע"י
ומצוקה,מחסירעוני,סובליםאחיםבצדטחרידבןביזובדירה,בלבוש
לעם,יעםלאדםאדםשביןביחסיםהחלשעלהתקיףמשתלטתכיפית

ביחוךמלוום,ויותרייתרכובשתמסייה,כלוללאמיסוייתהמינית,התאווה
צלםאיננוקנה-המידהוהשונים,הרביםלסוגיההאמנות"תרבותיי,להודות
אמצעיםמפנילהירתעלאהשטניוהעוןהכושראלאשבאדם,ים ilהאל

 ," 1ליאיכפת"מהשלהריחמשתלטתהאנוכיות.הט.טרותןגת tלהןפסולים

האליליתהאנדרלמיסיהבתוךהאמיתיהדתיהאדםיעשהוט.ה " 1לא"לכןה

 1ןהיבוהובתוהוחיייאורחמהי 1הןאת

גדולהבאנדרלמיסיהגםהןאת,לשאלהנוספתיתירהחשיבות ' Iלציייש

ממראהונדהבזיםנבוכיםהתיעיםנפשוטהוריתמימיםאדםבנירביסןו

ודוגמהמופתמורה,לנומי ?עןרנייבוא;מאיןוצערבכאבישיאליםעיניהם
אתמחפ'זtיםמבוגריםיגםצעיריםגם ?בעקבותייונלךובהליכותיו jבחיי
יוהראןוהיתההאטנםמתלבטת.וספקנותטמיריםכיסיפיםתוךהאמתאור

 :פנימהבלבהקוראללוולתתעוררשהיא"אמנהייעללחלוםבהעיןיז:צדי
האלהיהאורלקראתכוחהבכלבלכתהוהיא, ,!ד'באורונלכה!לכויעקבבית

כלדיגטהשלהבמי(ושה-ההגשטהאוליתשמשכאח,דתלו'פהובהחלטיותכרעד
 1האורלקראתהאיר,לקראתיהאפילה,המבוכהמןלטוצאחי,רמןזiהיא,

נפתחחיינו.לאורחראשוניםצעדיםמעטים,פרלו'םראשיכאןמוצעים * * *
נפשייי.תרדוףובמצויתיךבתירתךלבי"פתחבתפילת(א

היסודהםיום-יום,בחייוהגשמתםבשנזירתםהריברות,עשרת ) 1

f אתומאיריםטפיציםהםהדתיים,חיינולהתחדשותבצעדינווהמיצקנאמן
לשלמותבאיםאחדביוםלאהנעלה,ייעידנולהגשמתדרכנועלהאלהי';אור

מןלומסייעיםליטהרוהבאהנפש,ובכללבבכללהתחילישאךז<מעשה,
j\ ,שמים

תדריךצדדיה,לכלד'בתורתהמתמידיםוהעיווהליםורעםיחד ) 2

בכלללכתהמאמיו,האדםעלהמוטלתהעליונההמשימהאותנונאותדרבו
תדבקון"ובותלכואלהיכםד'"ואחרי ,)א"י(דבריםבו",.ולדבלוהררכיו

אתהאףרחוםהוא"המ ;האלההדבריםאתחן"להסבירייכך .)ג"י(דברים
אףערומיםמלבישהואמה ;(ספרי)חנוןאתהאףחנוןהיאמהרחום,

הואמהחולים,מבקראתהאףחיליםמבקרהואמהערומים,מלבישאתה

 .)ד"י(סוטהאבלים"ט,נחםאתהאףאבליםמנחם
הדתיהאדםיהיבעולםהמשתלטתהאליליתהאנדרלמוסיהנוכח ) 3

;בתורה-וחן"לבנביאיםבתירה,לטדנוכאשרוויז.:תס Iו'החיי:לטחרתנאטן
 .)'א(בראשיתאותויי,בראאלהיםבצלםבצלמו,האדםאתאלהים"ויברא

עשותאםכימטך,דורשד'ימהטובמהאדם,לך,"הגיד-בנביאים
"שלשה :ובחן"ל .)'ו(מיכהאלהיך",עםלכתוהצנעחס,דיאהבתפט ,Z!ימ

שלשהבושישכלחכדים,וגימליבישניםרחמנים,-ןובאומהישסימנים
אינו-הלליסימניםשלשהבואיןןו,באינןהלהידבלוראויהללוסיטנים

 .)ט"ע(יבמותבר,"להידבקראוי

התורה,שלהמרכןיתהנקידההראשי,היסודעלקפדניתשמירה ) 4

אלעליך(,,השניאתטביר"לאלחבררםני"רעלד :הןקןהללהסבירכא'זtר
(והשארגמורייןילפירושא,ואידךהתירה,כלןו-לחברךיי)תעשה

 ,)א"עלייא(שבתיתלמד),לךפירושה,

סבללויהיהאיכפתלי".ה"איכפתנושאלהיותהדתיהאדםעל ) 5
לאשבשמים.לאבינובוכמוהוהאדם,אחיושלונפשגוףעלבוןכלוצער,
וביחדלבדוויפעל,יעמולעדהעולםמהנאותייהנהולאינוחולאישקוט

אחיניאתולרומםולהציללעןירולעוד,דלתקןישאיפה,לאמינהאחיםעם
בחלקםהשטחיםחוריןבניכולנולהיותעדוברוח,בחיטרהאדםבני

ונבלהמתיםמןבחישולחננובטהרתטהורים,משפחהבחייכפהים,מיגיע

הריגים.לבעלי-חייםהתאיהקבריתמהיותו-גופנויטהרתיטרפה,
וההמשךהםראיז,:,וניםצעדיםכאו,נאמרוחיינולאורחפרקיםרא.טזירק

ומתאמץנעורייהטחדשסבאישראלשלדרכותהיןויביא,בואהמסועף

הנבחר.העם-הכבודלתוארראוילהיות

 * "*-+ג
נושאעלוהאחרוניםהלודומיםחכמינומדבריבלו'צורנשמע-נאועתה

 :זה
אליהלושאיןכמידומהבלבדבתורההעוסקכל ;הונארבאמרא)

 .)ז"יןרה(עבודהחסדיםובגמילותבתורהאלא---

וארץשמיםעליאנימעיד :ברכהוללטובהןכרואליהיאבאאמרב)

ונהנהמשלואוכלוהואשמיםלשםושונהקוראשהואחכםתלמידשכל
 :קכ"ח)(תהליםאומרהכתובעליו-ציבירמשלנהנהואינומשלו,
לך"וטובאשריךתאכלכיכפיךיגיעבדרכיו,ההולךדייראכל"אשרי
בהתחלה).ט"ו,פרקזוטא,אליהודבי(תנא
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והתלאותהחורבנותאלה,ימינועדהדורותשרשרתכלדרךובנפן,ז,בריח
אתשהשמידההאיומההנאציתהשואהוביחידראשנו,עלשעברוהאיומות
משתלטיםובוהוותוהוח"ו,ריקככליהעמידונולמיליךניהם,עמנובנימבחר

להתחדשותדרושיםנפשועוןרבמאמץילדינו,נפשעלוביחודנפשנועל
השוואהתפארותאתנאנדחהא"זtית,מה ,Z!הגיע"יהאמיתליםהדתייםהחיים

יוט"יזטובחייבפזעלובאטתנאבזכיחהנבחר,כעםןריםובפניעצמניבפני

להיותשבשמים,אבינובואיתנושחינןיעודניאתונגשיםבחירתנו,את
לבלקירובהרררזואדם,לכלהעמים,?'כלולתפארתלמיפתלדיגמה,
הבוער,

ןןאתלעי~ותאיך

בעיקרםוהמדירבניםהמידרכיםהמודרניים,החברהחייסועריםנןסביבנו

ומ'זtקה,במאכלהמיתרותאחרלהרטיתהבצע,תאוותהאניכיות,יצרע"י
ומצוקה,מחסירעוני,סובליםאחיםבצדטחרידבןביזובדירה,בלבוש
לעם,יעםלאדםאדםשביןביחסיםהחלשעלהתקיףמשתלטתכיפית

ביחוךמלוום,ויותרייתרכובשתמסייה,כלוללאמיסוייתהמינית,התאווה
צלםאיננוקנה-המידהוהשונים,הרביםלסוגיההאמנות"תרבותיי,להודות
אמצעיםמפנילהירתעלאהשטניוהעוןהכושראלאשבאדם,ים ilהאל

 ," 1ליאיכפת"מהשלהריחמשתלטתהאנוכיות.הט.טרותןגת tלהןפסולים

האליליתהאנדרלמיסיהבתוךהאמיתיהדתיהאדםיעשהוט.ה " 1לא"לכןה

 1ןהיבוהובתוהוחיייאורחמהי 1הןאת

גדולהבאנדרלמיסיהגםהןאת,לשאלהנוספתיתירהחשיבות ' Iלציייש

ממראהונדהבזיםנבוכיםהתיעיםנפשוטהוריתמימיםאדםבנירביסןו

ודוגמהמופתמורה,לנומי ?עןרנייבוא;מאיןוצערבכאבישיאליםעיניהם
אתמחפ'זtיםמבוגריםיגםצעיריםגם ?בעקבותייונלךובהליכותיו jבחיי
יוהראןוהיתההאטנםמתלבטת.וספקנותטמיריםכיסיפיםתוךהאמתאור

 :פנימהבלבהקוראללוולתתעוררשהיא"אמנהייעללחלוםבהעיןיז:צדי
האלהיהאורלקראתכוחהבכלבלכתהוהיא, ,!ד'באורונלכה!לכויעקבבית

כלדיגטהשלהבמי(ושה-ההגשטהאוליתשמשכאח,דתלו'פהובהחלטיותכרעד
 1האורלקראתהאיר,לקראתיהאפילה,המבוכהמןלטוצאחי,רמןזiהיא,

נפתחחיינו.לאורחראשוניםצעדיםמעטים,פרלו'םראשיכאןמוצעים * * *
נפשייי.תרדוףובמצויתיךבתירתךלבי"פתחבתפילת(א

היסודהםיום-יום,בחייוהגשמתםבשנזירתםהריברות,עשרת ) 1

f אתומאיריםטפיציםהםהדתיים,חיינולהתחדשותבצעדינווהמיצקנאמן
לשלמותבאיםאחדביוםלאהנעלה,ייעידנולהגשמתדרכנועלהאלהי';אור

מןלומסייעיםליטהרוהבאהנפש,ובכללבבכללהתחילישאךז<מעשה,
j\ ,שמים

תדריךצדדיה,לכלד'בתורתהמתמידיםוהעיווהליםורעםיחד ) 2

בכלללכתהמאמיו,האדםעלהמוטלתהעליונההמשימהאותנונאותדרבו
תדבקון"ובותלכואלהיכםד'"ואחרי ,)א"י(דבריםבו",.ולדבלוהררכיו

אתהאףרחוםהוא"המ ;האלההדבריםאתחן"להסבירייכך .)ג"י(דברים
אףערומיםמלבישהואמה ;(ספרי)חנוןאתהאףחנוןהיאמהרחום,

הואמהחולים,מבקראתהאףחיליםמבקרהואמהערומים,מלבישאתה

 .)ד"י(סוטהאבלים"ט,נחםאתהאףאבליםמנחם
הדתיהאדםיהיבעולםהמשתלטתהאליליתהאנדרלמוסיהנוכח ) 3

;בתורה-וחן"לבנביאיםבתירה,לטדנוכאשרוויז.:תס Iו'החיי:לטחרתנאטן
 .)'א(בראשיתאותויי,בראאלהיםבצלםבצלמו,האדםאתאלהים"ויברא

עשותאםכימטך,דורשד'ימהטובמהאדם,לך,"הגיד-בנביאים
"שלשה :ובחן"ל .)'ו(מיכהאלהיך",עםלכתוהצנעחס,דיאהבתפט ,Z!ימ

שלשהבושישכלחכדים,וגימליבישניםרחמנים,-ןובאומהישסימנים
אינו-הלליסימניםשלשהבואיןןו,באינןהלהידבלוראויהללוסיטנים

 .)ט"ע(יבמותבר,"להידבקראוי

התורה,שלהמרכןיתהנקידההראשי,היסודעלקפדניתשמירה ) 4

אלעליך(,,השניאתטביר"לאלחבררםני"רעלד :הןקןהללהסבירכא'זtר
(והשארגמורייןילפירושא,ואידךהתירה,כלןו-לחברךיי)תעשה

 ,)א"עלייא(שבתיתלמד),לךפירושה,

סבללויהיהאיכפתלי".ה"איכפתנושאלהיותהדתיהאדםעל ) 5
לאשבשמים.לאבינובוכמוהוהאדם,אחיושלונפשגוףעלבוןכלוצער,
וביחדלבדוויפעל,יעמולעדהעולםמהנאותייהנהולאינוחולאישקוט

אחיניאתולרומםולהציללעןירולעוד,דלתקןישאיפה,לאמינהאחיםעם
בחלקםהשטחיםחוריןבניכולנולהיותעדוברוח,בחיטרהאדםבני

ונבלהמתיםמןבחישולחננובטהרתטהורים,משפחהבחייכפהים,מיגיע

הריגים.לבעלי-חייםהתאיהקבריתמהיותו-גופנויטהרתיטרפה,
וההמשךהםראיז,:,וניםצעדיםכאו,נאמרוחיינולאורחפרקיםרא.טזירק

ומתאמץנעורייהטחדשסבאישראלשלדרכותהיןויביא,בואהמסועף

הנבחר.העם-הכבודלתוארראוילהיות

 * "*-+ג
נושאעלוהאחרוניםהלודומיםחכמינומדבריבלו'צורנשמע-נאועתה

 :זה
אליהלושאיןכמידומהבלבדבתורההעוסקכל ;הונארבאמרא)

 .)ז"יןרה(עבודהחסדיםובגמילותבתורהאלא---

וארץשמיםעליאנימעיד :ברכהוללטובהןכרואליהיאבאאמרב)

ונהנהמשלואוכלוהואשמיםלשםושונהקוראשהואחכםתלמידשכל
 :קכ"ח)(תהליםאומרהכתובעליו-ציבירמשלנהנהואינומשלו,
לך"וטובאשריךתאכלכיכפיךיגיעבדרכיו,ההולךדייראכל"אשרי
בהתחלה).ט"ו,פרקזוטא,אליהודבי(תנא
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 ;המקב"התודהישאלואח"כטוביםמעשיםאדםיעשהלעולםג)
 ;הקב"המלפניחכמהאדםיאשלואח"כוכשדים,צדיקיםמעשיםאדםיעשה
אליהודבי(תנאפרנסה.ישאלואחייכבינה,ישאלואחייכענווה,אדםיתפוס

הי).פדלידבא,

 :האחדוניםמןשנייםבקיצודוהנה
אתלבכדלאדםישלעצמושנוגעבמד. :מסלנטישדאלר'אמדד)

באשדהגוף,עללוותדאין-לזולתשנוגעבמהואילוד,גיף.עלהנשמה
להרבהמוסר"(מ"תנועתעצמו.שלהנשמהעניניהםחבדושלהגוףצדכי
 .) 273עמ'כץ,דיב

אדם,ואהבתהשםאהבת-מטהושלמעלהשלהאהבות,שתיה)

האחתגם-אחתאלאשאיןובמקוםד,ן,אחתשד,ןשתים-אדם,עםחסד

 .) 169עמ'היד,דות""במלכותבספדחן,אבדהם(ד,דב .•איננד
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ישראלמודשתמודשתנו,טהרתעללשמודהנכונההרוחבנונאתעמוד
בכלונודיענכדיזשפלה,דםלנקמתהדעוהיצדד,שטןלפיתויימעלסבא,
ועשיוקיןשלדדכםלא :האלהיםבצלםהנבראשל,הא?יתיהכבודדגש

אתולגאלולטנףשונאינו,שלהטומאהלדדגתלדדתלנו!חלילהדדכנו
המתועביםמעלליועללחזודמאייכמןימנעעולםמאסדנקמות.בדםידינו
למיליונ~עוללאשדאתיוםיוםלושיזכידהמצפוןבלחץיתענהגםואולי
 !תדצחלאדמו.דם,ולשפודבזוהמתולשקועלנוחלילהאךהאלהים.יצודי

 • 1962ינוארתשנ"ג,שבע

מרומנר

תשכ"דחשון,'ייאאירכמןעלהמוותגזר-דין

-דיןפסקהוציאבידושליםהדיןביתוהגודלי.הדדאמטיהסיוםוהנה

יוצאיםמלבדכולם,:כמעטהדבדומענייןהמיליונים,דוצחאייכמןעלמוית
לדבדבהסכמהבדצון,בסיפוק,המוות,-דיןפסקאתקיבלומעטים,מהכלל

הדגשתכאילומודגשתהדצוןלשביעותמתחתאךמאליו.מובןכאילושהוא
יסודיבעדד,איומות,הזוועותבעדהתגמולזהןהכלזה ?:ובכןקשהאכזבה

מיליונישלr.בפליץומוותדםנחליונהדיהתפתהעינוייבעדושחת,שאול

 !?דצופותשניםששבמשךלילה,לילהיום,יוםוטף,נעד,םאנשים,אדם,בני

יהיזהאייכמןדקותוכךכךולאחדיתלוהו,זד.,אייכמןאתיקד,ו :ולמעשה
 :המשודד'זtלהלוהטיםדבריוכולנואת,לוולא?האםמהואזכלא-היה,

 "!השטןבדאלאעודקטן,ילדדםנקמתכזאת,!נקמהם iנלו :האומ,ד"ואדוד

 ?הנקמהדגשבסיפוק ?לביתווהגדדוםהמ,שפטממקוםהקהלוב t "ובמה
שמחההקלה,?בדגששלםעםשלהאיומההשואהעלושילםגמולבדגוד:.:

חיובי,מ'זzהוהיתואר ?וההרסהטבחאימ,י-החורבן,עלבניד,ומים ?ודווחה

 ! ?זהעלובאדםיצודשלזהעלובבךזיסולומדגיעמנחםמפצה,

קידl.הה >1tהדגיאייכמן.שלבד,מתתוישדאלעםכבודד,צלחים Jדואיש

אדםבניתוקפתשיעודלאיןעדומעציבהפילה :tומ:מעליבד.והובלנית,
זה,ואפסיעלובמ,פולופק,כבודלנוכח-יהיאשדמספדםויהי-יהוד'ס

ביטוילידיבאאו';!דכבוד,מכלמעודטלכהמ,סולף,כהכבודמושגלנוכח

מהאיוםהלקחזהו!האמנםהצודר-המרצחשלהטמאיםבאמצעיושימושע"י

לאיןויגונותאסונותצדותצער,'זzנותאלפילאחדעלינובאאשדאיוםמכל

זהממנהנפיד,:,נונקעהכהאשדהרציחד.טומאתבנודבקהד,אמנם ?שיעוד

ןשניםאלפי

דבת-תמונד,מוקדם,שחדעםבוקד,מדילפנינומופיעההאחדוןבזמן
השמיםמתלהטיםשמסביבנוהלילבאפילת :האופקבמזדחופלאיםהוד

לדגעמרגעויותדיותדומתלהטתוגובדתההולכתאדומהאשבמאודי
משהיתה:כמהפיומחשיכההאפילהגובדתהשמים,שלגדולבחלקכשממולה,

יופיישותנוכלאתהכובשזה,חיפלאלפניאנועומדיםומשתאיםנפעמים
~חזיוןמודדגתתמודהלאטלאטבאה?והנד,יתאדנןמייבטאנו,מיאשדזה

והנהחיווד,באודמואדהמזדחלדגע,מדגעומחווידההאש:הולכתשלפנינו
הכבודההאיטיתבתנועתהוהוד-חןדבתשמשד,הוויהמעמקיומופיעהמציצה

מדץ:תקווה,אוד,מלאדענן,חדש,יוםשובפניה.במאודוהמחייכתהבוטחת
בדממהמבוצעזהוחזיון-הודהנפלא.בעולם-יהומדוענניםחדשיםחיים

זדקו-גאז,חשמל,שלבדודלאכאילוכזאת,"פרימיטיבית"במתינותעמוקה,
 !חייםאנוה"מתודבת"האדםלהטוטיושאדמטוסיםדים,

הפלאחזיוןלפניונדעשיסנפעמיםואני,טובהאנו,עומדיםבוקדמדי
לאולםהכניסד,הליל.בדממתהשקעוהבמת-היקוםעללעינינוהמתדחש
שיעוד.לאיןפנוייםמקומותתשלום,ללאלכל,חפשיתהיאזהאין-סופי

בנשףמשאחדוכבדהבתדדמהשקועיםאולי--- ?מד,ד,אדםובני
 ?הואתמונותיו-חזיונותיואתלפניהםד,מפגיןהקולנועשלצפופיםבאולמות

ועתוניהדאדיולחדשותישותםבכלונתפסיםהמשכימיםדביםאוליאו
פוליטיקה,שלד,קלוקלבמזוןוקודאיהםשומעיהםאתומזיניםהשופעיםהבוקד

שדביםספקאיןאך ?הציביליזציהולהטי"ביזנס"מפלגתיות,מלחמה,
בכלמחשדבטובוובדחמים,עליהולדדיסלארץ"מאירלשעד,אותהמבדכים

בדאשית".מעשיתמידיום
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הולדתיליוםהרהורים

דברלינדמההולדת.ימיזכירתשלזהמנהגנגדבקרביטועןמשהו
לי :בקרביקולעונה-!אתובכלהאדם.שלמופרזת-עצמוכהח'זtבתזה
תורשנה,שנהוהליכותימעשיחשבוןהמובן,במלוארציניבון-נפש ilחוזהו

המקובלזה,בגילהדבררציניובמיוחדנוקבת.פנימיתעצמיתביקורת
זה.ביוםמהרהורימשהונאארשוםומכרעת,השובהחייםכתחנת

אזניומשמעעינימראהכלאףעללחיות,ולהוסיףלהמשירהרצוןרב
זה.לרצון-חיים-רביםמבין-העיקרייםהגורמיםנים ilומסביב,ה ilמהנע'
יצירתבחמדתלחזותלהוסיף :בחייםרבוענרןטעםויוצקהמרתקהאחד,

וחמודעדיןמהבארץ.האביבעתההנהבו,ואיז.:רהיקוםבוראשלהפלא

שפעמשופעהאבוקדועץ !והענוגהמבריק,הרר,בלבלובוהצעירהאפרסמון

אתגמרוההדרעצילרוב.פירותלחניטתוגםהמוניתלנ'זtירהגםפרחים
פירות-תינוקות.עמוסיעתהוהםומשכרת,מקסימהבפריחההכנותיהם

מרוביםוענניםערפלימי:לאחרמרחוקביהניבטהיםלעברעתהזההצצתי
עצמתבכלהיוםלפנינומבריקהריהובחורףתכופותמעינינושהעלימוהו

במעמקיכדםהאדוםהכדורשקעהנהאותו.המלהטתהשמשלמולזהרו

והנהעברה,קלהשעהאלינו.מחרגםולבואלשובגמורבטחוומתורהים
לרחףהראשונההפעםלוזוכאילוממרומיםבנומסתכלותמיםצעירירח
אדמתנו.כדורפניעל

כנףקלותבזהב-אדום-שחור-אפור,צפרים-חוחיותלהקתבוקר.עםאו

הגןגדרעמודיעלמתייצבותבמעוף,באותלה,ןטהורפעמון-כסףוקול
-בזקבטיסתכולןהתרוממו!בבת-אחתעוף-ופתאוםקל,בקישקוש

חדשהשמשלאורשקטה-חגיגית,בוקרבשעתבפעם,כפעם :אוואינן.
מקסיםחמו,דדו-שיחוהנההפרי,עציבגןעודרואניחמימה-מלטפת,

צעירהחוחיתשלהצלולהפעמוןקולנשמעהענפיםהעציםמאחד :וענוג

שפרסמורמעץעונהולהשיר,הברותשלששתיםמשמיעקולרבת-חן,
בכלתנועהרבתחוחיתקולושובבים-נחפזים,בהיריםזכים,כסףצלילי

שירידו-שיחושמאלה.ימינההרףבליהמתרוצץבראשהביחודהקליל,גוה

פלאבאורחורקאליו,ישותיבכלאנימצטרףכיעדמשכרניכהוהוא tז"זה,
 ...להיכשלמבלימלאכתיאתבטוריהלעשותאניממשיר

זה.בעולם-יהשבנפשוההתרחשויותהרחשיםיםמןשמץמשהו,זהו
מהשליליההתרשמותועצומהרבהמהארהיקום.שבחייוהנאהמהטובזהו

ומיוהרביהורוהאדם,החייםבעליבעולםביחודומתועב,והמחרידהמזעזע
-בניועלינוהאדם,יצרראבינו,שהטילהעצומההמשימהוכאןהארם,

ה'זtניהגורםזהווהחי.האדםכלפיובמעשינובנפשנו,בנו,טובלהרבות
 !לוראוייםנאנהיההחיים.לכוסף

מבחבום
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מבחבום
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 !וברכהשלוםק.לא.

בזככתב.וליבוןבירורלביותרנותאינובמכתבךבונגעת,~שרהדבר ...
ביותרהמוצלחהמכתבעלפא"פ,האישית,העזיחהאתמבכרבכללאני

"בזבלוום".המכתב,באברירהבאיןורק

כמובן,החיים.שללתכליתםשואלהריהוהדעתמעץהאדםאכלמאז
בקיבההחייםחכליתאתרואהאינור Ilאודם Iה,וההוגה,החושבהאדם

שוניכועמיםאנשיםאצלרקולאונות, :iוירבותזובות 1התו.בלבד.שבעה

החייםתכליתאתמוצאהאדםכימאמיןטולסטויאחד.אדםבןאצלגםאלא

הואהחיים""ןגלוהעמוקהמרוכזבספרוהטוב.יית 'z\בעיהאדםלבניבשירות
זה.ספרלקרואלךכדאירוסיתאתהיודעאםזו.קו\:הביז,!;אלהבמיוחדדן

(לאית t!הנפ'האמונההאמונה,באהזו?'שאלהיחסלכלקודם t:ובודאי
ומקומוערכואתשוללואינניהיחס.אתמרובהבמדההקובעתחית), iהמ
וההתרברבותהיוהראאתשולל,היחיד'",לטונואתרקאניזה,בעניןהמוח ל,"'

זה.ולוצר-ידחסר-אוניםל itו

בנעורי)אצלישהיה(כפיקיצוניתדתיתמאדיקותשעברנואנחנו,

בלווצרבאזלת-ידנו,הודאהשלממצבכךעיייעברנוקיצונית,לכפירה

(העלו-הושינובחמשתהכליג t!לה'הכל,לדעתהתאוה ל:..ד'מצבל t ,יג, l!המ'

התוךעדעילת-העילות,עדע,דולהגיעהתעלומותכלאתלחשוףבים),

כאן.היההדבר,באפשרותמחוצףעז,בטחוןגםלא I ,תאוהרלוא tו(שבתו,ן

 :האלהיתהאזהרהנתקיימהבינתייםארמאד,רחוקעדייןהסוףדוהסוף
תמות".מותממנואכלרביוםכיממנו,תאכללאורעטובהדעת"ומעץ

וההי\:מ-המלחמותכלדרךהדורות,כלדרו,ן Ilממוומותאלאוגעימותלא

הדורות.בכלובסיטונות,מעונות, Iבלדות,

קיוםבעולם,האדם'זzללקיומוההכרחייםהתנאיםהעיקריים,התנאיםאחך
לווצרעובדתעםוההשלמההכניעה-פנימייםושקטשלוהמתורהוגן,

אל'ז.:ער-החמשים,אלולחדורלהגיעהכל,לח'זzוףידנואזלתעםהמשיג,

תמותהבנייגיע.ולאיג t! "לאבחכמיםהחכםגםמאד.פשוטהעילות.עילת

הבלתיגםבחושינו.נתפשוהבלתיהנעלםיוצדנורצוןכה~לים.ולאאנו

עלינוואומלליםכעלוביםלא :לזהמוסיףאניארזאת.להביןצריומאמין
וטובונישאעליוןלאב-אםכבניםכילדים,אלאזו,עובדהבפנילעמוד

תכניותיומגמותיו,פשראתותופסיםמשיגיםאנואיןאשרובבוןורחום

בסדרהנצחי,בהגיוןהטוב,כל t\בוומניריםרואיםארלפרטיהם,ומטרותיו

גדולהשאלהועדייןומטרות.תכניותמגמות,שבאותןוהדרבהודהנפלא,
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לפנינואיןאם ;הנצחיהנעלםאתלחשוףלרצותאנוצריכיםככללאםהיא
ולתכונו-לכוחותינומתאימהיותרמעשית-נפשית,יותרחשובה,יותרתעודה

 1מהלשם 1;למההנצחיתההתלבטותמאשרתינו

שוללאלאלדעת,הרצוןאתהשאלה,אתכביכול"אוסר"אני(ואין
קפאון,נקודתבזהלראותהנטי,ןאתכשאלות, iור'אד"התרכזותאתאני
כאותבעיתנונפתרהלאעודכלכלוםלעשותואיןממנהלזוזאיןאשר

נפשנו).

!אממיניזאתובכלהדעת,מעץשטעםלמיהדברקשהכמהאנייודע
אתראוהיודע-כל,r.נרכסמאמיניואחריהםהכל-יכולים,והמדעכלה i.tהה'

לדעתם(זהולכולנואחדאבעליוןבאלהתמימההאמונהבחדלוןהגאולה

שלבגאוניותיהאמינהאתבמקימהוהעלוהיזt-חורה),הריאקציהממכשירי
פריאתאחרית.מראשיתהיודעהכלכלהחכםשלוהטכניקה,המדעאיש

הנפלאיםהישגיהעלהעולמיתמהמלחמהכולני,איכליםאנוהזאתהתורה
ההפקרותעדולגוניהם,לצורותיהםוהפשיסמוםמהבולשביותמדה, 1tבהו

ספרהחבש,מעשיובחוץ-לארץ,בארץאלהבימינוכמעטוהכלליתהגמורה
ביהודים.הנעשיםהנוראיםהמעשיםובמיוחדיכו,'וכי!ציכיהסין,

אתמלאלמען :היאיהתשיבהאלה, i.tהונשאלתכך 1ולמהמהלשם
וחורף,יסתייוקיץאביבלמעןוצמח.וחיהובהמהאדםחיים,רחשעולם-יה

טיבאושר,שמחה,ד,רביתלמעןמספר,לאיןצבעיםושללגוניםחיליפילמען

הנחוץהמעט-ההכרחי,אתובתודהבשמחהלקבללמעןבעולם.יאהבה
סבל,עיני,מחלית,ביצירה.לושותףילהייתהכלייצרמדילקיומנן,כאמת
הרוחני-(במובןבערותנו,תוצאתכטיקרהםצריתמינישארוכלרעבחרב,

יהתנהגותנו,מעשינותיצאתוטבעיותם)החייםמפשטותהפוךבמובןנפשי,

ולאו-טסההזקןהללל,בנו.מאדרבהבמדהתליי-חיינופנימעלוסילוקם
סובליםהיינולאאזכיוגודלנו,חונכנופיהםועללמופתלנוהיו(הסיני)
החיים.שלהככוזהטטםאתיודעיםהיינואזכי " 1םהולשם"למהמשאלת

הדרך"ספר-האיכיתורבהקטןבספרילקרואלהשיגנאהזז!תדל
ותעמיקתקרא.אשכולי.זא,שלהעבריבתרגומולאו-טסהסלמיסרים"ואורח
האחרונים.לפרקיםלבוסיםויקר,חסובמסהוותמצאחשוב

אךומגרעותיו,חולשותיואדםבןלכלופקפוקיו,ספקיתיואדםבןלכל
יהרצוןהטוב,והרצוןהטוב,אללחתירהנעלה,לשאיפהלרציהים Iמלויש L;י,

משנהכברהואחשיב,צעדכברהואמתמידיפ,מאמציםבלויתהבאהרציני

כיהרגשתיך,לאמונה.אתהצמאכיאמרת,תקיה,יממנולטיבה,האדפאת
הסתלקותעםלבלעניפיהפפערור,קיחללשתהופ,אחרילאמונהצמאתיכמוך

אםכיודע,והריקניות.השעמיפ~פהכפירה,יהשתלטותה Iהעתילהאמונה
 :לחיותמהוטםלחיותמהכשכיליש-מאדמאדהחייםכיופקשיפאמנפ
האמינהעםוהאמת,הצדקנביאיעםלכולנו,אחדאבעליון,באלהאמונהעם
חציועולפשלבתלמוד(הלמדתהכףאתלהכריעמאתנואחדכלבידיכי

וקייםביחידמתחילהכלכיוהידיעההאמינהעםלזכית, ) 1חיביחציוזכאי
נקודתכאןבעולם.יחיחרעאוטובאםתליי,הדברובי,ביחיד,היחיד,על

מאתני,אחדכלואנו,הפקר,איכוהעולםוהטוב.הרעסודכאןהכיבד,
 !האחראים
קטעיפזרתירקזהבמכתבכידעזאת.ארגישכאשרהכללהביעליקשה
הדבריםכיאנימקוהשבלב,,ןחזקהמהאמינהמשהועלרמזתימחשבות,

יחשיבטובחומרהואדעתךעלמתקבלהבלתיאימובןוהבלתילמדי.ייבני
אוכלכאשראענךיאנייכלתך,כפיכתיבאנאוהבירירים.השאליתלהמשכת
זאת.לעשות

טוב.יכללךרבושלים

* * * 
ורשהחורבןעם 1939ספטמבר,טוףבהלל

 ".ש.אלמ.
חפשילנתן

 Jרבשלום

הייתירשימתךיאתרבבעניןקראתי

תקוהכלאיןאךברצון,אותהמפרטם
אםואפילואותה,תאטורלאשהצנזורה

תועלז:כלאין-העייוראתתמחקרק
בפרסומה,

שלוםבברכת

פיבמןיעקב 25.2.40 

 !ידידי
זה,איופבמדבראדםלקוללהה,צפיתילתשובתךצפיתיעיניפבכליון

ישכיאני,לבדילאכית .1לדיהכרחליהיהאותנו,האיפפתזוניראהבאפלה
רעהו.ד,אדםלבלהלמ,ותהעונהאדםלבדופק,לבעוד

ההרגה-בהמוןשלפתאומיותהעייישהופתטתימפנילאד,תפרצהזעקתי
להזהירהדלכוחיכפינסיתיאףתבוא,בואכיידעתיהןמלחמה,להסקיראים

ההולכתבחרדהלארציתיהפ.הסרבניפחבריעפכנגדהפעילהזלשתףמפניה
והנהחי \tבידיהמונףהגרזןאתבראותיובבואו,האסון,לבואחכיתיוגדלה

-וחיהאדםבנישלוגויותראסיפצואריפ,עלאיוםבכוחיורדד,וא
הפגייןננעץכאילואני,לגופיהחרבנגעהכאילומאליה,הזעקהפרצה

בצוארי,

לאכיאיד,ןאךמלבך.שענהלהדהנרגיזt-,קולךמע i.tל'ללביהוקל

החזירופיכמןיעקבהמשוררוהעורך"מאזנים"בירחוןלפרטוםשנשלחמכתב "
בזה.ר,ניתןהקצרהמכתבבצירוף
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ספרהחבש,מעשיובחוץ-לארץ,בארץאלהבימינוכמעטוהכלליתהגמורה
ביהודים.הנעשיםהנוראיםהמעשיםובמיוחדיכו,'וכי!ציכיהסין,

אתמלאלמען :היאיהתשיבהאלה, i.tהונשאלתכך 1ולמהמהלשם
וחורף,יסתייוקיץאביבלמעןוצמח.וחיהובהמהאדםחיים,רחשעולם-יה

טיבאושר,שמחה,ד,רביתלמעןמספר,לאיןצבעיםושללגוניםחיליפילמען

הנחוץהמעט-ההכרחי,אתובתודהבשמחהלקבללמעןבעולם.יאהבה
סבל,עיני,מחלית,ביצירה.לושותףילהייתהכלייצרמדילקיומנן,כאמת
הרוחני-(במובןבערותנו,תוצאתכטיקרהםצריתמינישארוכלרעבחרב,

יהתנהגותנו,מעשינותיצאתוטבעיותם)החייםמפשטותהפוךבמובןנפשי,

ולאו-טסההזקןהללל,בנו.מאדרבהבמדהתליי-חיינופנימעלוסילוקם
סובליםהיינולאאזכיוגודלנו,חונכנופיהםועללמופתלנוהיו(הסיני)
החיים.שלהככוזהטטםאתיודעיםהיינואזכי " 1םהולשם"למהמשאלת

הדרך"ספר-האיכיתורבהקטןבספרילקרואלהשיגנאהזז!תדל
ותעמיקתקרא.אשכולי.זא,שלהעבריבתרגומולאו-טסהסלמיסרים"ואורח
האחרונים.לפרקיםלבוסיםויקר,חסובמסהוותמצאחשוב

אךומגרעותיו,חולשותיואדםבןלכלופקפוקיו,ספקיתיואדםבןלכל
יהרצוןהטוב,והרצוןהטוב,אללחתירהנעלה,לשאיפהלרציהים Iמלויש L;י,

משנהכברהואחשיב,צעדכברהואמתמידיפ,מאמציםבלויתהבאהרציני

כיהרגשתיך,לאמונה.אתהצמאכיאמרת,תקיה,יממנולטיבה,האדפאת
הסתלקותעםלבלעניפיהפפערור,קיחללשתהופ,אחרילאמונהצמאתיכמוך

אםכיודע,והריקניות.השעמיפ~פהכפירה,יהשתלטותה Iהעתילהאמונה
 :לחיותמהוטםלחיותמהכשכיליש-מאדמאדהחייםכיופקשיפאמנפ
האמינהעםוהאמת,הצדקנביאיעםלכולנו,אחדאבעליון,באלהאמונהעם
חציועולפשלבתלמוד(הלמדתהכףאתלהכריעמאתנואחדכלבידיכי

וקייםביחידמתחילהכלכיוהידיעההאמינהעםלזכית, ) 1חיביחציוזכאי
נקודתכאןבעולם.יחיחרעאוטובאםתליי,הדברובי,ביחיד,היחיד,על

מאתני,אחדכלואנו,הפקר,איכוהעולםוהטוב.הרעסודכאןהכיבד,
 !האחראים
קטעיפזרתירקזהבמכתבכידעזאת.ארגישכאשרהכללהביעליקשה
הדבריםכיאנימקוהשבלב,,ןחזקהמהאמינהמשהועלרמזתימחשבות,

יחשיבטובחומרהואדעתךעלמתקבלהבלתיאימובןוהבלתילמדי.ייבני
אוכלכאשראענךיאנייכלתך,כפיכתיבאנאוהבירירים.השאליתלהמשכת
זאת.לעשות

טוב.יכללךרבושלים

* * * 
ורשהחורבןעם 1939ספטמבר,טוףבהלל

 ".ש.אלמ.
חפשילנתן

 Jרבשלום

הייתירשימתךיאתרבבעניןקראתי

תקוהכלאיןאךברצון,אותהמפרטם
אםואפילואותה,תאטורלאשהצנזורה

תועלז:כלאין-העייוראתתמחקרק
בפרסומה,

שלוםבברכת

פיבמןיעקב 25.2.40 

 !ידידי
זה,איופבמדבראדםלקוללהה,צפיתילתשובתךצפיתיעיניפבכליון

ישכיאני,לבדילאכית .1לדיהכרחליהיהאותנו,האיפפתזוניראהבאפלה
רעהו.ד,אדםלבלהלמ,ותהעונהאדםלבדופק,לבעוד

ההרגה-בהמוןשלפתאומיותהעייישהופתטתימפנילאד,תפרצהזעקתי
להזהירהדלכוחיכפינסיתיאףתבוא,בואכיידעתיהןמלחמה,להסקיראים

ההולכתבחרדהלארציתיהפ.הסרבניפחבריעפכנגדהפעילהזלשתףמפניה
והנהחי \tבידיהמונףהגרזןאתבראותיובבואו,האסון,לבואחכיתיוגדלה

-וחיהאדםבנישלוגויותראסיפצואריפ,עלאיוםבכוחיורדד,וא
הפגייןננעץכאילואני,לגופיהחרבנגעהכאילומאליה,הזעקהפרצה

בצוארי,

לאכיאיד,ןאךמלבך.שענהלהדהנרגיזt-,קולךמע i.tל'ללביהוקל

החזירופיכמןיעקבהמשוררוהעורך"מאזנים"בירחוןלפרטוםשנשלחמכתב "
בזה.ר,ניתןהקצרהמכתבבצירוף
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 :אומראתההמלחינה,גןרזכיעלדבריךקריאתעםליבגרמוואכזבהצערט 1מ'
שנבנתהמפלצתאותהשלינטבעההכרחיתתוצאההיאבעולם"המלחמה

שלאכמהוכלהטינאה,הממוניזםמלכותאלאואינהמשטר,ונקראתבעולם
כלאתלהפנותעלינושנ'ז1,תומם,בדברטעםכדוםאיןנוראהדבריהיה
לעזאזלהשעירזהאשמע,"משטר!!שםכיואני,הרע",עקירתאלינו Iכוחוו

"חורוןע"ינתקףהריניוחטאותיהם,אדםבניפשעיכלאתמטיליםעליור 1Lא'
שלהיכולתבאיכאן,בדברי,ראיתאיז1,רהתוחלת",חסרשלחורונוהמות,
כאן-עקיפיןללאישר,שהיא,כמווהפשוטההמרההאמתאתלר,~ותהאדם
המלחמה,שלהכרהיותהזככאזהרעה,בןקור

יוצרהאתונראההאיומההמלחמהבמפלצתנאנסתכלידידי,הבה,
 ,,1ז'ממידיובמעוז.cהבפועל,וכוחוללה

מעיפחתםנוהאתלמיליוניהם~זכיעוןביםהשכם,בוקרעםרום,יוט
לביתונחפןיםנעוריםולאיז1,ת'ז1,עשועיהםלילדיחבהונשילותאהבהבוכבטי

ביותר,וכללים tמווחורבןוטבחהרגכלילהכנתהקודו:ז.,לעבודתנ)לאכתם,
האהובה,משפחתםאתיפרנסוזואיומהבמלאכהרבות,רבות,שביםיעשוכה

פ- tולמ'אהובותמשפחותלמיליוניוהכליוןהאבדוןבה,:שרזואיומהבדלאכה
אתגמורהובודאותבפועלהמכינההיא-יחדגםזומלאכהעושיחות

אדםבניוסתםמאורגניםסוציאליסטיםאדוקים,נוצרים-ול, jהגההךדיהטבח
הפועליםתנועת!בתולדותפרנסהרע,כלבןהראולאהעמיםומןראל ttבןיו

העבודה,יוםלו'צורמשכורת,הגדלתבעדונאוע'ותלו,'!זותבמלחמותהעשירות
ההרגכלייצירתנגדלמלחמהזכרתמצאלאבכלל,העבודהתנאיהטבת
חקלאותכליליצירתלום, tווחייםלמפעליאלהמלאכהבתרהפיכתובער

 _והמלחמהד,פרנסה,בעסקינגעולאהפרקטלטמרלאזהאחרת.ועבודה
"תוצאההיאהן-יום-יוםכאזהמרוצרזהק-מות iCבנ'תוג'-':םא'ז;רמה rהמל,
כה !הארץמןהמלחמהגםתעבורטר tהמ'ובבפולהקייםמהמשטר" rlטבע'
בוד,יוםבואעדהזה,היוםעדממשיכיםהםוכךאדם, iןבניולימז'ולמדוי
לרצוח,לכויצרתם,המותכליאת!קחוהזבחלמלאכתאדםבנרקומו :- iיי~מ
המעמד,הגזע,החופ',,,התרבות,למעז , rהמולד,לינ,עןולך,חריב- Iמי :iלהי
זאב,לאדםואדםברעד,ו,ארשחרבותד,ילפלוודה,מע iZ'נ'והאדם !לום :iה'

למעלה,אפןאףארץאל"אביטההאדם.בניכושכנותמקרם rאיהיללהוהקיפה
(ביאליק). ...ולילה"סופהרקיב Lק'איזחןוזאי!'

ןנתפלץלאאףנשתומם""לאולינ,הןטר tמ'כאזובזיטר :t'ינ,'כאןוב/ה
הפרנסהלמען-החורבןואתהאסוןאתידיהםבנזוהיוצריםבאלהואם

"לעקירת jהדאשוהצעדהאיןןתקותנוים 1Lנ'-הנעלההאידיאלולמען
אתנטפחולאבגדלשלאבזהאבו,כירינוזהרעביצור'ז.:לאכזחהן"ע"
מיליוניבליכוחוומהזהטר 1tמומהוןובמאמצינוידינובעצםטר" :.i :,מה"

הזייןבכליעלירושומריםמלאכתואתים 1tהעו'האדםבנימיליוניועשרות
וסטאליןוהיטלרנילוולאיהאיום,א'יבזקליגולה,הורדוס,מהוןביותרהנוראים

"למלח-הנלודאיםההמוניםשלוהטמטוםהבערותהאוילות,בלילעצמםכשהם
ןיוםיוםלעצמםמחשליםשהםהכבליםנגדהקודש"מת

ינ,שלחיםהטבחיםודבידיין!!,וליתדיןו"ליתעולםמוסדיבהמוטועתד,
וב?לוומותובדרכים,בחוצותמתגוללותהאדםונבלותברעהו,אישעבדהיםאת

ההודעלנעלותבמליצותלקראתההלבבותאתמכיניםהרעהנג'~הלאשעוד
ומשכרות,מטמטמור,וסיסמארתמתופפיםותופיםמתנופפיםובדגליםשבגבורה

פתחועתהזהאשררדנערומכלחינדעלםמכלמסביבעולההדםודיח

 :הנואשתהזעקהתתפחלאהאמנם-החיים :t'',זנמ'לקראתניצניהםאת
בני!שובושובוןהשופטתהתבונהאבדןמתוךנישאיםאתםאנה !ןלא!'

ןובמ,לאכתכםתמשיכואלאךשיצרתם,במפלצתתלחינואל !וחוהאדם
תפול.ידובאפס

שנצחו"הדמולורטיות"המעצמותןלמדיברוריםהדבריםהאיןידידי,
להזדייןעליהואסרוהמנוצחתמגרמניההנשקאתפרקוהעולמיתבמלחמה

וביחךהאולטרהדמוקרטיתצ!כוסלובקיהעםביחדהללו"הדמוקרטיות" ..ז tמחדו

חוזהמאזהזמן,כל jבמשלגרמניההמציאוד,סוציאליסטית,שבדיהעם

הזדיי-לאותההדרושיםהחמריםכלאתביותר,האחרוניםהימיםועדורסייל

שיעבדפולין,ואתספרדאתהרטלרהחריבשבעזרתהואיוינה!יסודיתנות

הספקתבליזה,בלי !כולוהעולםעלכייםומאייםוסלובקיהציכיהאת

העסו-רהסוציאליסטיםהפרולטרייםמילירנירע"יהביזנסי :iאנוע"יהזההזירן

הי.ינום ttןמה :כעולםהיטלרכיוםהי:ולא-ובהובלתוהנשקבתע'י:tיתלו'ם
גדולותהזמנותאחר,טבחיםמרבאומפטלורה,מקבליםו"היוליהודיםלודראים

ההיינוןביהרדיםלהעשותהעתידיםהפוגרומםיבשבילרצחכליוכללפגיונדת

תמימותירבהכהואולי ?בפרנסהטר"! tב"מ'הזההמע'י:tהאתמצדיקים

פקחיםמעשהשאנשיבשעההדעת!עלמתלובללבלתיכזה'ה Zמעולחובוב

 , ?לבואשעתידובמהמהםבמופלאדודשיםואינםהביזנסאתרקדואים

עלהוזרתשנהכעשריםלפנרבנופרצהאשרהמחלהןבארץואצלנו

עצמםשצירפוואש!!"דםנביאי"הכוח",נביאיבישובנוקמואזשלה,אכסניה
הגדול,העולמיבטבחמה'זz.תתפותברלגאולהיוו Iולתחיה"חרבךעלולבעלי

לעינודשהעזנוהצעיר",מ"הפועלאנשיםקבוצתכאז,אבחנוגםר:~יכואזאך
"שומרי"צמחונים!!, :הגנאיכינויימפנינרתענורלאזר,נוראהדרךנפני

ז!בוטינסקישלאיומיהםמפנילאאףוכדומה,בצלים!!"מגרדיהקיים",

ד,רמוניהאיזו-כרוםאךיחד.גםוהבורגניםמהפרולטרייםוחבריו-לנשק

ביז:עהלמצאןאין 1tורנכונותו"ליכוד"ו"משמעת"לאומיתאחדותאיזו'נפלאה,
.מכויןיםחוז:בונותומחשביפקחים!אנשיםממ-;:וובניןחייםעניניהפרלושעל

ןובמלחמ,ד, !!דצ"להיותעלינו :ובדפוסבעל-פהוהערבהשכםלפנינו
זרהיא) :המכריעיםהנמוקיםשנימתוךומאודנויכלתנובכלבהרלהשתתף
כמרבןומקרמנורהצדק,והדמוקרטיההחופשבעד-הידיעהבה"אהמלחמה,

סטאליןגםנמנההאחרוןהזמן(ועדרדלדיהצ!מברליןהחרפשלוחמיצדעל
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 :אומראתההמלחינה,גןרזכיעלדבריךקריאתעםליבגרמוואכזבהצערט 1מ'
שנבנתהמפלצתאותהשלינטבעההכרחיתתוצאההיאבעולם"המלחמה

שלאכמהוכלהטינאה,הממוניזםמלכותאלאואינהמשטר,ונקראתבעולם
כלאתלהפנותעלינושנ'ז1,תומם,בדברטעםכדוםאיןנוראהדבריהיה
לעזאזלהשעירזהאשמע,"משטר!!שםכיואני,הרע",עקירתאלינו Iכוחוו

"חורוןע"ינתקףהריניוחטאותיהם,אדםבניפשעיכלאתמטיליםעליור 1Lא'
שלהיכולתבאיכאן,בדברי,ראיתאיז1,רהתוחלת",חסרשלחורונוהמות,
כאן-עקיפיןללאישר,שהיא,כמווהפשוטההמרההאמתאתלר,~ותהאדם
המלחמה,שלהכרהיותהזככאזהרעה,בןקור

יוצרהאתונראההאיומההמלחמהבמפלצתנאנסתכלידידי,הבה,
 ,,1ז'ממידיובמעוז.cהבפועל,וכוחוללה

מעיפחתםנוהאתלמיליוניהם~זכיעוןביםהשכם,בוקרעםרום,יוט
לביתונחפןיםנעוריםולאיז1,ת'ז1,עשועיהםלילדיחבהונשילותאהבהבוכבטי

ביותר,וכללים tמווחורבןוטבחהרגכלילהכנתהקודו:ז.,לעבודתנ)לאכתם,
האהובה,משפחתםאתיפרנסוזואיומהבמלאכהרבות,רבות,שביםיעשוכה

פ- tולמ'אהובותמשפחותלמיליוניוהכליוןהאבדוןבה,:שרזואיומהבדלאכה
אתגמורהובודאותבפועלהמכינההיא-יחדגםזומלאכהעושיחות

אדםבניוסתםמאורגניםסוציאליסטיםאדוקים,נוצרים-ול, jהגההךדיהטבח
הפועליםתנועת!בתולדותפרנסהרע,כלבןהראולאהעמיםומןראל ttבןיו

העבודה,יוםלו'צורמשכורת,הגדלתבעדונאוע'ותלו,'!זותבמלחמותהעשירות
ההרגכלייצירתנגדלמלחמהזכרתמצאלאבכלל,העבודהתנאיהטבת
חקלאותכליליצירתלום, tווחייםלמפעליאלהמלאכהבתרהפיכתובער

 _והמלחמהד,פרנסה,בעסקינגעולאהפרקטלטמרלאזהאחרת.ועבודה
"תוצאההיאהן-יום-יוםכאזהמרוצרזהק-מות iCבנ'תוג'-':םא'ז;רמה rהמל,
כה !הארץמןהמלחמהגםתעבורטר tהמ'ובבפולהקייםמהמשטר" rlטבע'
בוד,יוםבואעדהזה,היוםעדממשיכיםהםוכךאדם, iןבניולימז'ולמדוי
לרצוח,לכויצרתם,המותכליאת!קחוהזבחלמלאכתאדםבנרקומו :- iיי~מ
המעמד,הגזע,החופ',,,התרבות,למעז , rהמולד,לינ,עןולך,חריב- Iמי :iלהי
זאב,לאדםואדםברעד,ו,ארשחרבותד,ילפלוודה,מע iZ'נ'והאדם !לום :iה'

למעלה,אפןאףארץאל"אביטההאדם.בניכושכנותמקרם rאיהיללהוהקיפה
(ביאליק). ...ולילה"סופהרקיב Lק'איזחןוזאי!'

ןנתפלץלאאףנשתומם""לאולינ,הןטר tמ'כאזובזיטר :t'ינ,'כאןוב/ה
הפרנסהלמען-החורבןואתהאסוןאתידיהםבנזוהיוצריםבאלהואם

"לעקירת jהדאשוהצעדהאיןןתקותנוים 1Lנ'-הנעלההאידיאלולמען
אתנטפחולאבגדלשלאבזהאבו,כירינוזהרעביצור'ז.:לאכזחהן"ע"
מיליוניבליכוחוומהזהטר 1tמומהוןובמאמצינוידינובעצםטר" :.i :,מה"

הזייןבכליעלירושומריםמלאכתואתים 1tהעו'האדםבנימיליוניועשרות
וסטאליןוהיטלרנילוולאיהאיום,א'יבזקליגולה,הורדוס,מהוןביותרהנוראים

"למלח-הנלודאיםההמוניםשלוהטמטוםהבערותהאוילות,בלילעצמםכשהם
ןיוםיוםלעצמםמחשליםשהםהכבליםנגדהקודש"מת

ינ,שלחיםהטבחיםודבידיין!!,וליתדיןו"ליתעולםמוסדיבהמוטועתד,
וב?לוומותובדרכים,בחוצותמתגוללותהאדםונבלותברעהו,אישעבדהיםאת

ההודעלנעלותבמליצותלקראתההלבבותאתמכיניםהרעהנג'~הלאשעוד
ומשכרות,מטמטמור,וסיסמארתמתופפיםותופיםמתנופפיםובדגליםשבגבורה

פתחועתהזהאשררדנערומכלחינדעלםמכלמסביבעולההדםודיח

 :הנואשתהזעקהתתפחלאהאמנם-החיים :t'',זנמ'לקראתניצניהםאת
בני!שובושובוןהשופטתהתבונהאבדןמתוךנישאיםאתםאנה !ןלא!'

ןובמ,לאכתכםתמשיכואלאךשיצרתם,במפלצתתלחינואל !וחוהאדם
תפול.ידובאפס

שנצחו"הדמולורטיות"המעצמותןלמדיברוריםהדבריםהאיןידידי,
להזדייןעליהואסרוהמנוצחתמגרמניההנשקאתפרקוהעולמיתבמלחמה

וביחךהאולטרהדמוקרטיתצ!כוסלובקיהעםביחדהללו"הדמוקרטיות" ..ז tמחדו

חוזהמאזהזמן,כל jבמשלגרמניההמציאוד,סוציאליסטית,שבדיהעם

הזדיי-לאותההדרושיםהחמריםכלאתביותר,האחרוניםהימיםועדורסייל

שיעבדפולין,ואתספרדאתהרטלרהחריבשבעזרתהואיוינה!יסודיתנות

הספקתבליזה,בלי !כולוהעולםעלכייםומאייםוסלובקיהציכיהאת

העסו-רהסוציאליסטיםהפרולטרייםמילירנירע"יהביזנסי :iאנוע"יהזההזירן

הי.ינום ttןמה :כעולםהיטלרכיוםהי:ולא-ובהובלתוהנשקבתע'י:tיתלו'ם
גדולותהזמנותאחר,טבחיםמרבאומפטלורה,מקבליםו"היוליהודיםלודראים

ההיינוןביהרדיםלהעשותהעתידיםהפוגרומםיבשבילרצחכליוכללפגיונדת

תמימותירבהכהואולי ?בפרנסהטר"! tב"מ'הזההמע'י:tהאתמצדיקים

פקחיםמעשהשאנשיבשעההדעת!עלמתלובללבלתיכזה'ה Zמעולחובוב

 , ?לבואשעתידובמהמהםבמופלאדודשיםואינםהביזנסאתרקדואים

עלהוזרתשנהכעשריםלפנרבנופרצהאשרהמחלהןבארץואצלנו

עצמםשצירפוואש!!"דםנביאי"הכוח",נביאיבישובנוקמואזשלה,אכסניה
הגדול,העולמיבטבחמה'זz.תתפותברלגאולהיוו Iולתחיה"חרבךעלולבעלי

לעינודשהעזנוהצעיר",מ"הפועלאנשיםקבוצתכאז,אבחנוגםר:~יכואזאך
"שומרי"צמחונים!!, :הגנאיכינויימפנינרתענורלאזר,נוראהדרךנפני

ז!בוטינסקישלאיומיהםמפנילאאףוכדומה,בצלים!!"מגרדיהקיים",

ד,רמוניהאיזו-כרוםאךיחד.גםוהבורגניםמהפרולטרייםוחבריו-לנשק

ביז:עהלמצאןאין 1tורנכונותו"ליכוד"ו"משמעת"לאומיתאחדותאיזו'נפלאה,
.מכויןיםחוז:בונותומחשביפקחים!אנשיםממ-;:וובניןחייםעניניהפרלושעל

ןובמלחמ,ד, !!דצ"להיותעלינו :ובדפוסבעל-פהוהערבהשכםלפנינו
זרהיא) :המכריעיםהנמוקיםשנימתוךומאודנויכלתנובכלבהרלהשתתף
כמרבןומקרמנורהצדק,והדמוקרטיההחופשבעד-הידיעהבה"אהמלחמה,

סטאליןגםנמנההאחרוןהזמן(ועדרדלדיהצ!מברליןהחרפשלוחמיצדעל
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בטבחלהשתתףהמרבהעםכלו-ב) .) .. 1והאנטיפשיזםהדמיקרטיהאיתניביו
לעםוגםשלל,יחלקושמנצחיםביוםלבואלעתידלוצפ~זטוברבהגדול
תבואזהובשכררב,הרגביום"יכלתו"אתלהוכיחההזדמנותניתנהישראל
בנוערביחודקשובותאזניםלהםמצאואלהנוראיםודברים ...הגאולהלציוו

במלאכתמתמחיםמתאמנים,מתגייסים,תפנהאשרבכלוהתמים.האמיץ
ומהימיו","שמאלבסךצועדיםדכים,ילדיםביותר,הצעירהנוערהמות.

 !והצעירותהדכותכתפיהםעלהמותכלילמראהחמלההםמעוררים

לפניהמתנדביםשלצבייבתי iZהוהפרץרוחיעינילפניעומדחיכמועוד
המשיחיותהתקוותמתנגדיהם,נגדנלחמובההקנאותהעברי,ללגיוןשנה 20

הגואל.העבריובנשקומלונדון,ומהודומאוסטרליהשבאב"גואל"ששמו
אלהומעודדיה,חסידיהעל-ידיכהעדנכתבוזוומטעהמתעהתנועהתולדות

בקטלאקטיביבאופןתשתתףעצמאיעםבתוריהורהכיכיוםגםהמתאמצים
כוכבוהמסנוור,המתעההכוכבעלהאמתאוריוארבויוםיבואההדדי.

"הגדודיםשלהנשק,שלההכרעהבכוחמאמיניםעתהגםכןכאזזה.מאדםי
למאמיניםמח:פהעתהגםכןוכאזומשוכלל",מלאבציודומצוידיםהמזוינים
אתהזההמצבמעוורובינתים 1ומדכאתמיאשתקרה,אכזבהאלהנלהבים
גםבהוישבכיום,הזאתבארץהיושבשכננוהערביהעםאתמראותהעינים

דבריעל !הבריטייםהגדודיםעםיחדגדודינושלהמקווההנצחוןלאחר

לנוני\!-קאםהיום.לסדרעברוו"דרכינו"דרכינו"פרשתב"עלהאזהרה
 !אתנוהכוחהןןלהסכםדרך ..לחפילמהלנווגדודים

אסוןמקוםבכלכמוכאן,כילהוכיחצורךעודהישןידידיעו,דהאאריך

באיולתנו,אנחנואלאאשםונעלםפלאי"משטר"לאאדם,שבידיוצרה
 ! ?הגרועובחנוכנובבערותנו

אתולמלאשהיאכמוהאמתאתלראותאלאצריכים,אנולהתיאשלא

וידינואיתניםנעמודהדמיםשגעוןבתוךולאחרים.לעצמנוהאנושיתחובתנו
נאזיןומנהיגיםמצביאיםלים, 11מוו.דיפלומטים,לקוללאבדם-אחים.נגאללא

לנוועליוןראשוןצו!זהותרצח""לאשבלורבנו.אלהיםלקולאלאבחרדה
שלמה,באמונהמאמיןאניומלחמה.וגיופשלוםבימיצעדינונכווןפיוועל
ובביתהספרבביתהחדשמהחנוךכתוצאהרקיבואווהאחוההשלוםימיכי

וכל-אלהים,בצלם:האדםהראשיתהמטדהתעמודבמרכזואשרההורים,
ראשיתלמטרהכפופיםויהיוישתעבדוומבוגריםנוערלילדים,הלמודים

בהגשמה,תיכףמתחיליםואנוהאידיאל,זהו-אלהיםבצלםהאדםזו.

היי"ע.טכאזהפדות,מכאזכייום.יוםבחייזהלאידיאלפופקתבלתיבחתירה
ןידידיאתה,המוכן

 5.7.1941נהלל,

שלוס.דגהסוג,ידידיג.לה.

*" *" *" 

-לצבאהגיוסעםבקשרבירושליםאלהבימיםהסטודנטיםבפנידבריך
להביעהפעםאותימניעים-ביותרבולטבמקום IIב"דבראחר-כךשפורסמו

עלהדבריםאתקראתיועמוקרבבכאבזה.בעניןהרגשותיאתלפניך
זו,בדרךללכתהסטודנטיםחובתעלבצבא,ירותך Vבשנותהטובההרגשתך

בניגודהמרובותשהןוהבטלה,המנוחהבשעותהצבאבמחנותתפקידםעל
גבור",יר,ןעלחרבך"חגור :הפתיטיהפוףואתמועטות,שהןהפחדלשעות

למחנהארו,ןלמסע-טיולהתכוננותעלמדוברכאןכאילוהואהרושםוכו'.
רבעבודהלמחנההיותרלכלקשים,התעמלותלתרגיליהיותרלכלקיץ,

אלאכלוםולאאתריושאיןשבנוראיםנוראדברלאותולאאךתלאות,
 !הנכוןבשמוהילדאתלקרואהיהצריך!הלאהרצח-כחמוזהוא:הלאל iהשא

לשכנעהזההנפשיוהבטחוזהעוזמאיןאךכאן,מתכווניםלהגנהכיידעתי
כעלזהעללדברהנפשיתהיכולתמ~יןוליהרג,להרוגללכתצעיריםאדםבני
החגיגיותמאין ?זהפפרבביתשלומדיםהטובהלקחועלטובפפרבית

לאחוזאלאאחרתדרדאיןכימפקנהלידינבואאםגם ?כאלהבענינים
מעשינואתלעשותאלאזו,לחגיגיותכןקוםאיןאזגם-להגנתנובנשק
כיצדתופסאינניאופןובכללכ,ןשהובאנוהאיוםההכרחעלכבד~בלמתוך

הרשהכאשרמות,לקראתללכתאחריםלחכריחאדםבנילעצמםמרשים
האוניברפיטה,פינטשלזודרך !העבריתהאוניברסיטהשלהפינטלעצמו

ולהרחיקלפטר-בכללשלנוהצבורייםהמופדותשולהחינוךמחלקתשל
כתםמטילהזודרך-מתגייסיםשאינםהצעיריםאתומהפרנסהמהלימודים

מעשיםנעשיםשלמענןוהחירותוהדמוקרטיההאלה,המופדותעלימחהלא
חירותומות,חייםבעניןוכפיה!דמוקרטיהבעלמאצביעותאלאאינןכאלה

מותללוראתללכתרוצהאינואויכולשאינומהאדםהלחםפתושלילת
 ?מאלהגדוליםוהפכיםניגודיםהיש-בכךצורךהמוצאיםאלהפקודתלפי

 1ובנפשברוח,נצחוןהיטלרשלביותרהגדולנצחונוזההאין
זאת,עשהמקרביהזועקהכאבכיביטויי,חריפותעלידידי,לי,תפלח

אלאשהוא,מיבאישיותאובאישיותךלפגועשהיאכלכוונהכאןואין
בעניןכנראה,הניטרלי,המצפון,אתולעוררהמעשה,עלהדבר,עללהתריע

בעתוןדבריאתלפרסםתקוהכללישאיןהמצבאתהבינהזה.ומסוכןרציני
לפניךאיפואושפכתייכולתי,לאולשתוקולהביטאחרת,פומביתבצודהאו
כאו.מהנאמריותרהרבהשתרגישניבתקוהשיחימריאת

וכבוד.ידידותוברגשיבקרובלתשובתךבתקוה

*" *" *" 
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בטבחלהשתתףהמרבהעםכלו-ב) .) .. 1והאנטיפשיזםהדמיקרטיהאיתניביו
לעםוגםשלל,יחלקושמנצחיםביוםלבואלעתידלוצפ~זטוברבהגדול
תבואזהובשכררב,הרגביום"יכלתו"אתלהוכיחההזדמנותניתנהישראל
בנוערביחודקשובותאזניםלהםמצאואלהנוראיםודברים ...הגאולהלציוו

במלאכתמתמחיםמתאמנים,מתגייסים,תפנהאשרבכלוהתמים.האמיץ
ומהימיו","שמאלבסךצועדיםדכים,ילדיםביותר,הצעירהנוערהמות.

 !והצעירותהדכותכתפיהםעלהמותכלילמראהחמלההםמעוררים

לפניהמתנדביםשלצבייבתי iZהוהפרץרוחיעינילפניעומדחיכמועוד
המשיחיותהתקוותמתנגדיהם,נגדנלחמובההקנאותהעברי,ללגיוןשנה 20

הגואל.העבריובנשקומלונדון,ומהודומאוסטרליהשבאב"גואל"ששמו
אלהומעודדיה,חסידיהעל-ידיכהעדנכתבוזוומטעהמתעהתנועהתולדות

בקטלאקטיביבאופןתשתתףעצמאיעםבתוריהורהכיכיוםגםהמתאמצים
כוכבוהמסנוור,המתעההכוכבעלהאמתאוריוארבויוםיבואההדדי.

"הגדודיםשלהנשק,שלההכרעהבכוחמאמיניםעתהגםכןכאזזה.מאדםי
למאמיניםמח:פהעתהגםכןוכאזומשוכלל",מלאבציודומצוידיםהמזוינים
אתהזההמצבמעוורובינתים 1ומדכאתמיאשתקרה,אכזבהאלהנלהבים
גםבהוישבכיום,הזאתבארץהיושבשכננוהערביהעםאתמראותהעינים

דבריעל !הבריטייםהגדודיםעםיחדגדודינושלהמקווההנצחוןלאחר

לנוני\!-קאםהיום.לסדרעברוו"דרכינו"דרכינו"פרשתב"עלהאזהרה
 !אתנוהכוחהןןלהסכםדרך ..לחפילמהלנווגדודים

אסוןמקוםבכלכמוכאן,כילהוכיחצורךעודהישןידידיעו,דהאאריך

באיולתנו,אנחנואלאאשםונעלםפלאי"משטר"לאאדם,שבידיוצרה
 ! ?הגרועובחנוכנובבערותנו

אתולמלאשהיאכמוהאמתאתלראותאלאצריכים,אנולהתיאשלא

וידינואיתניםנעמודהדמיםשגעוןבתוךולאחרים.לעצמנוהאנושיתחובתנו
נאזיןומנהיגיםמצביאיםלים, 11מוו.דיפלומטים,לקוללאבדם-אחים.נגאללא

לנוועליוןראשוןצו!זהותרצח""לאשבלורבנו.אלהיםלקולאלאבחרדה
שלמה,באמונהמאמיןאניומלחמה.וגיופשלוםבימיצעדינונכווןפיוועל
ובביתהספרבביתהחדשמהחנוךכתוצאהרקיבואווהאחוההשלוםימיכי

וכל-אלהים,בצלם:האדםהראשיתהמטדהתעמודבמרכזואשרההורים,
ראשיתלמטרהכפופיםויהיוישתעבדוומבוגריםנוערלילדים,הלמודים

בהגשמה,תיכףמתחיליםואנוהאידיאל,זהו-אלהיםבצלםהאדםזו.

היי"ע.טכאזהפדות,מכאזכייום.יוםבחייזהלאידיאלפופקתבלתיבחתירה
ןידידיאתה,המוכן

 5.7.1941נהלל,

שלוס.דגהסוג,ידידיג.לה.

*" *" *" 

-לצבאהגיוסעםבקשרבירושליםאלהבימיםהסטודנטיםבפנידבריך
להביעהפעםאותימניעים-ביותרבולטבמקום IIב"דבראחר-כךשפורסמו

עלהדבריםאתקראתיועמוקרבבכאבזה.בעניןהרגשותיאתלפניך
זו,בדרךללכתהסטודנטיםחובתעלבצבא,ירותך Vבשנותהטובההרגשתך

בניגודהמרובותשהןוהבטלה,המנוחהבשעותהצבאבמחנותתפקידםעל
גבור",יר,ןעלחרבך"חגור :הפתיטיהפוףואתמועטות,שהןהפחדלשעות

למחנהארו,ןלמסע-טיולהתכוננותעלמדוברכאןכאילוהואהרושםוכו'.
רבעבודהלמחנההיותרלכלקשים,התעמלותלתרגיליהיותרלכלקיץ,

אלאכלוםולאאתריושאיןשבנוראיםנוראדברלאותולאאךתלאות,
 !הנכוןבשמוהילדאתלקרואהיהצריך!הלאהרצח-כחמוזהוא:הלאל iהשא

לשכנעהזההנפשיוהבטחוזהעוזמאיןאךכאן,מתכווניםלהגנהכיידעתי
כעלזהעללדברהנפשיתהיכולתמ~יןוליהרג,להרוגללכתצעיריםאדםבני
החגיגיותמאין ?זהפפרבביתשלומדיםהטובהלקחועלטובפפרבית

לאחוזאלאאחרתדרדאיןכימפקנהלידינבואאםגם ?כאלהבענינים
מעשינואתלעשותאלאזו,לחגיגיותכןקוםאיןאזגם-להגנתנובנשק
כיצדתופסאינניאופןובכללכ,ןשהובאנוהאיוםההכרחעלכבד~בלמתוך

הרשהכאשרמות,לקראתללכתאחריםלחכריחאדםבנילעצמםמרשים
האוניברפיטה,פינטשלזודרך !העבריתהאוניברסיטהשלהפינטלעצמו

ולהרחיקלפטר-בכללשלנוהצבורייםהמופדותשולהחינוךמחלקתשל
כתםמטילהזודרך-מתגייסיםשאינםהצעיריםאתומהפרנסהמהלימודים

מעשיםנעשיםשלמענןוהחירותוהדמוקרטיההאלה,המופדותעלימחהלא
חירותומות,חייםבעניןוכפיה!דמוקרטיהבעלמאצביעותאלאאינןכאלה

מותללוראתללכתרוצהאינואויכולשאינומהאדםהלחםפתושלילת
 ?מאלהגדוליםוהפכיםניגודיםהיש-בכךצורךהמוצאיםאלהפקודתלפי

 1ובנפשברוח,נצחוןהיטלרשלביותרהגדולנצחונוזההאין
זאת,עשהמקרביהזועקהכאבכיביטויי,חריפותעלידידי,לי,תפלח

אלאשהוא,מיבאישיותאובאישיותךלפגועשהיאכלכוונהכאןואין
בעניןכנראה,הניטרלי,המצפון,אתולעוררהמעשה,עלהדבר,עללהתריע

בעתוןדבריאתלפרסםתקוהכללישאיןהמצבאתהבינהזה.ומסוכןרציני
לפניךאיפואושפכתייכולתי,לאולשתוקולהביטאחרת,פומביתבצודהאו
כאו.מהנאמריותרהרבהשתרגישניבתקוהשיחימריאת

וכבוד.ידידותוברגשיבקרובלתשובתךבתקוה

*" *" *" 
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תש"ג,סיוןגילמאי, 19נהלל,

וחופשהחירותבשםהיטלרנגדלהלחםהיוצאתבאלימותהאמונהזוהי
שיצאוארם;בניהוכ,עשי!ומהצדובלהותאימים!משטרהעריצותנגרהמצפון,

שלתרם,שלמכות,שלהפחרלחץתחתהכפיה,בכוחהחירותלמלחמת
וללארוחללא"חטופים",אנוטים,גדורילאאםאלהיהוומה-וכו'הרעבה

להרשותארםיכולכיצד ;מלשאולפוטקאינני !?אמתוללאהתלהבות
מכווניםודבריךבכךרוצהשאינוחברואתמותלקראתללכתלהכריחלעצמו

האדםירערלאהאםשאננות,ומטתםמפחרמצפון,;מטעמיהוכ,טרביםלכל
מלחמתאתעליהםשכפהמאלהרביםשללמותםהגורםהואכילמחשבה
ךהטכמהתוךגםומהבשתיקהזהעללעבורהאפשר ?החירות

התגייטותנועלוקוראשדמעאניוחוברותבעתונותוגםבאטפותגםב)

ממנולנוהצפויובחורבןבהיטלרפותחיםבחבית",וטייםבכר"פתחלפי
וכו'ומפלוריוטמליורגלו,עםלובועעבריצבאשלוהכרחיותובערכוומטיימים

היהודית-ערבית.הבעיהבפתרוןחשיבותואתמדגישיםוביחודוכו',

שלנוהמיליטריטטיםמוז.tתלטיםהיטלרטכנתמטוהותחתשטןמעשההצליח
מרביםהערבייםארצנו,בתוךאיומהטכנהלנוומכיניםהקהלדעתכלעל

המאייםגמורחורבןרואהואניהיהודים,כלפיהרוהבאותהלהתגייט

עוצםבנימיןור'והטיקרילו'ם,ויוחנןגיוראבר-תלמירישלברהבעלינו

 !טוטלילגיוטמטיףוהואאותומוביליםולאןהולךהואמיעםמראותעיניו

המועצ-רוטיהלמען"ליגותבארץמקומותבכמההאחרוןבזמןקמוג)

האחרונה"המורה"עתהשזוהיידעתיכילכהביותרלבשמתילאתית".

לכך,שהצטרפויקריםאנשיםכמהעלשמעתיובאי-אמונהבכאבאךבישובנו,
לךמהטיףליחלילהלכך,נוטהאתהגםכילהאמיןליהיהלושהוביחור
זאת,להטבירוכיצרהשמועה,בפינכוןאםלשמוערוצהאנימאד jאמוטר,

על-ידיהמועצתיתברוטיהשנשפךוקרוביםאויביםשלהרבהנקיהרם
-וטטאליןלנין-היטלרשלהרוחנייםואבותיוהאנושיהמצפוןמחטלי
טרוצקיטטים, ;מטפרלאיןהאטיריםהג.פ,או,וממרתפיהארמהמןזועלועורו

לעבדות iשהתנגראכריםאנרכיטטים,קריטים,טרורוביקים,טירים,מנשביקים,
לאאלהכל-וכו'וכויובציונותבעבריתחטאו .!i 'יהוריםהקולקטיביזציה,

והאגורותהעתונותהאספות,חופשבוטלה,לאהריקטטורהלחופש,הוצאו

להבא.חפשייםאנושלחיייוzהיאהבטחהכלנשמעהולאכנועלהושבלא
לאהדהאנגליהראויהבמהאלהריןבימירוטיהעריצישלזנותםאיפואמהי

הויתוי'באכיצראבינהולאאניתם ?האלהד,אדומיםמהעריציםפחותועזרה
העםעלשלטונהאתהמטילההזאת,הבלהותממשלתעםוההשלמההזה

 ?הארומותהעונשיןפלוגותשלוהתותחיםהיריהמכונותבכוחהרוטי

אלה.והערותישאלותיעללענותרבהבבקשהואטייםעוראאריךלא
טוב,וכלהשלוםובברנתרבהבתודה

רב,שלוםובהערצה,בכבור ,.בפ.מרלכי

גםשתמצאואקוהוהערותיב'וzאלותיבמקצתלהטרירךלעצמיארשה

' \i לותורתיהאפשר,ככללענותופנאיניןi ד. 1מראו

מרכזיותלרעתיהן :iזבי;':לש,כאןאגעוהבעיותאלות .iZהיטבךמתוך

החיים.בעיותאר .!iלימכריעותתוצאותומהןביותרוחי"ובות

בטרטברדיו,בעתון,עולמי.בקנה-מירהרצחבעולם,מלחמהא)

-שוכניםוהבלקיןשבנימקוםובכלהטפרבביתבבית,בספרים,הקולנוע,
והוכשובחיםהמנוטיםההוטמרהררכיעלה"אויביי,עלהעיקריהעניןטובבו::ם

מצפרי-המרעיליםד,גאזיםעלינוררתלפניעורמות,ערהמחנק,ורבביותר,

מפנילברוחואנהיכ,פלטואיזמננו.טננילותשלהשעשועיםילדיהונות,
 ?זהכל

שלביעורובקרבישםאי'"ירהאמונהעלעליוןלאליוםיוםאנימורה
עזהובאמונהבהרגשהבהכרה,רתי I1או'כיעלבפרט,והיהודיבנללהאדם

איןומעמרייםלאומיים"אנושיים",נימוקיםוכלוהחי,ד,ארםחייבלורושת

אמנם,תהיו".ו"קרושיםתרצח"ב"לאואמונתירעתיל i\ 'להעבירניבכוחם
ובחו"ל,בארץמטפרבורדיםעו,-עםבקשרכין!,אתהאפילוהברירות,קלהלא

-זאתובכלהרקה.הרממהקולעםהמצפון,קולעםבחברותאלחיותטובאך
גםומהברוחקרוביםאנשיםבחברתעירודלחפשטבעווכךבארםהיארוח
חשוב.מעמיקיים i : 1באי

והי"מות,הצורותבכללמלחמותק .!iבני',,ימוי"כלרוחההריניעתהכןכאז
לות .iZד,ממיעל-יריובנאמנותביכ,סירותיז.tהוכנה-עכי:':יו,שלזוביכ,לחמהגם

טוציאליטטיםמליונישלהפעילהבהשתתפותםוהדמולורטיות,הטוטליות
ואיןק, <iLהניתעיזz,יתובעלותהגלמיד,חונזרלות i\ב'הארצותבכלוקומוניטטים

בארצנו.ד,יד,וריד,גיוטנין i\ל'ביכ,יוחרכאןאנייכ,תנווןאךבזה,לד,אריךצורך

והמטרד,האמצעיםהררכים,עלאלאגייט,להתצריךלאאוצריךאםילא

ביותרהנעלההאיריאלעתה Iהו,הקטל,,גבורשהחיילרילאלמחצה.הגלויה
בזהרילא ;:::ואיכריערהצבאיותרעלעל-יריומושחתיםהולכיםוילרינו

לנשקירהשולחתהיאגםהעבריה,ה :.iהא'והאחות,הבת;אם, Iהאשה, םג::''

מזעיקים!:!נגרםהעריצים, ל,,'באמצעים:;"אוחזיםאלא-עשיושלולזיבו

נרטיטישלילתמד,עבורה,פיטוריםאיומים,והנפיה,לחץאמצי(.,'כללמלחמה,
וישבו,מאיימיםאךהאחרוןהזמןעדהוגיז.:םלאערייןזד,(עניןהיכזון

הוצאההישובים)מהנהלותלמעשהזאתדור'~יתהגיוטשוערתמקומות

והסיטמהמתגייטים,אינם 1Lיעלומכותהתנפלויותגםהיו-העוברים,מהסתיירו,ז

תמט :.iהמ'חייאתתעזז;ה t 'נזאתאוירד,ליצור ;היאובאטפותבעתונות

-1<-1<-1< !ללא-נשוא-לגיהינום
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תש"ג,סיוןגילמאי, 19נהלל,

וחופשהחירותבשםהיטלרנגדלהלחםהיוצאתבאלימותהאמונהזוהי
שיצאוארם;בניהוכ,עשי!ומהצדובלהותאימים!משטרהעריצותנגרהמצפון,

שלתרם,שלמכות,שלהפחרלחץתחתהכפיה,בכוחהחירותלמלחמת
וללארוחללא"חטופים",אנוטים,גדורילאאםאלהיהוומה-וכו'הרעבה

להרשותארםיכולכיצד ;מלשאולפוטקאינני !?אמתוללאהתלהבות
מכווניםודבריךבכךרוצהשאינוחברואתמותלקראתללכתלהכריחלעצמו

האדםירערלאהאםשאננות,ומטתםמפחרמצפון,;מטעמיהוכ,טרביםלכל
מלחמתאתעליהםשכפהמאלהרביםשללמותםהגורםהואכילמחשבה
ךהטכמהתוךגםומהבשתיקהזהעללעבורהאפשר ?החירות

התגייטותנועלוקוראשדמעאניוחוברותבעתונותוגםבאטפותגםב)

ממנולנוהצפויובחורבןבהיטלרפותחיםבחבית",וטייםבכר"פתחלפי
וכו'ומפלוריוטמליורגלו,עםלובועעבריצבאשלוהכרחיותובערכוומטיימים

היהודית-ערבית.הבעיהבפתרוןחשיבותואתמדגישיםוביחודוכו',

שלנוהמיליטריטטיםמוז.tתלטיםהיטלרטכנתמטוהותחתשטןמעשההצליח
מרביםהערבייםארצנו,בתוךאיומהטכנהלנוומכיניםהקהלדעתכלעל

המאייםגמורחורבןרואהואניהיהודים,כלפיהרוהבאותהלהתגייט

עוצםבנימיןור'והטיקרילו'ם,ויוחנןגיוראבר-תלמירישלברהבעלינו

 !טוטלילגיוטמטיףוהואאותומוביליםולאןהולךהואמיעםמראותעיניו

המועצ-רוטיהלמען"ליגותבארץמקומותבכמההאחרוןבזמןקמוג)

האחרונה"המורה"עתהשזוהיידעתיכילכהביותרלבשמתילאתית".

לכך,שהצטרפויקריםאנשיםכמהעלשמעתיובאי-אמונהבכאבאךבישובנו,
לךמהטיףליחלילהלכך,נוטהאתהגםכילהאמיןליהיהלושהוביחור
זאת,להטבירוכיצרהשמועה,בפינכוןאםלשמוערוצהאנימאד jאמוטר,

על-ידיהמועצתיתברוטיהשנשפךוקרוביםאויביםשלהרבהנקיהרם
-וטטאליןלנין-היטלרשלהרוחנייםואבותיוהאנושיהמצפוןמחטלי
טרוצקיטטים, ;מטפרלאיןהאטיריםהג.פ,או,וממרתפיהארמהמןזועלועורו

לעבדות iשהתנגראכריםאנרכיטטים,קריטים,טרורוביקים,טירים,מנשביקים,
לאאלהכל-וכו'וכויובציונותבעבריתחטאו .!i 'יהוריםהקולקטיביזציה,

והאגורותהעתונותהאספות,חופשבוטלה,לאהריקטטורהלחופש,הוצאו

להבא.חפשייםאנושלחיייוzהיאהבטחהכלנשמעהולאכנועלהושבלא
לאהדהאנגליהראויהבמהאלהריןבימירוטיהעריצישלזנותםאיפואמהי

הויתוי'באכיצראבינהולאאניתם ?האלהד,אדומיםמהעריציםפחותועזרה
העםעלשלטונהאתהמטילההזאת,הבלהותממשלתעםוההשלמההזה

 ?הארומותהעונשיןפלוגותשלוהתותחיםהיריהמכונותבכוחהרוטי

אלה.והערותישאלותיעללענותרבהבבקשהואטייםעוראאריךלא
טוב,וכלהשלוםובברנתרבהבתודה

רב,שלוםובהערצה,בכבור ,.בפ.מרלכי

גםשתמצאואקוהוהערותיב'וzאלותיבמקצתלהטרירךלעצמיארשה

' \i לותורתיהאפשר,ככללענותופנאיניןi ד. 1מראו

מרכזיותלרעתיהן :iזבי;':לש,כאןאגעוהבעיותאלות .iZהיטבךמתוך

החיים.בעיותאר .!iלימכריעותתוצאותומהןביותרוחי"ובות

בטרטברדיו,בעתון,עולמי.בקנה-מירהרצחבעולם,מלחמהא)

-שוכניםוהבלקיןשבנימקוםובכלהטפרבביתבבית,בספרים,הקולנוע,
והוכשובחיםהמנוטיםההוטמרהררכיעלה"אויביי,עלהעיקריהעניןטובבו::ם

מצפרי-המרעיליםד,גאזיםעלינוררתלפניעורמות,ערהמחנק,ורבביותר,

מפנילברוחואנהיכ,פלטואיזמננו.טננילותשלהשעשועיםילדיהונות,
 ?זהכל

שלביעורובקרבישםאי'"ירהאמונהעלעליוןלאליוםיוםאנימורה
עזהובאמונהבהרגשהבהכרה,רתי I1או'כיעלבפרט,והיהודיבנללהאדם

איןומעמרייםלאומיים"אנושיים",נימוקיםוכלוהחי,ד,ארםחייבלורושת

אמנם,תהיו".ו"קרושיםתרצח"ב"לאואמונתירעתיל i\ 'להעבירניבכוחם
ובחו"ל,בארץמטפרבורדיםעו,-עםבקשרכין!,אתהאפילוהברירות,קלהלא

-זאתובכלהרקה.הרממהקולעםהמצפון,קולעםבחברותאלחיותטובאך
גםומהברוחקרוביםאנשיםבחברתעירודלחפשטבעווכךבארםהיארוח
חשוב.מעמיקיים i : 1באי

והי"מות,הצורותבכללמלחמותק .!iבני',,ימוי"כלרוחההריניעתהכןכאז
לות .iZד,ממיעל-יריובנאמנותביכ,סירותיז.tהוכנה-עכי:':יו,שלזוביכ,לחמהגם

טוציאליטטיםמליונישלהפעילהבהשתתפותםוהדמולורטיות,הטוטליות
ואיןק, <iLהניתעיזz,יתובעלותהגלמיד,חונזרלות i\ב'הארצותבכלוקומוניטטים

בארצנו.ד,יד,וריד,גיוטנין i\ל'ביכ,יוחרכאןאנייכ,תנווןאךבזה,לד,אריךצורך

והמטרד,האמצעיםהררכים,עלאלאגייט,להתצריךלאאוצריךאםילא

ביותרהנעלההאיריאלעתה Iהו,הקטל,,גבורשהחיילרילאלמחצה.הגלויה
בזהרילא ;:::ואיכריערהצבאיותרעלעל-יריומושחתיםהולכיםוילרינו

לנשקירהשולחתהיאגםהעבריה,ה :.iהא'והאחות,הבת;אם, Iהאשה, םג::''

מזעיקים!:!נגרםהעריצים, ל,,'באמצעים:;"אוחזיםאלא-עשיושלולזיבו

נרטיטישלילתמד,עבורה,פיטוריםאיומים,והנפיה,לחץאמצי(.,'כללמלחמה,
וישבו,מאיימיםאךהאחרוןהזמןעדהוגיז.:םלאערייןזד,(עניןהיכזון

הוצאההישובים)מהנהלותלמעשהזאתדור'~יתהגיוטשוערתמקומות

והסיטמהמתגייטים,אינם 1Lיעלומכותהתנפלויותגםהיו-העוברים,מהסתיירו,ז

תמט :.iהמ'חייאתתעזז;ה t 'נזאתאוירד,ליצור ;היאובאטפותבעתונות

-1<-1<-1< !ללא-נשוא-לגיהינום
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 • 1943בפברואר 6נהלל,

גוררובדםבנשקנצחוןשכלודור,תקופהזמן,בכלמזהלהמלטואיןהדבר,
מפניהזהרתי !סוףלדברואיןחדשדםשפךבמאוחראובמוקדםאחריו

ההדדיתההרגהתתחילשאזנצחוןחששמפניפחותלאאךמפלהשלהחשש
וקומוניסטים-לניניס-טרוצקיסטים-וקומוניסטיםאנרכיסטיםביןהפנימית

הצורותמכלוליברליםורפובליקניםוימנייםשמאלייםוסוציאליסטיםטים,
אתאלההשמידוהנצחון,לפניזאתלעשותהקדימןאמנםאלהוהגוונים.

המהפכהבימיהצרפתיםוכמהפכניםשניחורבןבימיאנוכגבורינואלה

וצדקתובכוחוהאמונהמפניזהכלבימינו.הרוסיםוכמהפכנים"הגדולה"
שונאישעלינו,דעתיהיתה"תמיד :במכתבךאתהאומרוהנההנשק. ל,"'

בהכר-מכיריםשכולנוהאלימותלאותההאחריותבכובדלשאתהאלימות,

במיעוטויי.ייעשהלעשותןצורךשיששהרעבטוחיםנהיהאזורקחיותה,
מהפכתשלהאיוםסופההאמנםזן.הנחהבאמיתותשנוכחתמוסיףאתה
אלפימאותאבדןהגמור.החורבןהספיקלאהעודןזוהנחהלךאימתספרד

תקוהכלחיה,תנועהכלהרסוהכפרים,העריםאבדןוטף,נשיםאנשים

מה ...ןבמיעוטויי"הרעהזהולקחןחבריר-בדעהואתאותךללמדקרובה,
שיטתגנדי,בשיטתהמהפכניםנקטואילוהעולםובכלשםהמצבהיהשונה

ומלחמתבספרד,התוצאותהיו!אחרותהרדיקליוהמרי-האורחיאי-האלימות
לאהאםןתועלתוללאבזההאאריך !לפוטללצאתיכולההיתהלאעולם

 ...ןזהבשטחכלוםלמדת

מהלךואזכיראשובהאםעכשיו,שללעניננואנוכשעובריםועתה,

המלחמהעדובימיוהיטלרשלפניגרמניהאתזייןמיןלפניםלךידוע'י:t-היה
זמןבושמגםהדברנמשךלאאםלדעתנוכלהמלחמה(לאחרהזאת

בעליהמושלים,עמדתהיתהמההקורמת).במלהמההיהכאשרהמלחמה,
העולמיתהפועליםותנןעתהטרנספורטופועליהנשקתעשייתופועליההון
בעניןהסרבניםתנועתזעקתעלכולםהגיבווכיצדגרמניהשלזהלזיון

 ! 1וייאשנב""דבריילקוראיהזההאיוםהדברהידועןידעתלאאוהידעתןזה

מוטר,בטוראזבועקתם-אוהרתם,ניחרשגרונםאלהכלצריכיםולדעתך
הגלואונורואףובארץ-הסוציאליוםהדמוקרטיות,בארצותבכלאשהושמו
בלבםאלהיםהיהאילו ...זבמיעוטו""ברעלהשתתףעתההםצריכיםלסיביר,

קטון-בפניפניהםלהריםכיוםבושיםהיווהסוציאליסטיםהדמוקרטיםשל

מעמידיםהיואלאומרעיוהיטלראתלשפוטדיןבתיממניםהיוולאהסרבנים,
הגולם-בידיהמלוטשהגרזןאתשנתנועלצדק,למשפטטצמסאתראשית-כל

פניםכיוםמעמידיםהיו!ולאביונסבעדפרנפה,בעדכסף,בצעבעדהרוצח

 ! !העולםמצילישל
:עוהצבבקשהקרובים,בודדים,חבריםהזמןבמשךאליבאו-ולמעשה

אתמשמידהואהנהמהיטלר,לעולםהפכנההנהכיום,לעשותמהעצה,
:מכיווןאמרתירקטצה,לושיטצתיאהרהיהלאזלאאוהלהתגייסהיהודים,

הייתילא-צעיראניהייתיאילולהתגייס.עליךכיפימן-אתהששואל

בית,ךולבנית.יצחקלךוברכהשלום

עשיתמאדטובארוכה.כההפסקהלאחרמכתבך !מאורעזהואך

ליקללאתכנועלאמנםלו.חכיתישכהמכתבךאתכתבתפוףשסוף
וגםהפפקה,שנותלאחרמהאמצע,להתחילקי;~ה iL 'מפניגםלכתוב,ביותר

אשראתלבטאמכתבשלביכלתוויותריותראנימפקפקשבכללמפני

ויותרארוכה,אישיתשבשיחהאנימאמיןהבהרה.הדורשאתולהבהירבלב
וביהורמאתנו,אחדכלעמדתשלהנכונההתמונהמתקבלתהיתהמאחת,

אלאאני,עמדתיעלזה"ביחוד"אניאומריוהרהמתוךלאאני.עמידתי
כיוםעמידתיאתהדבר,אתולהפבירלבטאבמינוהמיוחדהקושימתוך

אתההרגשהעוזביתרכייםאני t!ומרגי'מאמיןוכיצדבעולם,הזוועותנוכח
עלמעידבמכתבךקצרמשפטכבר !כיוםאי-האלימותשלוודרךצדקת

"המצפוןאתלבכרזהברגעגםהיכולהאדםלךמוןרכמהכותב:אתהכך
 ?שבלבנוהשקטעלהידיעהלך!מאיןזונוראהטעותמכאיבהמה !השקט"

מלאכתווכליהשטןבמדיההולכיםבלברקהואקט it'אי-ה' t! 'הבטחוןלךמאין
שנטבחוהאינקביזיציה,מוקדיעלשעלושאלההבטחוןמאיןןהאיומים
וכויוכו'חמלניצקי,גייפותעל-ידיונשחטושנדרפוהצלב,נוסעיעל-ידי

דודכוכבא,ברגיורא,ברבלבמאשראי-שקטפחותהיהשבלבםוכו,'

מיניכלהעושיםוהמגייפים,הביתייריםאחרוןועדיופלביץבראלראי,
להפיריצחק,צריך,אינךןהשקט""המצפוןבעליבמתנגדיהםטירורמעשי
שותףהןאךכאלה,במעשיםאחשודאותךלאטירור,שלוואשמהמעליך

מאיזהלהתגייסרוצהשאינומיאתלגייסבמאמץאלהלאנשיםאתה
האח-ובהתגייסות-התנדבותאתהמהתגייסותךמפתפקאינך !שהםטעמים

וקרבן,סבלמודדהתחלתאתהיזzגםלנו iL 'מהאוירהכנראההתרחקתכהרים.
לאותה(אויוהפגזהרובההאגרוף,במדתואקטיביותפסיביותואי-שקט,שקט

לדעתאותיעניןולאראיתיובעתוניםהוא,מהפגזבהחלטיודעאינניבישה,

וחוה).אדםבנילפוצץאולרסקנוהגזה,פגוהוא,כיצד
זובספרד,המהפכהעלשיחתנו-ויכוחנואתיצחק,אתה,זוכרבודאי

שיושב-ראשהדברקרהאועכשיו.שלהעולםלמלחמתה"הגונה"ההקדמה

בתנועהחברותיואתנשיאותואתעובפנר-ברוקביהעולמיתהסרבניםתנועת

נמשכתיצחק,אתה,בספרד.המהפכניםלעורתלוחמיםפלוגותמארגןוהתחיל

מהנעשהומזועזענרגשהייתיכוליבאשרתיך itוהרג'הבנתיךצד.לאותוכולך
יכולתילאאךבמשעבדיו,הלוחםהעםצדעלהייתיבאשרבספרד,שם

שלזו,דרךכיהפנימית,והכרתיולידיעתילהרגשתילאמינתי,להתכחש
כיהנעלות,נפשומשאותולכללאדםבהאבדוןהנשק,בעזרתהמלחמה

וטבעיהכרחיכיעמו,בניאויביו-~חיועלבנצחונולעםיהיהואבייאוי
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גוררובדםבנשקנצחוןשכלודור,תקופהזמן,בכלמזהלהמלטואיןהדבר,
מפניהזהרתי !סוףלדברואיןחדשדםשפךבמאוחראובמוקדםאחריו

ההדדיתההרגהתתחילשאזנצחוןחששמפניפחותלאאךמפלהשלהחשש
וקומוניסטים-לניניס-טרוצקיסטים-וקומוניסטיםאנרכיסטיםביןהפנימית

הצורותמכלוליברליםורפובליקניםוימנייםשמאלייםוסוציאליסטיםטים,
אתאלההשמידוהנצחון,לפניזאתלעשותהקדימןאמנםאלהוהגוונים.

המהפכהבימיהצרפתיםוכמהפכניםשניחורבןבימיאנוכגבורינואלה

וצדקתובכוחוהאמונהמפניזהכלבימינו.הרוסיםוכמהפכנים"הגדולה"
שונאישעלינו,דעתיהיתה"תמיד :במכתבךאתהאומרוהנההנשק. ל,"'

בהכר-מכיריםשכולנוהאלימותלאותההאחריותבכובדלשאתהאלימות,

במיעוטויי.ייעשהלעשותןצורךשיששהרעבטוחיםנהיהאזורקחיותה,
מהפכתשלהאיוםסופההאמנםזן.הנחהבאמיתותשנוכחתמוסיףאתה
אלפימאותאבדןהגמור.החורבןהספיקלאהעודןזוהנחהלךאימתספרד

תקוהכלחיה,תנועהכלהרסוהכפרים,העריםאבדןוטף,נשיםאנשים

מה ...ןבמיעוטויי"הרעהזהולקחןחבריר-בדעהואתאותךללמדקרובה,
שיטתגנדי,בשיטתהמהפכניםנקטואילוהעולםובכלשםהמצבהיהשונה

ומלחמתבספרד,התוצאותהיו!אחרותהרדיקליוהמרי-האורחיאי-האלימות
לאהאםןתועלתוללאבזההאאריך !לפוטללצאתיכולההיתהלאעולם

 ...ןזהבשטחכלוםלמדת

מהלךואזכיראשובהאםעכשיו,שללעניננואנוכשעובריםועתה,

המלחמהעדובימיוהיטלרשלפניגרמניהאתזייןמיןלפניםלךידוע'י:t-היה
זמןבושמגםהדברנמשךלאאםלדעתנוכלהמלחמה(לאחרהזאת

בעליהמושלים,עמדתהיתהמההקורמת).במלהמההיהכאשרהמלחמה,
העולמיתהפועליםותנןעתהטרנספורטופועליהנשקתעשייתופועליההון
בעניןהסרבניםתנועתזעקתעלכולםהגיבווכיצדגרמניהשלזהלזיון

 ! 1וייאשנב""דבריילקוראיהזההאיוםהדברהידועןידעתלאאוהידעתןזה

מוטר,בטוראזבועקתם-אוהרתם,ניחרשגרונםאלהכלצריכיםולדעתך
הגלואונורואףובארץ-הסוציאליוםהדמוקרטיות,בארצותבכלאשהושמו
בלבםאלהיםהיהאילו ...זבמיעוטו""ברעלהשתתףעתההםצריכיםלסיביר,

קטון-בפניפניהםלהריםכיוםבושיםהיווהסוציאליסטיםהדמוקרטיםשל

מעמידיםהיואלאומרעיוהיטלראתלשפוטדיןבתיממניםהיוולאהסרבנים,
הגולם-בידיהמלוטשהגרזןאתשנתנועלצדק,למשפטטצמסאתראשית-כל

פניםכיוםמעמידיםהיו!ולאביונסבעדפרנפה,בעדכסף,בצעבעדהרוצח

 ! !העולםמצילישל
:עוהצבבקשהקרובים,בודדים,חבריםהזמןבמשךאליבאו-ולמעשה

אתמשמידהואהנהמהיטלר,לעולםהפכנההנהכיום,לעשותמהעצה,
:מכיווןאמרתירקטצה,לושיטצתיאהרהיהלאזלאאוהלהתגייסהיהודים,

הייתילא-צעיראניהייתיאילולהתגייס.עליךכיפימן-אתהששואל

בית,ךולבנית.יצחקלךוברכהשלום

עשיתמאדטובארוכה.כההפסקהלאחרמכתבך !מאורעזהואך

ליקללאתכנועלאמנםלו.חכיתישכהמכתבךאתכתבתפוףשסוף
וגםהפפקה,שנותלאחרמהאמצע,להתחילקי;~ה iL 'מפניגםלכתוב,ביותר

אשראתלבטאמכתבשלביכלתוויותריותראנימפקפקשבכללמפני

ויותרארוכה,אישיתשבשיחהאנימאמיןהבהרה.הדורשאתולהבהירבלב
וביהורמאתנו,אחדכלעמדתשלהנכונההתמונהמתקבלתהיתהמאחת,

אלאאני,עמדתיעלזה"ביחוד"אניאומריוהרהמתוךלאאני.עמידתי
כיוםעמידתיאתהדבר,אתולהפבירלבטאבמינוהמיוחדהקושימתוך

אתההרגשהעוזביתרכייםאני t!ומרגי'מאמיןוכיצדבעולם,הזוועותנוכח
עלמעידבמכתבךקצרמשפטכבר !כיוםאי-האלימותשלוודרךצדקת

"המצפוןאתלבכרזהברגעגםהיכולהאדםלךמוןרכמהכותב:אתהכך
 ?שבלבנוהשקטעלהידיעהלך!מאיןזונוראהטעותמכאיבהמה !השקט"

מלאכתווכליהשטןבמדיההולכיםבלברקהואקט it'אי-ה' t! 'הבטחוןלךמאין
שנטבחוהאינקביזיציה,מוקדיעלשעלושאלההבטחוןמאיןןהאיומים
וכויוכו'חמלניצקי,גייפותעל-ידיונשחטושנדרפוהצלב,נוסעיעל-ידי

דודכוכבא,ברגיורא,ברבלבמאשראי-שקטפחותהיהשבלבםוכו,'

מיניכלהעושיםוהמגייפים,הביתייריםאחרוןועדיופלביץבראלראי,
להפיריצחק,צריך,אינךןהשקט""המצפוןבעליבמתנגדיהםטירורמעשי
שותףהןאךכאלה,במעשיםאחשודאותךלאטירור,שלוואשמהמעליך

מאיזהלהתגייסרוצהשאינומיאתלגייסבמאמץאלהלאנשיםאתה
האח-ובהתגייסות-התנדבותאתהמהתגייסותךמפתפקאינך !שהםטעמים

וקרבן,סבלמודדהתחלתאתהיזzגםלנו iL 'מהאוירהכנראההתרחקתכהרים.
לאותה(אויוהפגזהרובההאגרוף,במדתואקטיביותפסיביותואי-שקט,שקט

לדעתאותיעניןולאראיתיובעתוניםהוא,מהפגזבהחלטיודעאינניבישה,

וחוה).אדםבנילפוצץאולרסקנוהגזה,פגוהוא,כיצד
זובספרד,המהפכהעלשיחתנו-ויכוחנואתיצחק,אתה,זוכרבודאי

שיושב-ראשהדברקרהאועכשיו.שלהעולםלמלחמתה"הגונה"ההקדמה

בתנועהחברותיואתנשיאותואתעובפנר-ברוקביהעולמיתהסרבניםתנועת

נמשכתיצחק,אתה,בספרד.המהפכניםלעורתלוחמיםפלוגותמארגןוהתחיל

מהנעשהומזועזענרגשהייתיכוליבאשרתיך itוהרג'הבנתיךצד.לאותוכולך
יכולתילאאךבמשעבדיו,הלוחםהעםצדעלהייתיבאשרבספרד,שם

שלזו,דרךכיהפנימית,והכרתיולידיעתילהרגשתילאמינתי,להתכחש
כיהנעלות,נפשומשאותולכללאדםבהאבדוןהנשק,בעזרתהמלחמה

וטבעיהכרחיכיעמו,בניאויביו-~חיועלבנצחונולעםיהיהואבייאוי
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יאה.וכךכולם.אורובםהתגייסוכישמעתי.ואמנםשואלה'יתילאמתכיק
לעטודה-l'קיואםמלחמה,לרמידוקאאלאשלוםלימיעניןאינוהפצרפיסטוס

לחללאלהולם,שאינוהבגדאתלהסירנא-האיומיםהמבחןבימיבנסיון
 !החורףבימילוריםכנזרםהםלימי-שלום!פציפיסטיםהפציפיסמוסם iZ 'את
כמוהו.ולהיותהיטלרל iZ 'זינובכלילאחוזיכולאיכדאלארוצה'!,!,איבבילא

כיואלימיםרוצחיםבעזרתו"למגר""טצליח!!והייתיבידבשלוללוחתיאילו
ופצרפרסמוס,שלוםהשםאתבי!,!,פתימלטמאזהלאחרבזהרשהייתירקלאאז

יך iZלהמואי-יכולתכדיעדבנפשומזוהםטמאעצמימרגישהייתיבכללאלא
זאת.נסיתילאגםיודע,אינבילאחריםזורגי!,!,ה i1ולבטאלמסור!כיצדלחיות

ובהרגשה iZחברים-בבפ' iZי'כיבהחלט,בודדשאיבביעליוןלאלמודהרקאבי

שאולויסוריצער,מסבל,טהלבטאבכוחיאיןוכןובחוץ-לארץ,בארץזו
הנעשהנוכחאלהבימיםליהקרוביםהבודדיםהחבריםועלעליעוברים
בעקבשנוצרהוהמהרסתוהאיומההרעההרוחונוכחבכללוביהודיםבעולם

שני,מצדישראלבארץזה

כרצונימבטאאיבוהואגםכיאםכזה,ארוךלמכתבהתכוונתילאיצחלו,

חיובי,אחדבדברולהתרכזלצטצםאשתדלבטא,לרצון iZוראשראת
מה,כרנטאךהזהרת,אמרת,ונכון,טוב :שנהעשריםזהליאוטרים

הזה,הבצחיהתירוץבעליעםכרגעאתוכחלאלהגיב,ועלינוכאןהאסון

הכללאעודכאןהערבית-יהודרת,הבעיההסוף.לפכיאחתעובדההנהאך

אתיומזעילו'םילויומזעוטזהירטועןאביושובלהציל,אפשרעודכאןאבוד,

עלטראיםדרכים,רם iZטהפ'ערבי",יהודילשיתוףו"הליגה"האיחוד"חברי
מפנימזהיריםבידים,!!!נדחושהוזנחו,הזדמנויותעלמצביעיםרויות, iZאפ'

במיעוטו""ברעמאמיןיצחק-אךבפתחנו,העומדתבוראהאחרםמלחג/ת

הנאבקביסכטובעמפרפריםה.:ןילוט""המצפוןשבעליבשעההאלימותשבכוח

מבעיריעל-ידיעתו, iZב'כירמיהובעטם,לבוגדיםהםומוכרזיםנפשו,על
כבררוארםאנולרגע.שלוטיםלא!אנובארץהאחיםטלחטתשלהבעירה

ודליקותובדרכים,מהמארבוהיריותוהפצצותהמוקשיםאתרוחנובעיני
אצלאחתאסוןומרבותמתבקשותויהודיותערביותוכנופיותומחסומיםדות iZב'

היהודים,בקדחתנות,מזדייניםהצדדיםשניעטה,בניאצלאהתוכלהשניה

אפוטרופ-עלית, iZחפ'עליהעלמכריזרםבשמם,שמדבריםאלהיותרנכוןאו
עברית,ממלכתיותעליהודית,מדינהעלויצמן)(דבריהארץ,עליחירחסות
בהתכוננותזהעלעוניםוהערבייםכהלכה,המצוידהעבריהצבאבכוחזהוכל

מבצלים . Iוכו Iוכויתיבה vפלעצמאותעלערבית,מדינהעללמלחמהקדחתבית

 !(יצחקקבועעבריצבאליצירתמצוינהלהזדמנותהיהודיםאסוןאתאצלנו
המילי-תרועתאתשוטעותארנןואזניךזאת,טראותבסנווריםעיניךההוכו

יצחקברגמן,הוגובנימין, Iכראנשיםבעזרתונוצרההולךהעבריטריסמוס

הם,עוזריםלמעשהאךמתכוונים,במרעוטו"ל"רעשהםוכדומה,תבורי
מיליט-זה,ונגעטמנו,פטוריםהיינונה iZ 'אלפייםזה t 'נגעאותוליצירתאתם,

תישמעכיעצמיתודעהעצמיתמחשבהשלניצןכלשיחניקהואזה,ריסמוס
ישתלטכפיכםיצירהדמוןוכדומה,היודיתהערביתלבעיהביחסמפיכם
וסוציא-"שאיפותינו"ערב","משאשלקולםאתתחניקוהסולדטסלוהעליכם,

 :הרףבליומכריזיםמקונניםאש,מדלילוהצביאות"ה"שבתיחפשי,ליזם
הבהעברית,אויריהעברי,ציעברי,צבאלנואיןעברית,ממלכהלנואין

 !זאתוניצור

אבליםשובנעמודהמעטיםואנובארץהאיומההדליקהשתפרוץוביום
יצחקיבואהאחים,שבמלחמתוהשגעוןוהטמטוםהעיוורוןנוכחזאומללים

לשמוראפשראיךךזוגורליתבשעההצדמןלעמודר tאפ::"איך :ליויגיד
כבוגדים,בארץהימצאנומקוםבכלבותלוףואנוו"השקט"המצפוןעלכך

בגללזהוכלנפשי",עלילום iZ '"כאנשיכפחדנים,כטשתמטים,כאגואיסטים,

אחינועלמותכלישרלפיםשאיננולבר,שהכינרהרעליל t!טתבונאכלשלא
כללהכרחיהיהלאאשדאתהכרחיתכעובדהמקבליםשאיננואלהים,בצלם
בסופולהתרכזבעילורצריכיםהיומכתבידבריכל !יצחקדעתנו,לפיוכלל
כאשראנרשי,עלכביר,גדול,מאמץהרעה,פנילקרטכמאמץהעיקר,כאןזה,

 !הבלחמהלמעזבתוכם,ואתהכולם,כיזסי!(שוהו

מאדממניהואדחוקאךובלבביותו,בעדיבותוך iZמו'ששלחתהתרגום
מחיילהתעלםיכוליםאיננוהשקט"ה"מצפוןבעליאנחנודוקארוחו,בהלך
סופרכאותובקוהולאבפרחים,כיוםע iZנשתע'לאומזוהמותיו,כיוםהעולם
אםיותר!!,טובחדש"ליוםכמוךלאוכןצפויה",בלתי'זtמחה"לאיזורוסי
חיובייםים iZמע'-ידיעלהאלההטוביםהדבריםאתבידינוליצורנעמוללא

 ~ t!המומכלימהנשק,ערבי.יהודילהסכםהטאמץ-לדוגמאיוצרים.בונים,
המטו-והטורפדות,הצוללותוהפגיונות,המוקשים-כולםיהיוגםאםחית,
העל-המצביאיםעדוהגנרליםוהקולונליםוהקציניםהחייליםוהגאזים,סים

עלואבדון,כול zל,למות,רקתקוהמהםעברים,יהיוכולמאפילואם-יונים
 "!~חמיביהולא"ייתי :~ר iאהעבריוהצבאברית lJה'הממלכה

במהאמונתךאתלערעררוצההייתילאשטאדיצחלו,לי,האמרנה
פהאםותסלחמעצמו,שמץה'זtמיעשבלורביהאיוםהכאברקמאמין,ןז.:אתה

 _אלרך,האישיתהלו'רבהי !i'רגןעדייןפגולאמאזהדברים,חריפיםים lו'
אתת Zהרג'אםלדעתהייתירוצהאךונצחי,טתמידלוכוחמתכווןאינני
נא,כתובולכןלהם,הסכמתלאאםגםדברי

כיום,וגםמאזידידךאומרלבבכללךזלום 1 "

*" *" *" 
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כרצונימבטאאיבוהואגםכיאםכזה,ארוךלמכתבהתכוונתילאיצחלו,
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הנאבקביסכטובעמפרפריםה.:ןילוט""המצפוןשבעליבשעההאלימותשבכוח

מבעיריעל-ידיעתו, iZב'כירמיהובעטם,לבוגדיםהםומוכרזיםנפשו,על
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אצלאחתאסוןומרבותמתבקשותויהודיותערביותוכנופיותומחסומיםדות iZב'

היהודים,בקדחתנות,מזדייניםהצדדיםשניעטה,בניאצלאהתוכלהשניה

אפוטרופ-עלית, iZחפ'עליהעלמכריזרםבשמם,שמדבריםאלהיותרנכוןאו
עברית,ממלכתיותעליהודית,מדינהעלויצמן)(דבריהארץ,עליחירחסות
בהתכוננותזהעלעוניםוהערבייםכהלכה,המצוידהעבריהצבאבכוחזהוכל

מבצלים . Iוכו Iוכויתיבה vפלעצמאותעלערבית,מדינהעללמלחמהקדחתבית

 !(יצחקקבועעבריצבאליצירתמצוינהלהזדמנותהיהודיםאסוןאתאצלנו
המילי-תרועתאתשוטעותארנןואזניךזאת,טראותבסנווריםעיניךההוכו

יצחקברגמן,הוגובנימין, Iכראנשיםבעזרתונוצרההולךהעבריטריסמוס

הם,עוזריםלמעשהאךמתכוונים,במרעוטו"ל"רעשהםוכדומה,תבורי
מיליט-זה,ונגעטמנו,פטוריםהיינונה iZ 'אלפייםזה t 'נגעאותוליצירתאתם,

תישמעכיעצמיתודעהעצמיתמחשבהשלניצןכלשיחניקהואזה,ריסמוס
ישתלטכפיכםיצירהדמוןוכדומה,היודיתהערביתלבעיהביחסמפיכם
וסוציא-"שאיפותינו"ערב","משאשלקולםאתתחניקוהסולדטסלוהעליכם,

 :הרףבליומכריזיםמקונניםאש,מדלילוהצביאות"ה"שבתיחפשי,ליזם
הבהעברית,אויריהעברי,ציעברי,צבאלנואיןעברית,ממלכהלנואין

 !זאתוניצור

אבליםשובנעמודהמעטיםואנובארץהאיומההדליקהשתפרוץוביום
יצחקיבואהאחים,שבמלחמתוהשגעוןוהטמטוםהעיוורוןנוכחזאומללים

לשמוראפשראיךךזוגורליתבשעההצדמןלעמודר tאפ::"איך :ליויגיד
כבוגדים,בארץהימצאנומקוםבכלבותלוףואנוו"השקט"המצפוןעלכך

בגללזהוכלנפשי",עלילום iZ '"כאנשיכפחדנים,כטשתמטים,כאגואיסטים,

אחינועלמותכלישרלפיםשאיננולבר,שהכינרהרעליל t!טתבונאכלשלא
כללהכרחיהיהלאאשדאתהכרחיתכעובדהמקבליםשאיננואלהים,בצלם
בסופולהתרכזבעילורצריכיםהיומכתבידבריכל !יצחקדעתנו,לפיוכלל
כאשראנרשי,עלכביר,גדול,מאמץהרעה,פנילקרטכמאמץהעיקר,כאןזה,

 !הבלחמהלמעזבתוכם,ואתהכולם,כיזסי!(שוהו

מאדממניהואדחוקאךובלבביותו,בעדיבותוך iZמו'ששלחתהתרגום
מחיילהתעלםיכוליםאיננוהשקט"ה"מצפוןבעליאנחנודוקארוחו,בהלך
סופרכאותובקוהולאבפרחים,כיוםע iZנשתע'לאומזוהמותיו,כיוםהעולם
אםיותר!!,טובחדש"ליוםכמוךלאוכןצפויה",בלתי'זtמחה"לאיזורוסי
חיובייםים iZמע'-ידיעלהאלההטוביםהדבריםאתבידינוליצורנעמוללא

 ~ t!המומכלימהנשק,ערבי.יהודילהסכםהטאמץ-לדוגמאיוצרים.בונים,
המטו-והטורפדות,הצוללותוהפגיונות,המוקשים-כולםיהיוגםאםחית,
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 "!~חמיביהולא"ייתי :~ר iאהעבריוהצבאברית lJה'הממלכה

במהאמונתךאתלערעררוצההייתילאשטאדיצחלו,לי,האמרנה
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 _אלרך,האישיתהלו'רבהי !i'רגןעדייןפגולאמאזהדברים,חריפיםים lו'
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נא,כתובולכןלהם,הסכמתלאאםגםדברי

כיום,וגםמאזידידךאומרלבבכללךזלום 1 "
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*" *" *" 

ביומאיצהפתניהדוחהמחשבהמפנימפלטמוצאשאינימספרימיםזה
ועידתלקראתב"דבו"ימיםכמהלפנישפרסמתלדבריםביחסאליךלכתוב

היטבאניזוכראמנםלפני.כעת"דבר"גליוןאותושאיןליצרהמורים,
וצערלאכזבהאח"כשנהפכווהתענינותבעיוןקוראםהתחלתיתכנם.את
לאכאילואלהנוראיםבימיםלחנךלהמשיךאפשראםבשאלההתחלתרב.
מפיאצלנוכיוםונשמעהחוזרם iי $Iדבראותואלוהגעתבחיים,דברכלקרה

 ~וכדומה,אנרכיסמוססוציאליטמוט,בפציפיסמוס,מקודםשדגלואנשים
ב"דבר",האחרוניםבשיריופיכמןשטיינמז,מטיף!לכךלשנאהלחנוצורו

מפגריםאינםהמוריםהשנאה,בלבוימאדםבכלעוטקיםועתונאיםסופרים

 Iאלהבנביאיםרבקאיגם- "?ברוטוטאתה"הגם-והנהדא,בכגוןחלילה

שטחאלתוקפיםמפנימהתגוננותמועתקתהכובדשנקודתאומרתזאתוהרי

לשנאהבמיוחד!לחנךתבןשכולהעירלעפיריםתבןהכנטתאללגמרי,אחר
זלשנואעודמיאת Iהאדםבניעולםשלחללוממלאהשהשנאהאלהבימים
המנהיגיםואתומגנסגוריוןבןאתוצרצ'יל,סטאליןאתומוטוליני,היטלראת

ומהמרכזומשמאלמימיןוהמפלגותהזרמיםמכלפעיליםוהבלתיוהפעילים
וזקנים,צעיריםשונאיםשלווהמפלגההזרםלפיאחדכלעזהשנאהשונאיס
תובעאותה !אדםבןבבחינתשאינוכמעטשונאשאינומיוילדים,נשים
 Iלשנאהחינוך

ולכךזקוקיםאנוהדדיתולהבנהלאהבהבעולמנו,ידידי,מאד,עצוב
זובמלחמהההשתתפותעלאתךאתוכחלאגםאםולהתחנך,לחנךצריך
לכ~להסכיםיכולאינניואני-להצלתנוהדרךזוכיקטלרגעאטכיםגםאם

ולעתידנולנואוי-ישויעונולשנאהוהחינוךהשנאהכיאך-באמת

חינוךתוצאותעלבחשבנויאחזונווחילרעדהלאזו.מדרךהאדםכלולעתיד
השונאשלבנפשוכלראשיתמחוללתהשנאהמהיודעכמוךמיהלאכזה.
 ~הארץנחרבהשנאהשלבכוחההלאנהרס,הואכיצדמורעל,הואכיצד

מאזההדדיתוהרציחהסיבה.מאותהכיוםגםחורבןבסכנתוהיאאז,ארצנו

והנאציםהבולשביקיםפועלת,היאהשנאהבכוחרקאלהימינועדומעולם
בעקבו"הולכיםוסוציאליטטיםודמוקרטיםהתנופהבמלואזהדרךמפתחים
לאאלאצריךהרעאתלשנואלאהן !מזרועיקלנימראשי,קלניתיהם,

פשוטהדרךתובןמתיולמצוותיו,לדרכולהכנעולאבולהשתתףאללעשותו,
 ?זאתוברורה

אךהשנאה,נושאייתחלפושתיגמר,ביוםתיגמרהזאתהמלחמה
אדםבניהמוניתסחפנהחדשותמצוהומלחמותבלבבותתלהט"השנאה"

עלהדו"חחוברתבעדמא"י 60בסךבוליםכאןאנימצרףרבהבתודה

אזיכולתיולאהיותזו,לחוברתבמיוחדשמחתיבחיפה,הדתיהכינוס
הדו"ח,בחוברתוכאןדוי,ערש.עלתנישהפילטחלהבשלבכינוסלהשתתף
ביותרליהקרוביםשמהםבכינוס,שםשנשמעוהדבריםשלתמציתםמצאתי

ד"רשלדעותיו-אחדחשובבפרטמלבד-וכןגוטמן,י.פרופ'דבריהם

 :בחיינווהתחומיםהרשויותריבויאתדוחהישותיוכלמאדליקשהקבק,א.
דריסתלדתאיןבהםותחומיםשטחיםלזהובנוסףלחוד,מוסרלחוד,דת

עליונהרשותעםבית""שלוםשלבמצבשםנמצאתשהיאאורגל,
האמיתיתהדתממלאהלדידי,הדדי.יחסוחוסראדישותשלבמצבאואחרת,

יצוריהםמיחידים,המורכבוהעםהיחיד,מניה,פנויאתרוליתעלמיןכל
משאלהזהואיןתמיד",לנגדיד'"שויתיהמחייבוזהובצלמוונבראואלוה

כך.אותנומלמדיםוהנביאיםהתורהדבריכלאלאאחר,שלאושליפרטית
בכלוהעםהיחידלחיימכווניםהחייםמצוותשארגםהדברות,עשרתגם

פירושיםרקהםלדורותיהםהאדםבנילהםשהמציאוהשונותוהתורותהיקפם,

עולם,א.לשלמשתניתוהבלתיהמוחלטתהנצחית,החייםלתורתחיוורים

היקרזקננועליונהבפשטותזאתוהסבירדרכםלפיישראלנביאיזאתהסבירו
-תעבידלאלחברךסאנידעלךמה :באמרוהזקן,הלל-ובישראלבאדם
להיותעמדשהסוציאליזם,יתכןלמשלבימינו,פירושא,ואידךהתורה,כלזוהי

להת"ובהתימרותוביהירותואךהחיים,אלהילתורתהחיווריםהפירושיםאחד
לעריצותוהיהנתנוון-האמיתיהמוחלטתחתהמוחלטהואלהיותנשא

איןונפלכוחושתשאולשחררם,כביכולשרצההאדםבניעלוהשתלטות
הצדהסוציאליזם,כתראתלעצמםשלקחוועריצותרהבאנשילרגליאונים

ידם,ובעוצםבכוחםובטחוהנצחילמוחלטעורףפנוכאחדשהמשבהם,השוה
ועיוןרצינייחסללאדוחהאינילמקוםאדםשביןהמעשיותהמצוותענין

 :מזהויותרבהכרחיותן,שאאמיןמבלילעשותןיכולאיניאךרציני,ולמוד
הכרחיותהןכאילואלהמסורתיותמצוותקיוםבדרישתחילולכעין 1Lמרגייאני

לנוחלילהאךחיוביים,ונימוקיםטעמיםוכמהכמהבהןישאםלאלהות,
וכו',וכו' ,'ח-זו,ימיכהו"לייא-ל"ב,לייא,ירמיהונ"ח,ישעיהואתלשכוח

האמיתיתלדתיותומידהקנהאינואופןבשוםאךרב,בירורדורשזהענין

ורע.טובבשאלתבוחןאבןאינואופןבשומהאדם,של
והוקרה,הכבודרגשיבכל
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בכלוהעםהיחידלחיימכווניםהחייםמצוותשארגםהדברות,עשרתגם

פירושיםרקהםלדורותיהםהאדםבנילהםשהמציאוהשונותוהתורותהיקפם,

עולם,א.לשלמשתניתוהבלתיהמוחלטתהנצחית,החייםלתורתחיוורים

היקרזקננועליונהבפשטותזאתוהסבירדרכםלפיישראלנביאיזאתהסבירו
-תעבידלאלחברךסאנידעלךמה :באמרוהזקן,הלל-ובישראלבאדם
להיותעמדשהסוציאליזם,יתכןלמשלבימינו,פירושא,ואידךהתורה,כלזוהי

להת"ובהתימרותוביהירותואךהחיים,אלהילתורתהחיווריםהפירושיםאחד
לעריצותוהיהנתנוון-האמיתיהמוחלטתחתהמוחלטהואלהיותנשא

איןונפלכוחושתשאולשחררם,כביכולשרצההאדםבניעלוהשתלטות
הצדהסוציאליזם,כתראתלעצמםשלקחוועריצותרהבאנשילרגליאונים

ידם,ובעוצםבכוחםובטחוהנצחילמוחלטעורףפנוכאחדשהמשבהם,השוה
ועיוןרצינייחסללאדוחהאינילמקוםאדםשביןהמעשיותהמצוותענין

 :מזהויותרבהכרחיותן,שאאמיןמבלילעשותןיכולאיניאךרציני,ולמוד
הכרחיותהןכאילואלהמסורתיותמצוותקיוםבדרישתחילולכעין 1Lמרגייאני
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האמיתיתלדתיותומידהקנהאינואופןבשוםאךרב,בירורדורשזהענין

ורע.טובבשאלתבוחןאבןאינואופןבשומהאדם,של
והוקרה,הכבודרגשיבכל
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המלחמהתורתזוכרה, t\ 'וזהנאה, t\ל'ההנוךתורתזוהדדי,ואבדוןלהרג
איומות,איומות,והתוצאותבנורןביה,ולאהמחלהבסימני

ביטאולאהםאלה,דברילהשמיעךלעצמייתי t\הר' llןידידי,לי,נאסלח
ענני,ידידי,ענני,להשמעתם,'זLגרםהנוקבהכאבאתכראוי

בידידות,רבה,בצפיד,אחכהלתשובתך

 , 1943בבובמבר 17בהלל

אביןלאלא, 1לנקוםהרוצחים,מעשלאתלחקותהרצוןעדמכאןאך 1כיצד
זאת,אחושולא

אותנוכאילולהרגישהזוועה,קרבנותעםלהזדהות;:"עלינובאמרךצדקת
!אלהכאייורקזההריאהה,אך,משונות,מיתותמינילכללטבח,מובילים
באכילה,"נורמלי",חייםבאורחהממיז,:,יכיםממש,מדעתםיצאושלאמאתנו
ובהינוךוהסברה,כתיבהבקריאה,אדם,בניעםא-ומתן llבמ'ושינה,שתייה

יקירינוכאותםממש,לנהוגהכללמרותיכולים,אינםאלה-וגרוליםל,טנים
שלומוסרלמדותזקוקיםבהכרחאנומרצחיהם,-ידיעללטבחהמובלים
-אנוואח,רעלאדםאדםשללחינוךזקוקיםאנואלהים,בצלםנבראים

לאהבתלחנךאלאאחרת,דרךלנואין-אנוחייםחפציאםאנו,חייםאם
הנוכל ?אחרת!הנוכלאדם!!יהא"לעולםואי-אלימות,לאי-ניצולהזולת,
 1ונחנךננהוגכךלאאםלחיות

-הרגשתיאתאנללהטיף,ולאאלהבדבריכוונתילהתווכחלאידידי,"
יכולשאינימובןאךלהרהר,מהעלכאןוישאחרת,אוכללאמבטא,אני

זה,בעניןולהביעלבטאשישממהאלףמניאחתאףבכתבלבטא
רביםמ,אמציעלבעולם,היהודישלבעמידתוהמיוחדעלב)-בריךצדקת

אדםשלהזאתהכפילותאתלשרשלבטל,לטשטש,-לשוא-מאתנו

היהודי,עלמרחםהמוטבולכלאוהר,אינושרכא,הואבשלו,העולםויהודי,
צריךהיהודישלך,מזואחרתלדידיהמסקנהאךכללית,כמעטהיאעובדה

בעלשלהלל,שלהנביאים,שלזוהאמיתית,יהדותואלמהדשלהתוודע

כלהורגנועליך"כיבימינו,גורדוןד,א,שלזועדוכו'וכו'הלבבותחובות

"עליך"עלהדגשהאיומה,בדרכוועוזכוחתמידהיהודישאבמכאן-היום"
"ככלהיהודי,שללמותופנימיטעםאיןבאמתכיום , II"הורגנועלולא

אך,ת, 1ב"יעקב"ימזלזלשואף,הואת" 1"לעשיו"ילהיות,הואשואףהגויים"
יהודי,הואכרחוובעלובחרבבכידוןאותודוחיםאהה,

היהודיםבלבלעוררצריכותהיהודיםכלפיאלהאיומותזוועותהיולדידי
לעוררזה,לעולם-עשיוז 1lשאט-נפרגשיתפוצותיהםבכללפליטהשנשארו

מבריאה,חדשה,רוחהזאת,והזוהמההחלאהכלמעללהתעלותלהיטהר,רצון
בוודאלבצלם,שנברא-יהודיאדםלחללעזרצוןחדש,לבמרעננת,מטהרת,

תלויבוכיבכללו,טוביותרעולםלהקמתכיכלתנולעזורמחוייביםשאנו

אמיתיר"אחוהאמת,חייבתוכנו,בפנים,מסדרלעכבנוצריךזהאיןאךטובנו,
גורדוןד,א,תבע-חללם"מול"חייםנבלאינו-אבותינו,ברוחויושרצדק

לעולם,והאמיתיתרית Iהעילזובתנו tתוזוהימאתנו,

לנוכחביותר,מיואשאתהוכאןהמתאים,החינוךבלייתכןלאזהכל
היטלר,אתלנו,שנתןוהקומוניסטיהסוציאליסטיהרפובליקניהחינוךתוצאות
וממושרארוךמדאייותרבמכתב,כמובןר itאפ'איזהבעניןוסטאלין,מוסוליני

זמננו,שלהמלחמותבכלאם :אגידקל,ברמזבקצרה,אךזה,עניןב 1וכא

אלהיםצלםמעליופשטשלאבגד,שלאהכזיב,שלאמי it'י'זו,במלחמהוגם

*" '* *" 

 , tוי.היjלר,ירידיאל

אתלהרגישאדםשיכולכמהעדוהרגשתיו,בוועיינתיבמכתבךקראתי

האמתאתשהיא,כמוהאמתאתהאמת,כ~באתוהרגיזtתיראיתיחברו,

במכתבך,אותהשתיארתכפיוהוה,אדםבנילכולנוהנראיתהמציאותית

עוררתי:למהאליךשכתבתידבריעלשהצטערתירגעיםהיודאמתאליבא
להרגישלךגרמתילמהאיומים,בפצעיםהחיטוטלמהעוז,ביתרהכאבאתבך
 ?ועוזתוקףביתר-הכיבלאוהנוקבהכאבאת

האמתאתתפיסתנואיןדברל itילאמיתוכילנתוב,לא itייכולתילאאך
כיוםשהםהזוועהוכלהאיוםכלולמרותלשנינווז:ןהבמכתבךהמתוארת

בניאחינושלובמותםבחייהםובמיוחדמיליונים,בחיימכרעתמציאית
-אתה,למסקנותיךלהגיעאופןב'זtוםיכולאניאיןזהכללמרות-עמנו
בפולניה,משפחתיובנילזיחישנעשהבמהבדכזיוניתקעי itה'?מדינקמהרחכדי

אתהעדינות,נשותיהםאתואכזי,ז{ביבנייקיריאתאותם,דאותידי Iונ

עלהמסופרעםרוחיבעיניאותםקי:!רימדיוהענוגים,החמודיםילדיהם
כליוןהרגשתותתקפנייש-וטפםונשיהםלהםעדס,עמנולבניהנעשה
 .. ,!לאפסוהייתיונמוגמתפוררואנירגעוד 1 'הנד,כיליונדמה ,!)'ייני, t1i 'האני

תמונהלגרי')!,אצליחלאואםוהפסיכית,הפיסיתיכלתילפיזהכלאיןלא,
פלצותונפשיגופייכילולאמוהי,יכיללא ?אגי'עלאןיודעמיעינימננדזו
פצעייחבוי",רים, Iהילמתייחיה?הואכאןליזהדברמהוןנקמה-אך ..זו,

מיניבכלומומ,זיםוממועכיםונשרפיםבנחנקיםחייםרוחיפחענוגים,ילדים
-חייםאדםבניולשרוףולמעךולרסקלחנקהלענות, 1משונותמיתות

בידישאבדוהאומלליםנפשייקיריבעדהתגמול,הסיפוק,אולייהיהזה
היכולבכך,לרצותכך, בו,!)''חלאני!היכולןאנושולבמוחנטולימרצחים

הקדושזכרונםעםמצדנו,מצדי,ותועבהרצחשלפלצותזוועתלקשוראני
לא-:אבי!ותשובתיומוחלטברורמענההתובעתו,שאלהזוהי 1מתינושל

ולרצותלחשובגםאלאהמרצחים,כתועבותלעשותאוכללארקלא !אוכל
זוועהלבב,תמהוןהישות,הזדעזעותב, Iנולכאבמדכדך,!צעדאוכללאבכך
 1כךלעשותאדםבנליכלוכיצדן:כיצדאבינהלאזהכלועםודאגה,ופחד
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 1ונחנךננהוגכךלאאםלחיות

-הרגשתיאתאנללהטיף,ולאאלהבדבריכוונתילהתווכחלאידידי,"
יכולשאינימובןאךלהרהר,מהעלכאןוישאחרת,אוכללאמבטא,אני

זה,בעניןולהביעלבטאשישממהאלףמניאחתאףבכתבלבטא
רביםמ,אמציעלבעולם,היהודישלבעמידתוהמיוחדעלב)-בריךצדקת

אדםשלהזאתהכפילותאתלשרשלבטל,לטשטש,-לשוא-מאתנו
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כלהורגנועליך"כיבימינו,גורדוןד,א,שלזועדוכו'וכו'הלבבותחובות

"עליך"עלהדגשהאיומה,בדרכוועוזכוחתמידהיהודישאבמכאן-היום"
"ככלהיהודי,שללמותופנימיטעםאיןבאמתכיום , II"הורגנועלולא

אך,ת, 1ב"יעקב"ימזלזלשואף,הואת" 1"לעשיו"ילהיות,הואשואףהגויים"
יהודי,הואכרחוובעלובחרבבכידוןאותודוחיםאהה,
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לעולם,והאמיתיתרית Iהעילזובתנו tתוזוהימאתנו,

לנוכחביותר,מיואשאתהוכאןהמתאים,החינוךבלייתכןלאזהכל
היטלר,אתלנו,שנתןוהקומוניסטיהסוציאליסטיהרפובליקניהחינוךתוצאות
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אלהיםצלםמעליופשטשלאבגד,שלאהכזיב,שלאמי it'י'זו,במלחמהוגם
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 , tוי.היjלר,ירידיאל
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עוררתי:למהאליךשכתבתידבריעלשהצטערתירגעיםהיודאמתאליבא
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 .. ,!לאפסוהייתיונמוגמתפוררואנירגעוד 1 'הנד,כיליונדמה ,!)'ייני, t1i 'האני

תמונהלגרי')!,אצליחלאואםוהפסיכית,הפיסיתיכלתילפיזהכלאיןלא,
פלצותונפשיגופייכילולאמוהי,יכיללא ?אגי'עלאןיודעמיעינימננדזו
פצעייחבוי",רים, Iהילמתייחיה?הואכאןליזהדברמהוןנקמה-אך ..זו,

מיניבכלומומ,זיםוממועכיםונשרפיםבנחנקיםחייםרוחיפחענוגים,ילדים
-חייםאדםבניולשרוףולמעךולרסקלחנקהלענות, 1משונותמיתות

בידישאבדוהאומלליםנפשייקיריבעדהתגמול,הסיפוק,אולייהיהזה
היכולבכך,לרצותכך, בו,!)''חלאני!היכולןאנושולבמוחנטולימרצחים

הקדושזכרונםעםמצדנו,מצדי,ותועבהרצחשלפלצותזוועתלקשוראני
לא-:אבי!ותשובתיומוחלטברורמענההתובעתו,שאלהזוהי 1מתינושל

ולרצותלחשובגםאלאהמרצחים,כתועבותלעשותאוכללארקלא !אוכל
זוועהלבב,תמהוןהישות,הזדעזעותב, Iנולכאבמדכדך,!צעדאוכללאבכך
 1כךלעשותאדםבנליכלוכיצדן:כיצדאבינהלאזהכלועםודאגה,ופחד
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הנצרנים,המנוניטים,הדוכובורים,הלווייקרים,שלמסוגםאנשיםהםהרי-

אשראדם:בנידברשלפירוןזlוודומיהם,גנדיאנשי(בגרמניה),דהוה""עדי

בענינימלחמה,ובימי םול,:;'בימיבחיים,הדריכםנביאיובפידבר-אלהים

עולםבתוךארםכניארו 1tנ'אלהבנסיון,עמךואלה-רוחועניניכלכלה

הציביליזציההישגיכלבעזרתעצמוה<נ:חריבעולםבתוךוטורף,מטורף
מצפון,מטעמיהמלחמהסרבניתנועתבתנועתנו,יחד,גםוהעלוביםהכבירים

ורקכאןהאמיתית,האלהית-אנושיתהטהורה,הדתאנשיהםרגים

למלכותאדמות,עליהעדןלגןאדם,לאחוותלחיים,לשלום,הערובהכאן
ולהתעמקלעייןאתה?המוכןכךאללב תמ";:,דזה,בעולםהאמיתיתמים tו

 ?ונפשךכוחךבכלזובעובדה
אני.גםרציתיר ;,iוכאיבמכתבךהצעתכאשראליךבאהייתייכולתיאילו
קצרה,כהקדמהמשהו,זהמכתבינאויהילכך,להיפנותאוכלאםמסופקני

בכיתותוסיימתהמיוחדתהיהודיתבעמידתנופתחת :שתשאליתכן

התכוונתי,יהודילמונופוליןלא :א,גדךזהועל 1וכדומההרדיותנוצריות,

שלהאיוםהחטאעלבמשהומכפרותהיהדות,שמוצאןהנוצריות,הכיתות
התנ"ךשלהכבירהההשפעהעלבפירושהעידגנדיהדורות,בכל"הנוצרים"

שם,הםבאשראלהיםיצוריכלנחלתשהיאד,אלהיתהאמתבדמלעליו,
כנטראוהואבותיולו,ומבורכתע'ן,oירהכהאבותשנחלתהיהודי :הטעמתי

באמת,הואאשראתולהיותלהתעוררלהתעודד,מחוייבהוא-לגויים
אתהזוועה,קרונותאתידידי,השכחתי,-אךהאמיתית,היהודיתבפנימיותו

הזוועהזכרלשכוח,אוכלולאשכחתילאידידי,?לא,וה"ונסוהחנקההרג
שמסרווהצדקהאמתותורתשלנוהרוחגז"וליגדולתזכרעםיחדכצלמלווני

ילמדאולי-באמתלהיותעלינואשראתאנובהיותנו?אולייודעמילנו,
ובכלהמעשית,וההי~פעההדוגמהבכוחואאמיןישאולי,מאתנו,עשיוגם

היהשהכזיבהחינוך :המרכזיהעניןהואוכאן !אדםיהאלעולם-אופן

שהםוהוז.tורשהיסודבליחינוךאביון","מלךשלחינוךחיצוני,חינוך
באבאמונהללא;חינוךאלהיםבצלםשנבראאדםלחיילחיים,הכרחיתנאי
וביןלאדםאדםביןו\,י-אלימותאהבהאחוה,המחייבתאמונהלכולנו,אחד
ולשלום,לחייםערובהואיןתקוד,ואיןיסודאיןזואמונהבליוחי,אדם
מהכנסיותולאהשונותהדתותל tןהכנסיתיתמהאמונהלאלאדםתקוהאין

שהחולין,אלהים,ודיג.תאמונהחסרימיחידיםולא~נטי-דתיות tוההלא"דתיות
רשתופורשיםאחריהםרודפיםבעקבותיובא 1t 'והחטאהשעמוםהריקנות,

לרגליהם,

אתלדחותתמהרלאכמוני,בזה :,ז 7תרגיולאתסכיםלאגםשאםאקוה,

זה,עלוהרהוריךדעתךמיעני tלה'ד,זדמנותהזמןבמשךלךתמצאכאן,דבר"
הידידות.בברנתלך.טובואך'ז,t,לוםהיהעתהולעת

תש"בבשבט'ייאנהלל

וברכה.שלוםובמאגנס,י"למומאז,נכבזליזיז

'1 

במע-האוניברסיטהתלמידיבפנינאומיךאתתדוהובהכרתבעונגבקבלי
עלמשהולהעירהפגימיהצורךלייששוניםורצינייםחגיגייםמדים

ל, Ifהנבהזדמנויותידךעלשהובעוהרעיונות
בדבריידךעלשנאמרוכואבמלבהיוצאיםבדבריםועיינתיקראתי

ובנא:םש, Ifתבי:;'נתהלמודיםבפתיחתהתלמידיםלפניפציפיסטןשלהוידוי
והשאלה-ש"זהנוכהמז' Ifואמונהו"תכוחהש"זהשוןמט"ובנו"תלוי"זה

במבחןלעמודקרואהואומתירעיוןשלכוחוינ,הו :הרףבליומנקרתעולה
אומריםכאשר-מצדיזאתותמימותילדותהאמנם 1החייםשלהאש

האלהיהניצוץבאורהמוארהרעיוןהמרכזי,הרעיוןכילהאמין _לי
והמבחןינ,קום,אפסעדחייוימיואתלבוחדריאתלמלאעליושבאדם,
וצוקהצרהבשעתדוקאבנסיון,ובעמידהיוםיוםבהגשמה _האמתי

שלוםלימיהואנועדאםפציפיסמוסשלרכו .s:ויכוחומהו 1ופורענויות
לדברושומעיםד'לדברחרשיםוהמוניםבארץמלחמהתרועתובהשמע
הפציפיסמוסגםבנופלים,הואגםאז-אחיואתאישלטבוחקמיםהשטן
הבדלבעצםשאיןמתלובלוכךכמובן,השלום""למעןוחנית,חרבחוגר
בכלמרגישאנילהלכה.ולאכמובןלמעהשומתנגדיהם,הוז.tלוםשוחריבין

לאאזכילהרגני,קםכשזהאפילואחי,בדםידיאתגאלתישאילוישותי
להסכםבפעולהבצמחונות,בפציפיסמוס,זהמעשהאחרילהמשיךיכולהייתי
מודההייתי "!בטמאתיכילי"אוי :מרגישהייתיויחידים,עמיםביןושלום

מוצאאוליהייתיכך,לידיהביאניליהקרוביםולחיילחייהפחדהפח.דכי
מודההייתי-אךכך,לעשותהייתישצרירכך,לעשותליהיהשמותר
עודכלבחייםלומקוםאיןכיהפציפיסמוס,עלהקץהקיץכישבורבלב
יותרילו'ריבוולנפשלנפשניאנומפחדיםעידכלברוחנו,חלשיםאנו

זהפציפיסמוסדבר,ועודושונאיני.אייביבונפשאתנלובעשמאמשנפחד
אתהאיומה,האחריותאתבזהעליומקבלהמלחמהמציאותעםהמשלים
מקרהובכלפעםבכלאםומהולליה,המלחמהוגורמיהאיומההשותפות

כרחיקמפציפיסמיסהרחוקיםאלהשיצרוהמציאיתעםהעיבדה,עםישלים
עםכיספקכללי,איןכלללעילםבאשלאלומוטבהרי _ממערבמזרח
ידירשומאתנומוגמרותעובדותלפניפעםומדיתמידנועמדכזהרוחהלך
העובדות,אתלאשררק

גםאנימתכייןצבאית,לחזית-מלחמהרלומתכווןאינניאלהובדברי
התפ-המיתרות,,העושק,הניצולחיייים,יוםשבחיימתמדתמלחמהלאותה
כשזהגםותענוגות,ניחיותאחריהרדיפהטוו,והשלהכבדותאוותבוקים,

וסבלומחסוררעבשלבשעהגםחיים,ובעליאדםבניאחיםחשבוןעל ,.. ,.. ,.. 
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הנצרנים,המנוניטים,הדוכובורים,הלווייקרים,שלמסוגםאנשיםהםהרי-
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מצפון,מטעמיהמלחמהסרבניתנועתבתנועתנו,יחד,גםוהעלוביםהכבירים

ורקכאןהאמיתית,האלהית-אנושיתהטהורה,הדתאנשיהםרגים

למלכותאדמות,עליהעדןלגןאדם,לאחוותלחיים,לשלום,הערובהכאן
ולהתעמקלעייןאתה?המוכןכךאללב תמ";:,דזה,בעולםהאמיתיתמים tו
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קצרה,כהקדמהמשהו,זהמכתבינאויהילכך,להיפנותאוכלאםמסופקני

בכיתותוסיימתהמיוחדתהיהודיתבעמידתנופתחת :שתשאליתכן

התכוונתי,יהודילמונופוליןלא :א,גדךזהועל 1וכדומההרדיותנוצריות,

שלהאיוםהחטאעלבמשהומכפרותהיהדות,שמוצאןהנוצריות,הכיתות
התנ"ךשלהכבירהההשפעהעלבפירושהעידגנדיהדורות,בכל"הנוצרים"

שם,הםבאשראלהיםיצוריכלנחלתשהיאד,אלהיתהאמתבדמלעליו,
כנטראוהואבותיולו,ומבורכתע'ן,oירהכהאבותשנחלתהיהודי :הטעמתי

באמת,הואאשראתולהיותלהתעוררלהתעודד,מחוייבהוא-לגויים
אתהזוועה,קרונותאתידידי,השכחתי,-אךהאמיתית,היהודיתבפנימיותו

הזוועהזכרלשכוח,אוכלולאשכחתילאידידי,?לא,וה"ונסוהחנקההרג
שמסרווהצדקהאמתותורתשלנוהרוחגז"וליגדולתזכרעםיחדכצלמלווני

ילמדאולי-באמתלהיותעלינואשראתאנובהיותנו?אולייודעמילנו,
ובכלהמעשית,וההי~פעההדוגמהבכוחואאמיןישאולי,מאתנו,עשיוגם

היהשהכזיבהחינוך :המרכזיהעניןהואוכאן !אדםיהאלעולם-אופן

שהםוהוז.tורשהיסודבליחינוךאביון","מלךשלחינוךחיצוני,חינוך
באבאמונהללא;חינוךאלהיםבצלםשנבראאדםלחיילחיים,הכרחיתנאי
וביןלאדםאדםביןו\,י-אלימותאהבהאחוה,המחייבתאמונהלכולנו,אחד
ולשלום,לחייםערובהואיןתקוד,ואיןיסודאיןזואמונהבליוחי,אדם
מהכנסיותולאהשונותהדתותל tןהכנסיתיתמהאמונהלאלאדםתקוהאין

שהחולין,אלהים,ודיג.תאמונהחסרימיחידיםולא~נטי-דתיות tוההלא"דתיות
רשתופורשיםאחריהםרודפיםבעקבותיובא 1t 'והחטאהשעמוםהריקנות,

לרגליהם,

אתלדחותתמהרלאכמוני,בזה :,ז 7תרגיולאתסכיםלאגםשאםאקוה,

זה,עלוהרהוריךדעתךמיעני tלה'ד,זדמנותהזמןבמשךלךתמצאכאן,דבר"
הידידות.בברנתלך.טובואך'ז,t,לוםהיהעתהולעת

תש"בבשבט'ייאנהלל

וברכה.שלוםובמאגנס,י"למומאז,נכבזליזיז

'1 

במע-האוניברסיטהתלמידיבפנינאומיךאתתדוהובהכרתבעונגבקבלי
עלמשהולהעירהפגימיהצורךלייששוניםורצינייםחגיגייםמדים

ל, Ifהנבהזדמנויותידךעלשהובעוהרעיונות
בדבריידךעלשנאמרוכואבמלבהיוצאיםבדבריםועיינתיקראתי
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אומריםכאשר-מצדיזאתותמימותילדותהאמנם 1החייםשלהאש

האלהיהניצוץבאורהמוארהרעיוןהמרכזי,הרעיוןכילהאמין _לי
והמבחןינ,קום,אפסעדחייוימיואתלבוחדריאתלמלאעליושבאדם,
וצוקהצרהבשעתדוקאבנסיון,ובעמידהיוםיוםבהגשמה _האמתי

שלוםלימיהואנועדאםפציפיסמוסשלרכו .s:ויכוחומהו 1ופורענויות
לדברושומעיםד'לדברחרשיםוהמוניםבארץמלחמהתרועתובהשמע
הפציפיסמוסגםבנופלים,הואגםאז-אחיואתאישלטבוחקמיםהשטן
הבדלבעצםשאיןמתלובלוכךכמובן,השלום""למעןוחנית,חרבחוגר
בכלמרגישאנילהלכה.ולאכמובןלמעהשומתנגדיהם,הוז.tלוםשוחריבין

לאאזכילהרגני,קםכשזהאפילואחי,בדםידיאתגאלתישאילוישותי
להסכםבפעולהבצמחונות,בפציפיסמוס,זהמעשהאחרילהמשיךיכולהייתי
מודההייתי "!בטמאתיכילי"אוי :מרגישהייתיויחידים,עמיםביןושלום

מוצאאוליהייתיכך,לידיהביאניליהקרוביםולחיילחייהפחדהפח.דכי
מודההייתי-אךכך,לעשותהייתישצרירכך,לעשותליהיהשמותר
עודכלבחייםלומקוםאיןכיהפציפיסמוס,עלהקץהקיץכישבורבלב
יותרילו'ריבוולנפשלנפשניאנומפחדיםעידכלברוחנו,חלשיםאנו

זהפציפיסמוסדבר,ועודושונאיני.אייביבונפשאתנלובעשמאמשנפחד
אתהאיומה,האחריותאתבזהעליומקבלהמלחמהמציאותעםהמשלים
מקרהובכלפעםבכלאםומהולליה,המלחמהוגורמיהאיומההשותפות
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 ?והעלדעתךומהי
ובידידות,לבבייםברכהבאיחולי

מספרשאתד,ד,דבריםומרעידיםמוועועיםמהויחידים,לעמיםרביםויפירים

באר-צנואלהימיניאתהדבריםמוכיריםומהואמונה","תיכחהמתיך
הו,ז.ונות,ד,תפוצותובארצות

לעשותאפשראםוחייםעולםקפת iZכהוהיהדיתבאטתאיפןאמהר

ב"בעיותקראתאילי !!השבאומ,רואיןנוראיםמעשיםמה Z\בוגםאובצילה

עלכלליבאיפולרמוונסיתיבההעיקר","עלב'ז.tםרשימתיאתד,יום"
ןבייתרהרציניותהחייםבעיותכלפיעמידתהואתהיהדותאתתפיסתי

 ?הזאתהגדולההמבוכהכלבתוךחיאמ:ר ?ד,עבריתוהאןניברסיטה

הצורךומהילהקוסמתרחוקהעליונהמטרהאיזוןובכללבעצםהיאוכןה
כלמאסכוליתעבריתהעתקהרקהיאהאומנם ?פק I;!לבאהשהיאהדוחק

ב~וחאמתיתיהודיתיצירהד,יאאויהדות,לב/ודישלבתוספתהגוייםי'
שאתהלרגעאףשכחתילא ?הלאומיים-אוניברסלייםומוררויי~ראלנביאי

היהודיתלבעיהביחסןהגויים"כל"כמו :השאלהאתכברזה I'~אלו
האוניברסיטהשלמהותד,עלשאלתיללבך,לורובהכיאאמינד,ולכןערנית,
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לאשלהרוחאתלמידיהםב'ז.tניתספגואשרירושלים,באוניברסיטת

מ~;תועלמ"ב,בפרקישעיהודבדיאתחרב",גויאלגוי אt.ז" אל,,,תרצח",
ד,איסיים,זכאי,בןיוחנןר'הלל,ירמיהו,שלרוחםאת :"ד"עבדהגואל ל;:'

עבריםסטודנטיםהיואילו-ליחים itה'שלחוספתםללאישותורתועיקרי
אתלהשמידבידופצצהחרבלקחתנוכללא :ד,לבמעומקמודרעיםאלה

האוניבר-תלמידיביןאיוששמעתימהכל!עפ"יד,םאויבינואםגםאחינו

הורמים,מכלמוריד,ם,ובאיםבאוועתהכוה,יהודי-אנושיהלך,-רוחסיטה
הצלה,לשםאלאצבאיותלשםחלילהלאכמובןלהתגייס,להםימטיפים

ד,יד,ידיביד,יימתלמידיעימדתבמקומד,ד,עובדהאךות, itנפ'פקוד!לי-":ם

"ואיןד,מודרנייםד,מ'ז.tחיתכליבכלמוויניםצבאבמדיהצופרםבהרהעליון
ןובפצצהובמוקשבחרבדבר-אלהיםוישימריובןד,אמנם ?צוחד,"ו,~יןפרץ

עצותשהואלמיאיעץולאיעצתילאההתגייסות,נגדלהטיףבוהבאאינני
תלמידיל t!i 'הריחניתד,עמידהאתלצייןראויאךזה,אחריותרבבענין
 !ביותרהאיוםהעולםאסוןכלפישלנואלהחכמים

הוזzלי-אותןכלפיחיסוןמשוםהאוניברסיטהשלד,מרכויתברוחוד,יש ,

הרוחאותהכלפיואמונד,","תוכחהבספרנזכרותושאינןד,נז~רותלות

ואתהאדםאתהמוציאיםוהכבודהתאיההקנאה,שלהחמרנות,שלד,רעה

ןהעולםמןד,עם

אותךימטרידותמעסיקותוז.tהןומובטחניהשאלות,תעלינהוכד,נהכהנה
יכולוהעירותי,ששאלתימהכלעלמן!'הוממךלשמוערוצהוהייתיביותר,

ארשהוכךזהלכללהתפנותביכלתךבטיחלד,יותלאאך,לבלו'ז.tרק~ני
אתהנחתכיליאונרתייותרשנהלפניבביתךשבד,יותילךלהזנירלעצמי

וישמיוחדבמקים-ויוצריההמלחמהבעניןלך,ששלחתילידיד"ה"מכתב

*" *" *" 
תש"ובסיוןח'נהלל,

,שלוס.חייסכפרלמרבי,זאבהחברלכ'

 , 22.5מיוםמכתבךאתמצאתיובשובימהביתנינודרתיכשביעייםוה

בכפריני,ומתאורחההולךבר-מצוהחגיגתמנהגשלהרציניבעניןד,דן
קודםבמשהוד,ואתלוילדעתיאךמעמיק,ידיוןלעיוןוד,עניוהואראיי

תרבהרקממנויידעיםבלאאוביודעיםעיןהעלמתיכלובחןז.:יבות,בומןלו
 ?בר-מצוד,שלוהעניןכללמהבחיים,ומקומההדת :כוונתיהמבוכה,את

בהםימיםהיוהיה :בקצרד,אענד,ןמחדשכיוםאליוונטפליםנטפלולמה
י t\חפ'הנתוןד,נערהיהודי,האדםבחיימכריערציני,כביר,מיפנהוהד,יה

בר-בר-מצוה,השלש-עשרהל'ז.tנתבהגיעוני"שד,-לבוולשריריתלצעמו
ולהתנהגותולמעשיואחראיהואמעתהשמים,מלכותעולעליוניתןאחריות,
לפניעדאבותינוד,אמינוכךוהעולם,ישראלאלד,יבפניאחראייהודי,כאדם
פירישמוגבל,אורתודיכסי Il'פירו'להתפרשיכולהאחריותתוכןאחד,דור

ורב-משמעותעמולורחב,פירושלהתפרשהואורשאיויכולמצומצם,פולחני
למשוללישד,יא,כלדתיתאמונד,למחוסריאךוד,נביאים.ד,תורד,ברוח

בכללד,אדםבניבניו,לנו,שציהרהחייםובדרךשבשמיםבאבינוד,אמונה
קשלאאםמצוה,בריוםשלוד,מנד,גבאמתלד,םמה _בפרטוישראל
דבר-מטמיוןלהצילנואשנסיוןלאאםלחייי,בחרדתובונאחושהטובע

צרורקאלהאדםבנילחיימששףתאבואיןלעצמוד,וא t:שכ'רומנטימד,
 ?הנשיהלתהוםד,יורדיםלודומיםליג/יםוכרעלללבב

כך,אוכךעשד, :כוהירגישעדיןבעניולאדםמיעץהייתילאןובכזי
ד,עולם :בשאלתילבנפשבכללעייןצריךא) :לומררצונידבריםשניאבל

ןבהללכתודרכואלהיםרצוןישאוהפקרחיינוד,אםמובו,לוישאומולרד,
תורתמהי ?אחראיהואמרולפניבחייםהאדםאחריותמתבטאתבמהב)

זולתו,כלפיחייוימיבכליוםיוםלפיהלנד,וגמצוהד,ברילובלאותד,ד,חיים
ןואף Il' 'ד,ואאליד,םד,חייםטטםמהיהמטרה,ומהיאותו,הסובבכלכלפי

נעוצד,בייתר,קלותלאאךפישוטותוהואלה,שאלותעלובה t:בת'
היוםשללן:ז.אלהואשרבכללו,ד,בר-מצוד,עניןשלה.!('אלהעלהתשובה

 :אבושולאאודד,-ומקרהמלורהבכלכיוםלנד,וגעלינוכיצדמחר,או
יתחמקנאאלאךלו,תאפשרו Il'שנפ'כפיאחדכלינד,גבפי,עצד,אין

-ןנלומדד,אנשיםמצותתוכן,ללאצורהנשכ.יד,ללא:גוףעצמהמד,בעיד,
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יתחמקנאאלאךלו,תאפשרו Il'שנפ'כפיאחדכלינד,גבפי,עצד,אין

-ןנלומדד,אנשיםמצותתוכן,ללאצורהנשכ.יד,ללא:גוףעצמהמד,בעיד,
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שיניעבהכרחנפשובכלבזהוהמהרהרןמהאמתבזההי.:ו~טעם,לזההח;:
 :צריךוללמודהיאתורהבחיים.ויעודובעולםהאדםשלמקומו :העיקראל

החיצוניתהקליפההדתית-אלהית,כוונתןתכנ,דהתפלין,וביניהןהמצוןת,
ותנועהצמיחהכבדתאיטית,ובה itת'מכאווהנצחי.הפנימיוהתוכןוהזמנית

עצמה. rכאמ,

וממדזגהחייםעסיסמלאומבורהברוךהוויהעוב,דהעבריבכפרההווי
האמונהיסודעליווצרכולו,הילווםעםהעם,עםהסביבה,עםונפשבגוף

החייםתורתכלפיהאישיתבאחריותואחד,אלבניהאדםבאחוותהעמוקה
המתחדשיםחיינואתלבנותצריכיםאנדרה iש?:אוגדולינו,נביאינוהורונו itי

 .ישראלארץבארצנן;

במכתב-שעוררתםהשאלהעםבקשרבישעלוהרהורים iiמבקצרהזהו

"מופשטים".בדבריםאליכםבאתיברורהעצהשבמקוםלינאתסלחוכם.
לפניכם.להביעלנחוץמצאתיואותםאד Iביס 9מוחשהםלי

וכיצדמהגםאלאאלה,לדברייחסכםרקלאלרעתרדצההייתימאד
שהואאופןבאיזההתדכלושאלה.אותהשנשאלולמקומותיהםאחריםהגיבו

ןדבריהםתמציתלפחותלילהג/ציא

יפהוסרמןהצבור,בשםהואמדבראךיחידעל-ידיחתוםמכתבכם
השאלה.אתשעוררתםהוא

כבוד.ורנשישלוםבברכת

 !וכרבהשלרםדכס.א.מאדהנכבדלידידי
 19.11.1947תש"חחשוו,היגהלל,

לאאיךובכןהחיוניות".הציוניותבדריי':יותמתחשבתהרובשלהחלוקה

הנגבהעמק,לקראתישמחלאמיובאמתןהזההטובלקראתלהתלהב
ןאלהכלאתלנו"הנותן"הואומיןהמיזירמהאךןועצמאותוהגליל,

מחונניםקילומטרים,אלפיעשרותמאתנוהרחוקיםהזרים, :היאוהתשובה
לאיןדמיםבמלחמותנסתבךהקרובשכננוועםשלחם,שאינובחמאותנו
מוות,יבואוריצירהבניןובמקוםאחרינו,יבואו it 'ובדורותזהבדורסוף

פסיכוזה,שלכוחהמה-זווודאיתסכנהנוכחזה,מצבנוכחוחורבן.הרס
ןונסיגהפקפוקיםלידיפנימית,חולשהלידילהביאנורובשלכוחוה Iב

בכלעליהמכריזדהואהסכנה,ת I ,רואההאמת,אתרואהמגנסהד"ר

בתוךהבדידותנעימהשלאבוודאישלו.פנימיוהכרחחובתוזדיכלתן:

 .לכלמעלהאמתאךשנוא.להיותגםומההחברה,
"השומרחלוקה.בעדחדשה""עליהקשה,דיאמנםהואהפנימיהמצב

נכנעהואוכךלרחץ,דהרחובבעדה,רוסיהאךהחלוקה,נגדעדייןהצעיר"

שעודשמחרוקחוההסתדרות.הלאומיהדעדמטעםהטוטאליהגיוסלהחלטות
גםביניהםכנראהיהיומעטיםולאשלנויי,במדים"בחוריםלנויהיומעט

הצעיר"."השומרמחברי

עלמאדהמעניןמאמרךאתמספטמברב:,נויה-וויגה"היוםקראתי
 , 411בעמודמאדחשובלמקוםשהגעתיעדמהדבררםנהניתיפסטלוצי.

סובריםמאתנו"רבים :שםאדמראתההדברים.קריאתעםליווניוכאבוצער

נציגהשלהפדגוגיתבמחשבההיסודיתהחולשהשכאן-אתםואניכיום,

ערכובהעלאתהיחיד,בהחשבתזוחולשתואתאתהרואהביותר".הגדול

רצונ,והאדם,--כלראשיתלו.ומסביב'זtבחוץהגורמיםלעומתהאדםשל
לאחרנאמר!וזהחולשתוזוהיובכןהגורמים.שארדאח"כשאיפתד,תבונתד,

הסוציא-שלהמעמדי-המוני-עדריהממלכתי-לאומי,הכנסיתי-דתי,החינוך

וההמוניםרהנאציזםהפאשיזם :שלהםוהסיטרא-אחראוהלוומוניזםליזם

החברותי""החינוךשלהרעלעציהבשילואשרהאיומים!הפירותהמפלגתיים
כוונו-למרות-שתוכםאלאלכאורה,והשונים,הרביםוסעיפיולצדרותיו

מורכב,מכניזםשלנדולהממערכתחלקבורג,:האדםאחד-השונדתתיהם

ורקולעצמוכשהואממנרולתבועלקוותישדמהלעצמו,כשהואערכוומה
הח'זtדביםהחיצונייםהגורמיםבהכרתבהמון,בעדר,בצוותא,בחברותא,

צריךלכךורקומעטים)יחידיםלרועי-עדרנתונהשובזו(והכרה-מאד

זד,תורהשהבשילההאיומיםהפירותאותםובכן-הגאולהובזאתלחנכו
שבחכמיהטוביםאתלאואףרועיהםדאתההמוניםאתלקחלימךילאעדך
 !לוהדימיםוהמעטיםלפסטלוצימחוץיה,נוגהפך

בסוףידךעלהמצוטטיםפסטלוצידבריומזעזעיםדאמיתייםיקריםמה
-למדינה"אלאלהוריהםשייכיםאינם"הילךים : 412בעמודמאנןראותו
הרגישה,נפשוזעזועיכלאתפסטלוצישופךזהוחסר-לבאכזריפסק-דיןעל

לנצח.אדםכללבעללהיחרתהראוייםבדבריםהמאדמצת,מחשבתוכוח.כל

*" *" *" 

הברית,מארצותממרחקים,למכתבךשמחתי

 :מננסד"רלדבריבהערותיךבמקצתצדקתאחדבפרטרק---
האדץ.אתהאנגליםלעזיבתביחסהיהודיהטרורהשפעתעלהפריזהוא
לשלום,הדרךזוהיוהצעותיו.דברידעםכוליהריניהעניניםשארבכל

ערביתלמדינות,המוצעתהחלדקהויצירה,בניןלעליה,הארץ,לאחדות
:ערב"ערב"שלהמיוחדהריחבארץמורגשוכברלדורות.בכיה-ויהודית

בכפרמעבודתםרביםצעיריםנלקחדכברמלחמה.ערבאודמיםמאורעות
נוריוןבןמדבריםכבר )!גבדלותכברלנו(ישלנבולדתונשלחוובעיר
"נכו-"גיוסיי,ריחמורגשכברבשער"."לעמודכוחנועלמאירסדןוגולדה
דברילפרסםהעתוניםחדלותפנה.אשרבכל"ליכדך"משמעת,נות",

הזמן.לרוחמתננדיםאומפקפקים

בכאלהנםברבים,כעתפנעהוהמדינתיותהארץחלוקתשלהפסיכוזה
"תכנית :במכתבךאתהאומרוהנהמתננדים.אומפקפקיםכהעדשהיו
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מרצחותישמרתיזהראתהאם!הריזושאלהמוזרהמה !בר-ביצועבכלל

!האיןביצועברהואשהרעיוומוחשיבאופןבזהתוכיח-החייםומהשמרת

בעניןלמשלעושהשאתהכמובזהשלךאתתעשהאתהןופשוטברורזה
תנאים,מתנה,ואינךולפעוללחיותותוכלתשבעלמעןאוכלאתההאכילה.

טבעיגםוכןשבאכילתך.התועלתומהאוכליםהאחריםגםאםשואלואינך
אדםכלשאםומובןוהשמדה.חורבןמהרס,החייםעללשמורלאדםומובן
כולו.לעולםהישועהמזהתצמחכךינהג

אצלנוומוחלטמוסכםאם :יסודיאחדבתנאימותנהכאןערהאמורכל
וזההאלהים,בצלםנבראשהאדםממנה,שוונההטרףמחיתהאדםשנעלה
נפשית.אחווהוברגשיבכבודבאהבה,האדםקדושתאתלנצורמחייבו

כך.תעשהאלאו:עשהלךוליעץלבואשאיןבוודאיכיוםבמצבך
נררשומהבחייםהנעשהעלהביקורתיתהמחשבהבהתעוררותצורךישאך

יחיר.מכל
צריךהיחיד :המנהיגיםממצבהיחידיםשלמצבםיותרקלזהבמובן

המנהיגשלאחריותוהאחרים,הרביםעל-והמנהיגעצמו,עללהחליט
מעיזאינולרוב:היחידפלאזהראהזאתובכלמא,דוכבדהגדולהוהמצווה
-והלזההמנהיגעליויחליטלאשרבהכנעהומצפהעצמועללהחליט
שללאמיתואך,למוות.לחייםבידיו,האדםבניחייכןהיוצרבידכחומר
באבהיחידשל-אמונתובאיאובאמונתוורקאךהפעילההתגובהתלויהדבר
היצורים.כלבאחוותהאלהים,בצלםשנבראהאדםחייבקדושתלכולנו,אחר

וברכה,בכבור

שופךזההרי-זומסוכנתאימרהחדרההמתחדשלציבורנוכשגםכיום,
אתלמצואישזובאווירהובארצנו.בעולםלעינינוהמתהווהעלמחרידאור

שכנינועםהדדיתוהבנהוהסכםשלוםכשואפילבדידותנוהאמיתיתהסיבה

באפס-יר,ונפלהכרעהבגרמנהיהענקיתהסוציאליסטיתהחברההערבים,
היחירשלהמצפוןאברןלקראתצועדתבארץ(ז.tלנוהחינוכיתוהחברה

בכל(כמורציניתמיבחןנקודתזוכיוםהקולקטיבי"."המצפוןולהשתלטות
הדו-ופעילימאמינייתמעטובמידהבההמצבהחמרתעםחירום).שעת

ושארהחברותיתהפוליטיקהשלאאלה,בעיקרנאמניםוישארולאומיות,

בחשיבותיצור,כלבערךשהאמונהאלהאלאאותם,מניעיםחיצונייםגינונים
במרכזהיאוהתנהגותו,מעשיולכלהמוחלטתהאשייתובאחריותואדםכל

ישוב",אר t '"חייהם.

לב,בכלשלךטוב,כלוברכתושלום

 , 1948אוגוסטתש"ח,אב,ראשיתנהלל,

וכרכה.,שלוםכרלך.

שברעיוןהפנימית-חיוניתהאמתלפיהאדםבחיירעיוןכלנערךלדידי

מוצאשממנהיסודנקודתשכאןומכירמרג"ז.tרואה,אניאםאומרתזאתזה,

-לחברואדםשביןההדדייםוליחסיםבחייםוהתנהגותוהאדםלפעולת
יכולתיבכלולהתאמץזהלרעיוןמהתמסרשתעכבניסיבהכלאזאיןהרי

למלחמה.הסרבנות,ברעיוןדידןבנידןהדברהואוכךלאורו,חייאתלכוון
שהואלהאמיןיכולאינךאךמאד,נעלההואלעצמו ,z;כ'שהרעיוןאתהאומר

השיטהלפיאתהנוהגזהבעניןשנה,אלפיאומאותאיזהלעורעדבר-ביצוע
הגוףהנאותמזון,פרנסה,-שבחומרלענינים:ביחסבחייםהגןקובלתהמצערת

הרעבמןה,למעלהגםותכופותיכלתו,ככלומתאמץהאדםפעיל-ונות tה'
אווהחוסרהעניותהאישי,הגופניהתענוגאוהכאבשלו,האישיהשובעאו

לפעילותווהמניעיםהדוחפיםהם-שלוהאישיהפרטי,ר ttוהעו'ה'ז.tפע
כאןהןה';,צמיתוההגשמההפעילותיפנה,א'זzרבכלהאדםשלולחריצותו

ענינים :בטעותהנלוראיםלעניניםביחסהדברכןק'אמאליו.המובןדבר
שחומרמפניהפרדה,ללאבחומרמשולביםשהםמפנר-(בטעותשברוח,

הטובאוהרעאתלבחוןכאןטורחהאדםאיןחיים),-ביחדהםורוח

האנו-עללה'ןzפיעיכלתומידתלפיומעריכובוחנואלאכ'זzלעצמו,'!,!,ברעיון
והמצבים.התנאיםבכלהעצמיתההגשמהיסודכאןונשכחנ'ז.tמטכולה,(ז.tות

'ז.:.אכיארצח,לאשאביחשובןהאיןהאדם,בניבחיי ,z; 'והאסוןהרעכלומנא"

מתנתהחייםבהשמדתתתף ttא'לאשאביאחי,האדםבדםיריאתאטמאלא

זהאםכולו,לציבוראוליחידיםעניןןהאםשואליםמידאלאיוצר-כל,

 • 26.9.1949נהלל,

,.. ,.. ,.. 

"הלוחמים".מדוךלישראל,הגנהצכאשלהאךכיוןהנהלתלככוד

עליולענותיכולתמצאתיולאיוםיוםלפגימונח 31/8מיוםמכתבכם
"משההשםאתבראותרשאחזתניהתדהמהמפניבעיקר,וגם,פנאי,מחוסרגם

עברושניםרכותי.והעזכרונותילכתובמתבקשאנישעליו ,"ל"זקלפפיש

 !בנופליםהואגםוהנהעליו,שמעתיולאהתראינושלא

השניה,העולםמלחמתלפניעודשעסקו,חברים,בפגישותבעיקרהכרתיו
ונפשרגשבעלחם,מזגבעלהיההחפשי.הסוציאליזםלשאלותבבירורים
שמסביבהשיגראבחייסיפוקמצאלאבחיצוניותו,מאדצנועכראםסוערת,

האזרחיםמלתמתבפרוץוהאוטוריטרי,היבש"המדעי"בסוציאליןםולא
קלפפישמשההיהבניה,בדםהתבוססהוספרדוכנופיותיו,פרנקומצרבספרד
שאלניוהסוערהקצרובמכתבושמאלועלימיןעלפנהרב,אי-שקטאחוז

למהפכהלסייעולאלעזורלאאפשראיךןלשתוקאפשר:איךנפשומעומק
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כולו.לעולםהישועהמזהתצמחכךינהג

אצלנוומוחלטמוסכםאם :יסודיאחדבתנאימותנהכאןערהאמורכל
וזההאלהים,בצלםנבראשהאדםממנה,שוונההטרףמחיתהאדםשנעלה
נפשית.אחווהוברגשיבכבודבאהבה,האדםקדושתאתלנצורמחייבו
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נררשומהבחייםהנעשהעלהביקורתיתהמחשבהבהתעוררותצורךישאך

יחיר.מכל
צריךהיחיד :המנהיגיםממצבהיחידיםשלמצבםיותרקלזהבמובן

המנהיגשלאחריותוהאחרים,הרביםעל-והמנהיגעצמו,עללהחליט
מעיזאינולרוב:היחידפלאזהראהזאתובכלמא,דוכבדהגדולהוהמצווה
-והלזההמנהיגעליויחליטלאשרבהכנעהומצפהעצמועללהחליט
שללאמיתואך,למוות.לחייםבידיו,האדםבניחייכןהיוצרבידכחומר
באבהיחידשל-אמונתובאיאובאמונתוורקאךהפעילההתגובהתלויהדבר
היצורים.כלבאחוותהאלהים,בצלםשנבראהאדםחייבקדושתלכולנו,אחר

וברכה,בכבור

שופךזההרי-זומסוכנתאימרהחדרההמתחדשלציבורנוכשגםכיום,
אתלמצואישזובאווירהובארצנו.בעולםלעינינוהמתהווהעלמחרידאור

שכנינועםהדדיתוהבנהוהסכםשלוםכשואפילבדידותנוהאמיתיתהסיבה

באפס-יר,ונפלהכרעהבגרמנהיהענקיתהסוציאליסטיתהחברההערבים,
היחירשלהמצפוןאברןלקראתצועדתבארץ(ז.tלנוהחינוכיתוהחברה

בכל(כמורציניתמיבחןנקודתזוכיוםהקולקטיבי"."המצפוןולהשתלטות
הדו-ופעילימאמינייתמעטובמידהבההמצבהחמרתעםחירום).שעת

ושארהחברותיתהפוליטיקהשלאאלה,בעיקרנאמניםוישארולאומיות,

בחשיבותיצור,כלבערךשהאמונהאלהאלאאותם,מניעיםחיצונייםגינונים
במרכזהיאוהתנהגותו,מעשיולכלהמוחלטתהאשייתובאחריותואדםכל

ישוב",אר t '"חייהם.

לב,בכלשלךטוב,כלוברכתושלום

 , 1948אוגוסטתש"ח,אב,ראשיתנהלל,

וכרכה.,שלוםכרלך.

שברעיוןהפנימית-חיוניתהאמתלפיהאדםבחיירעיוןכלנערךלדידי

מוצאשממנהיסודנקודתשכאןומכירמרג"ז.tרואה,אניאםאומרתזאתזה,

-לחברואדםשביןההדדייםוליחסיםבחייםוהתנהגותוהאדםלפעולת
יכולתיבכלולהתאמץזהלרעיוןמהתמסרשתעכבניסיבהכלאזאיןהרי

למלחמה.הסרבנות,ברעיוןדידןבנידןהדברהואוכךלאורו,חייאתלכוון
שהואלהאמיןיכולאינךאךמאד,נעלההואלעצמו ,z;כ'שהרעיוןאתהאומר

השיטהלפיאתהנוהגזהבעניןשנה,אלפיאומאותאיזהלעורעדבר-ביצוע
הגוףהנאותמזון,פרנסה,-שבחומרלענינים:ביחסבחייםהגןקובלתהמצערת

הרעבמןה,למעלהגםותכופותיכלתו,ככלומתאמץהאדםפעיל-ונות tה'
אווהחוסרהעניותהאישי,הגופניהתענוגאוהכאבשלו,האישיהשובעאו

לפעילותווהמניעיםהדוחפיםהם-שלוהאישיהפרטי,ר ttוהעו'ה'ז.tפע
כאןהןה';,צמיתוההגשמההפעילותיפנה,א'זzרבכלהאדםשלולחריצותו

ענינים :בטעותהנלוראיםלעניניםביחסהדברכןק'אמאליו.המובןדבר
שחומרמפניהפרדה,ללאבחומרמשולביםשהםמפנר-(בטעותשברוח,

הטובאוהרעאתלבחוןכאןטורחהאדםאיןחיים),-ביחדהםורוח

האנו-עללה'ןzפיעיכלתומידתלפיומעריכובוחנואלאכ'זzלעצמו,'!,!,ברעיון
והמצבים.התנאיםבכלהעצמיתההגשמהיסודכאןונשכחנ'ז.tמטכולה,(ז.tות

'ז.:.אכיארצח,לאשאביחשובןהאיןהאדם,בניבחיי ,z; 'והאסוןהרעכלומנא"

מתנתהחייםבהשמדתתתף ttא'לאשאביאחי,האדםבדםיריאתאטמאלא

זהאםכולו,לציבוראוליחידיםעניןןהאםשואליםמידאלאיוצר-כל,

 • 26.9.1949נהלל,

,.. ,.. ,.. 

"הלוחמים".מדוךלישראל,הגנהצכאשלהאךכיוןהנהלתלככוד

עליולענותיכולתמצאתיולאיוםיוםלפגימונח 31/8מיוםמכתבכם
"משההשםאתבראותרשאחזתניהתדהמהמפניבעיקר,וגם,פנאי,מחוסרגם

עברושניםרכותי.והעזכרונותילכתובמתבקשאנישעליו ,"ל"זקלפפיש

 !בנופליםהואגםוהנהעליו,שמעתיולאהתראינושלא

השניה,העולםמלחמתלפניעודשעסקו,חברים,בפגישותבעיקרהכרתיו
ונפשרגשבעלחם,מזגבעלהיההחפשי.הסוציאליזםלשאלותבבירורים
שמסביבהשיגראבחייסיפוקמצאלאבחיצוניותו,מאדצנועכראםסוערת,

האזרחיםמלתמתבפרוץוהאוטוריטרי,היבש"המדעי"בסוציאליןםולא
קלפפישמשההיהבניה,בדםהתבוססהוספרדוכנופיותיו,פרנקומצרבספרד
שאלניוהסוערהקצרובמכתבושמאלועלימיןעלפנהרב,אי-שקטאחוז
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למעלהעליךשהוטלוהציבוריתוהפעילותהטירדותגודלעלבאמתצערי
בדברדעתויישובשקטמתוךלעייןהאפשרותאתממךשולליזהמיכלתך,
אףאני,פירישיאינלעליועימדשאנייואל,לדבריהפירוש-כיהנידון,

יודעלכלהמיבניםהנביא,בדברימשנהואיננימיסיףאינניתגואףמלה
עזרא,אבןרש"י,שלמפירושיהםגירעיאיננימוסיףאינניעברית,ומבין

כיכמוהם,מפרשהמידרנישלייגואףיונתן,ותרגוםציוןמצודתהרד"ק,
תוכןוהריהיום,יבא Iכוברמתלבןידייותראופןבכלעבריתהיאידעאכן

החל :שהזכרתיהפרשניםכלשלובפירשרםבתמציתםייאלשלהדברים
פינה- Iוכומלחמה",לודשובגויים,זאת"קראו-ד'ביואלט'מפסולו
המלךבימי-עזראאבן(לדעתירושליםעללהילחםהבאיםלגיייםהשם

והואירושלים)עלגוגמלחמתבימי-המפרשיםשארלדעתאךיהישפט,
גםירושלים,עללמלחמהכוחותיכםכלתרכזוכילכם,תביאו :להםאומר
ולרמ-לחרבותהעבידהכליכלתהפכוגםאני,:גבוריאמרשביניכםהחלש
הבאיםבפסוקים "!גבוריך Iדהנחת"שמה :יהיהדברשלוסיפוחים,

ירושלים,עללמלחמהשהתרכזוהעצומיםהכוחלתשלהמפלהגידלמתואר
תרנוםעםהמסורתייםהמפרשיםאותומכיניםכךמקרא,שלפשוטוזהו

בהםולראותאלהפשוטיםפסיקיםולעקם!לבואהמוררניג IIשלועמיונתן
צריךלכך-ולרמחיםלחרבותוהמזמרההאתאתלכתתלישראלקריאהצו

אל,קדושיהנביאיםבפניכבודידאתחוסרדמגוגיה,-הארצות,עםשלגודש
גוריוןובןבגיןרמנחםאלראיודודכחיבאוברהסיקרייםדרךלאאשר

 :המליםחמשתאתרקשמסביבהפסוקיםמכלולהבליטלהוציא !דרכם
-הסיפאובליהרישאבלילרמחים",ומזמרותיכםלחרבותאתיכם"כותו
 ! 1לזהנקראשםמה

הדרה,בכלתופיעוהאמתבדברהיטבנאתעיין
בידידות.שלך

מעשהלכלהתנגדיתיעלממנישמעעמיקוכאבבצער 1והנחנקתהנרמסת

יכיללאאךבשכלי,הביןשמע,בייתר,הנעלהלמטרהאפילואלימות,
בנפוזtו,זהעםלהשלים

מאתביידיש,המוסרי","הסיציאליזםהספרעללבבכללפביהמליץ
באיתיעיוניעםשם.הבזובעיםלרעיונותיהתלהבאיירס,מביאנוסוולף,ח,

שם,לנאמר"ל Iקלפפישמשה ל-zו'להתלהבותוויהסכמתיהבנתיספר

להתיעץבאהואהיטלר,מלחמתראשיתבימיאלינזשההגיעלאחרינה
פירפרהיאבהיטלר,הלוחמיםלצבאיתלהתגייסרצונועלדעתיולעדמוע

הפנימיתהדחיפהוביןימלחמהלצבאיותהתנגדותוביןולבטיובספקיתיו
עדינים,כהבעניניםמיעציםשאיןלואמרתיהוא,בנשקובשטןלהילחםהעוה
העובדהעצםמאד,הואטועה-ןז.:ליליתעצהממנימוע rL'ל,הואמצפהושאם
וכךיתגייס,שהואסימן-התנאיםבבלמוהלטתשלילהבוואיןשואלשהוא
עודאחדמכתביהתגייס,הלךדברי,בצידקתמלאההכרהתוךעיוz-ה,

ניסהאשרהצעיריםעלוכאבועלבוןצערמלאמכתבממנו,לקבלהספקתי
ועקרונותשבהשקפהמטעמיםלאלו,התנגדווהםלהתגייסותלהלהיבם

לשמועהוספתילאמאזלזה,קראשהואכפי ,! I"עצלותמתוךאלאפציפיסטיים
 ,ל!!זקלפפישמיוz-המותעלבידיעהיהפתיענימכתבכםשבאעדעליו

לדעתשרציתישוניםפרטיםלפ~יוסתומיםהכרתילאמשפהתואת
עליו,

ועצבבהיקרהראשיארכיןבהחלטבעיניופסולההמלחמהאשרכאדם
ההדדיתההרגהבשדהאלאחייםביצירתשלאו!!לקלפפישמשהעלמרוינון
לכך,שהגענולנואויחייו,כלאתנפשו,אתמסר

השלום,וברכתבכבוד

 23,10,1949נהלל,

טוב,וכלשלוםא"מאזהיקילירירי * * * 30,1,1949נהלל,

המבולבתיךאדםקילה,דסיףסיףשמעתיבובמכתבךשימחתני
---האחרונה,בשנהלעולם'וz-באווהאנדרלמוסיה

השתוממותוגםצערגם ,'י ,'דליואלהפירושבעניןלדבריךועתה
ימאיריהפשוטיםהדבריםעל-השתוממיתהזה,העניןכלבימעורר
וצערמייחדםי,לפירושיםוזקוקיםהחרטומיםלכתבכביכולשנהפכיהעינים

תמימהד!בתורתלרעהמשתמשיםיחדגםהארץועמישדימגוגיםעל-
המיליטריסטית,תעמולתםלמעןמישראלנביאדברייבבןזידבשוגגומסלפים

לאואףלמזידיםלאחלילהשייךשאינךהיקר,ידידיאליך,ביחסאך
רבאליךביחס-הנביאלדבריהפתח!!למצוא"נלאואשרלשיגגים

לך,שלוםדבבדגמו,ה,ש,והנכבדהיקדלירירי

דבדיךלוריאתעםרשמתישנתהעזהרושםמכיחעתהאליךאניכותב

תשרי,בכ"ד ,ל'!זמגנסל,י,יקירנושללפטירתוהשנהליום Iב"הארץ!

המתרכזתוהעדה ,!!ל;עה"פניך","מבקשיתכנית-המניחשלזותכניתו
 ,"ל;עה"בשםהאחתהחיברתמלבדליידועהיהלאזהכל-זהסביב
זוחוברתבזמנהקיבלתילגנדי,יבוברמגנסשלמכתביהםפורסמובה

אתאניקוראשהיא,כלבתכניתקשורששמהדעתיעלשיעלהמבלי

באשבערשכהזה,לאדםכבודיראתכוליואנייד,ךעלהמתפרסמתהתכנית
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למעלהעליךשהוטלוהציבוריתוהפעילותהטירדותגודלעלבאמתצערי
בדברדעתויישובשקטמתוךלעייןהאפשרותאתממךשולליזהמיכלתך,
אףאני,פירישיאינלעליועימדשאנייואל,לדבריהפירוש-כיהנידון,

יודעלכלהמיבניםהנביא,בדברימשנהואיננימיסיףאינניתגואףמלה
עזרא,אבןרש"י,שלמפירושיהםגירעיאיננימוסיףאינניעברית,ומבין

כיכמוהם,מפרשהמידרנישלייגואףיונתן,ותרגוםציוןמצודתהרד"ק,
תוכןוהריהיום,יבא Iכוברמתלבןידייותראופןבכלעבריתהיאידעאכן

החל :שהזכרתיהפרשניםכלשלובפירשרםבתמציתםייאלשלהדברים
פינה- Iוכומלחמה",לודשובגויים,זאת"קראו-ד'ביואלט'מפסולו
המלךבימי-עזראאבן(לדעתירושליםעללהילחםהבאיםלגיייםהשם

והואירושלים)עלגוגמלחמתבימי-המפרשיםשארלדעתאךיהישפט,
גםירושלים,עללמלחמהכוחותיכםכלתרכזוכילכם,תביאו :להםאומר
ולרמ-לחרבותהעבידהכליכלתהפכוגםאני,:גבוריאמרשביניכםהחלש
הבאיםבפסוקים "!גבוריך Iדהנחת"שמה :יהיהדברשלוסיפוחים,

ירושלים,עללמלחמהשהתרכזוהעצומיםהכוחלתשלהמפלהגידלמתואר
תרנוםעםהמסורתייםהמפרשיםאותומכיניםכךמקרא,שלפשוטוזהו

בהםולראותאלהפשוטיםפסיקיםולעקם!לבואהמוררניג IIשלועמיונתן
צריךלכך-ולרמחיםלחרבותוהמזמרההאתאתלכתתלישראלקריאהצו

אל,קדושיהנביאיםבפניכבודידאתחוסרדמגוגיה,-הארצות,עםשלגודש
גוריוןובןבגיןרמנחםאלראיודודכחיבאוברהסיקרייםדרךלאאשר

 :המליםחמשתאתרקשמסביבהפסוקיםמכלולהבליטלהוציא !דרכם
-הסיפאובליהרישאבלילרמחים",ומזמרותיכםלחרבותאתיכם"כותו
 ! 1לזהנקראשםמה

הדרה,בכלתופיעוהאמתבדברהיטבנאתעיין
בידידות.שלך

מעשהלכלהתנגדיתיעלממנישמעעמיקוכאבבצער 1והנחנקתהנרמסת

יכיללאאךבשכלי,הביןשמע,בייתר,הנעלהלמטרהאפילואלימות,
בנפוזtו,זהעםלהשלים

מאתביידיש,המוסרי","הסיציאליזםהספרעללבבכללפביהמליץ
באיתיעיוניעםשם.הבזובעיםלרעיונותיהתלהבאיירס,מביאנוסוולף,ח,

שם,לנאמר"ל Iקלפפישמשה ל-zו'להתלהבותוויהסכמתיהבנתיספר

להתיעץבאהואהיטלר,מלחמתראשיתבימיאלינזשההגיעלאחרינה
פירפרהיאבהיטלר,הלוחמיםלצבאיתלהתגייסרצונועלדעתיולעדמוע

הפנימיתהדחיפהוביןימלחמהלצבאיותהתנגדותוביןולבטיובספקיתיו
עדינים,כהבעניניםמיעציםשאיןלואמרתיהוא,בנשקובשטןלהילחםהעוה
העובדהעצםמאד,הואטועה-ןז.:ליליתעצהממנימוע rL'ל,הואמצפהושאם
וכךיתגייס,שהואסימן-התנאיםבבלמוהלטתשלילהבוואיןשואלשהוא
עודאחדמכתביהתגייס,הלךדברי,בצידקתמלאההכרהתוךעיוz-ה,

ניסהאשרהצעיריםעלוכאבועלבוןצערמלאמכתבממנו,לקבלהספקתי
ועקרונותשבהשקפהמטעמיםלאלו,התנגדווהםלהתגייסותלהלהיבם

לשמועהוספתילאמאזלזה,קראשהואכפי ,! I"עצלותמתוךאלאפציפיסטיים
 ,ל!!זקלפפישמיוz-המותעלבידיעהיהפתיענימכתבכםשבאעדעליו

לדעתשרציתישוניםפרטיםלפ~יוסתומיםהכרתילאמשפהתואת
עליו,

ועצבבהיקרהראשיארכיןבהחלטבעיניופסולההמלחמהאשרכאדם
ההדדיתההרגהבשדהאלאחייםביצירתשלאו!!לקלפפישמשהעלמרוינון
לכך,שהגענולנואויחייו,כלאתנפשו,אתמסר

השלום,וברכתבכבוד

 23,10,1949נהלל,

טוב,וכלשלוםא"מאזהיקילירירי * * * 30,1,1949נהלל,

המבולבתיךאדםקילה,דסיףסיףשמעתיבובמכתבךשימחתני
---האחרונה,בשנהלעולם'וz-באווהאנדרלמוסיה

השתוממותוגםצערגם ,'י ,'דליואלהפירושבעניןלדבריךועתה
ימאיריהפשוטיםהדבריםעל-השתוממיתהזה,העניןכלבימעורר
וצערמייחדםי,לפירושיםוזקוקיםהחרטומיםלכתבכביכולשנהפכיהעינים

תמימהד!בתורתלרעהמשתמשיםיחדגםהארץועמישדימגוגיםעל-
המיליטריסטית,תעמולתםלמעןמישראלנביאדברייבבןזידבשוגגומסלפים

לאואףלמזידיםלאחלילהשייךשאינךהיקר,ידידיאליך,ביחסאך
רבאליךביחס-הנביאלדבריהפתח!!למצוא"נלאואשרלשיגגים

לך,שלוםדבבדגמו,ה,ש,והנכבדהיקדלירירי

דבדיךלוריאתעםרשמתישנתהעזהרושםמכיחעתהאליךאניכותב

תשרי,בכ"ד ,ל'!זמגנסל,י,יקירנושללפטירתוהשנהליום Iב"הארץ!

המתרכזתוהעדה ,!!ל;עה"פניך","מבקשיתכנית-המניחשלזותכניתו
 ,"ל;עה"בשםהאחתהחיברתמלבדליידועהיהלאזהכל-זהסביב
זוחוברתבזמנהקיבלתילגנדי,יבוברמגנסשלמכתביהםפורסמובה

אתאניקוראשהיא,כלבתכניתקשורששמהדעתיעלשיעלהמבלי

באשבערשכהזה,לאדםכבודיראתכוליואנייד,ךעלהמתפרסמתהתכנית
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 237רגפשבלב
בהם,שעסקוהרביםהשוניםהעניניםלכלובקשרמעלהאמיתיתהאהלית

המגעע"יביחודהזאת,הקדושההאשאתלטשטשלצנן,עלוליםשהיו

אךזה,מסוכןלמבוךשנכנסווגדוליםלרביםשקרהכפיהפוליטיקה,עם

הריאישית,פרטית,סיבהגםעודישהדבריםקריאתעםאנילהתרגשותי

היהדות,למהותלאלהות,לאמונה,אשרהפנימי,בגרעינםהדברים,שלבתוכם
התוכןמסויימים,למועדיםהעדהאספותעדה,כמוהחיצוניתלצורהואפילו

ומכאיבהשנים,עלשניםבקרבילוחשכהזהכל-ורוחןצורתןשלהן,
מחבריםהנפש,מתוךמענהההכלוחוסרזהבעניןהבדידותעובדתמאד

באי-הבנהנתקלאתהזלעתיםזהגשמה,ביטוילמאמצילחיפושים,לרגש,

אפשרשמהםחוגיםאותםמצדגםהנפש,לעומקהענין,לעומליואי-חדירה

 ) 1כךלקוותואשליההיאטעות(ואוליזו,וחדירהלהבנהלליוותהיה

באקטואליותה-,העול/איגודתכנית"עצם :שכתבתכמו 1ובכן
שבשכלמטעמיםבעיקרולאאקטואלי,להםשהדברכאלההישאךעומדת",

 ?ז"לבמגנסשבערכמובקרבםבעורשהדברמתוךאלאותכליתיות,

הגענושאליוהמסוכןהרוחניהמצבבשלזואקטואליותגוברתבימינו
כלהנביאים,הדתית,היהדותהמדינה,והקמתייזLראלצבאנצחונותעםכאן

המיליט-למרכבתהיוםנרתםהכל-היום,ועדהתלמודמאזסבאישראל
שלטוטאליתלמיליטריזציההמדינה,מולךלשירותהצעיד,היהודיריזם
ויהושעאמוץבןישעיהובשםהוכלונשים,נעריםצעירים,קשישים,העם,

בן-גוריון),זאתמבטאבמיוחד(כךביחדנוןבן

"חירבת-יזהרס,שלהאיכותורבהכמותמועטהספראתהקראת

זעליהזוהי ?פועלים""ספריתע"י"השבוי"סיפורועםיחדשהוצאחזעה"
במבצעאפילובודעךלאהאמיתיהיהודיהניצוץר t.1אואדםשלמתאפקת

הגיבוריםהחייליםמחבריושונהלהיותלוטובלאשלנו,והמשחרר""הגואל
קשים.קטרוגיםנגדופורסמווכברו, t.1נפ'זעקתעללהתגברמצליחאינואך

"חירבתגיבורישלוליהדותםז"למגנסל it 'ליהדותוהמשותףמהו
המתפ'זLטתזורעהרוחלנוכחיוכלולאט Iל ,z;ה'אשרהמגנסיםואיהיחזעה"

שללמ.יליטריזציהיהודהבןד"רשלתכניתו ?עמנובניבנפשומחבלת
'ז.:יטהזואלאלך,היהנדמהכאו~רלויכוחיםנושארקהיתהלאהחינוך

צע.דאחרצעדומתגשמתמחושבת

ולביתך,לךושלום

בידידות,שלך

 17.11.1949גהלל,

וברכה.שלוםמ,י.לחבך

,.. 
*" *" 

הרבותאות Iההרפתלעלגם-ובדמעות,ות t\בהתרג'מכתבךאתקראתי

זובמלחמהלךשקרהמהעלובעיקרוגםבארץ,עליךשעברווהלישות
עשרותשלניתוקלאחרבינינושהמגעמאדוצרשכחתיך.לאלא,האחרונה.

ואסון,צרהמתוךאלאנחתמתוךלאנתחדששנים

ובכ"זאותי,מכירהאיננהוהיא ד:;ריכ!;;?שאיננישלךרחלבדבריאתחיל
רמותומדברבפינתיכאןליאני:יושבמאדופוגעקשהמשפטעליהוציאה
להסיראדםחייב !הצלתינפשיאתואניחייהם,אתונתנונלחמוואחרים
נא,תק'זLיבוואתםשפתיים,לזותמעליו

, t ( בן-שמ,ןחדרה,גן-שמואל,ימיעלייעידוכך,נהגתילאמעודי

לסכנהתמידשהייתיהראשונות,בשנותיהונהללחולדה,מתולה-תל-ח,י
המעוניןשבדברים.האמתאתלראותשהתחלתיעדי, ,1\נפיבכלולהגנה
שינויבאלאאילוגםיידע,-המקומותבאותםעליעברר ,1\איאתלדעת
בגיליאולי,ליהיהמותראזגם-ובעולםבארץהמצבעלבהשקפתייפודי

שלארקבקשתיכל !זאתמלבקשליחלילהארעלי,יגינושאחריםזה,
מכתבי,בהמשךאבררזהואתהגנה,והכרחסכנותועלינועלייביאו

העליבהעללהאסלחלכןשלךרחלשלנפשהמרתאנימרגישב)

ההגיון !הגיוןכלללאגם :ביותרשמוזרומהיסוהוללאידיעהללאאותי

-עליויגינושאחריםכדימהסכנהלהתחמקהרוצהשאדםמחייב,הפשוט
לצבאהאחריםאתילהיבהוא :להיפךאלאהצבא,אתישלוללאכזהאדם

פטריו-דבריםוכותביםהנואמיםמאלהרביםועושיםשעשוכמוולמלחמה,
יושביםעצמםהםהקטל,לשדהצעיריםנעריםושולחיםמלהיבים,טים

הפציפיסטיםקומץאחרברדיפהועוסקיםטוביםחייםחייםבמשרדיהם,

הכרחכלהיהשלאלהםוודאיואשרלטבחצאןלהיותרוציםשאינם
צבאנגדבדבריאותי,בהאשמתההגיוןכלאיפואאיןזו,במלחהמ
שפרצה,ובזמזהמלחמהפרוץלפנימטבח,להצילהעזהרצוןרקהיהומלחמה

עלינו,שובהמאיימתהמלחמהפרוץלפניעתהובז

ליקללאאךרחל,מצדשוואהאשמתמעלילהסירליהיהקשהלא
לפניישבפצעים",לפגוע"לאממניאתהכשמבקשהעניןעצםאתלברר

בכללהמלחמהופשעאסוןעלהשקפתיאתלהסביר :אלהתי L:מ'אחתרק
לשתוק,-אוזו,במלחמהוכללכללהכרחההישלאוודאותיהכרתיואת
מולידשממכתבךגדולחלקהרי ?לעשותכיצדבפצעים",לפגוע"לאכדי

ז"לבנכםוגםלהשינ,ידנועמדושהערביםאחרת,דרךהיתהשלאלטענה
עללענותבבואיאך ?וצבאיותלצבאלהתנגדיתכןואיךכך,לפניכםטען

לאמיתן,העובדותמבחינתוגםהשקפתיתמבחינהגםולהפריכהזוטענה
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 237רגפשבלב
בהם,שעסקוהרביםהשוניםהעניניםלכלובקשרמעלהאמיתיתהאהלית

המגעע"יביחודהזאת,הקדושההאשאתלטשטשלצנן,עלוליםשהיו

אךזה,מסוכןלמבוךשנכנסווגדוליםלרביםשקרהכפיהפוליטיקה,עם

הריאישית,פרטית,סיבהגםעודישהדבריםקריאתעםאנילהתרגשותי

היהדות,למהותלאלהות,לאמונה,אשרהפנימי,בגרעינםהדברים,שלבתוכם
התוכןמסויימים,למועדיםהעדהאספותעדה,כמוהחיצוניתלצורהואפילו

ומכאיבהשנים,עלשניםבקרבילוחשכהזהכל-ורוחןצורתןשלהן,
מחבריםהנפש,מתוךמענהההכלוחוסרזהבעניןהבדידותעובדתמאד

באי-הבנהנתקלאתהזלעתיםזהגשמה,ביטוילמאמצילחיפושים,לרגש,

אפשרשמהםחוגיםאותםמצדגםהנפש,לעומקהענין,לעומליואי-חדירה

 ) 1כךלקוותואשליההיאטעות(ואוליזו,וחדירהלהבנהלליוותהיה

באקטואליותה-,העול/איגודתכנית"עצם :שכתבתכמו 1ובכן
שבשכלמטעמיםבעיקרולאאקטואלי,להםשהדברכאלההישאךעומדת",

 ?ז"לבמגנסשבערכמובקרבםבעורשהדברמתוךאלאותכליתיות,

הגענושאליוהמסוכןהרוחניהמצבבשלזואקטואליותגוברתבימינו
כלהנביאים,הדתית,היהדותהמדינה,והקמתייזLראלצבאנצחונותעםכאן

המיליט-למרכבתהיוםנרתםהכל-היום,ועדהתלמודמאזסבאישראל
שלטוטאליתלמיליטריזציההמדינה,מולךלשירותהצעיד,היהודיריזם
ויהושעאמוץבןישעיהובשםהוכלונשים,נעריםצעירים,קשישים,העם,

בן-גוריון),זאתמבטאבמיוחד(כךביחדנוןבן

"חירבת-יזהרס,שלהאיכותורבהכמותמועטהספראתהקראת

זעליהזוהי ?פועלים""ספריתע"י"השבוי"סיפורועםיחדשהוצאחזעה"
במבצעאפילובודעךלאהאמיתיהיהודיהניצוץר t.1אואדםשלמתאפקת

הגיבוריםהחייליםמחבריושונהלהיותלוטובלאשלנו,והמשחרר""הגואל
קשים.קטרוגיםנגדופורסמווכברו, t.1נפ'זעקתעללהתגברמצליחאינואך

"חירבתגיבורישלוליהדותםז"למגנסל it 'ליהדותוהמשותףמהו
המתפ'זLטתזורעהרוחלנוכחיוכלולאט Iל ,z;ה'אשרהמגנסיםואיהיחזעה"

שללמ.יליטריזציהיהודהבןד"רשלתכניתו ?עמנובניבנפשומחבלת
'ז.:יטהזואלאלך,היהנדמהכאו~רלויכוחיםנושארקהיתהלאהחינוך

צע.דאחרצעדומתגשמתמחושבת

ולביתך,לךושלום

בידידות,שלך

 17.11.1949גהלל,

וברכה.שלוםמ,י.לחבך

,.. 
*" *" 

הרבותאות Iההרפתלעלגם-ובדמעות,ות t\בהתרג'מכתבךאתקראתי

זובמלחמהלךשקרהמהעלובעיקרוגםבארץ,עליךשעברווהלישות
עשרותשלניתוקלאחרבינינושהמגעמאדוצרשכחתיך.לאלא,האחרונה.

ואסון,צרהמתוךאלאנחתמתוךלאנתחדששנים

ובכ"זאותי,מכירהאיננהוהיא ד:;ריכ!;;?שאיננישלךרחלבדבריאתחיל
רמותומדברבפינתיכאןליאני:יושבמאדופוגעקשהמשפטעליהוציאה
להסיראדםחייב !הצלתינפשיאתואניחייהם,אתונתנונלחמוואחרים
נא,תק'זLיבוואתםשפתיים,לזותמעליו

, t ( בן-שמ,ןחדרה,גן-שמואל,ימיעלייעידוכך,נהגתילאמעודי

לסכנהתמידשהייתיהראשונות,בשנותיהונהללחולדה,מתולה-תל-ח,י
המעוניןשבדברים.האמתאתלראותשהתחלתיעדי, ,1\נפיבכלולהגנה
שינויבאלאאילוגםיידע,-המקומותבאותםעליעברר ,1\איאתלדעת
בגיליאולי,ליהיהמותראזגם-ובעולםבארץהמצבעלבהשקפתייפודי

שלארקבקשתיכל !זאתמלבקשליחלילהארעלי,יגינושאחריםזה,
מכתבי,בהמשךאבררזהואתהגנה,והכרחסכנותועלינועלייביאו

העליבהעללהאסלחלכןשלךרחלשלנפשהמרתאנימרגישב)

ההגיון !הגיוןכלללאגם :ביותרשמוזרומהיסוהוללאידיעהללאאותי

-עליויגינושאחריםכדימהסכנהלהתחמקהרוצהשאדםמחייב,הפשוט
לצבאהאחריםאתילהיבהוא :להיפךאלאהצבא,אתישלוללאכזהאדם

פטריו-דבריםוכותביםהנואמיםמאלהרביםועושיםשעשוכמוולמלחמה,
יושביםעצמםהםהקטל,לשדהצעיריםנעריםושולחיםמלהיבים,טים

הפציפיסטיםקומץאחרברדיפהועוסקיםטוביםחייםחייםבמשרדיהם,

הכרחכלהיהשלאלהםוודאיואשרלטבחצאןלהיותרוציםשאינם
צבאנגדבדבריאותי,בהאשמתההגיוןכלאיפואאיןזו,במלחהמ
שפרצה,ובזמזהמלחמהפרוץלפנימטבח,להצילהעזהרצוןרקהיהומלחמה

עלינו,שובהמאיימתהמלחמהפרוץלפניעתהובז

ליקללאאךרחל,מצדשוואהאשמתמעלילהסירליהיהקשהלא
לפניישבפצעים",לפגוע"לאממניאתהכשמבקשהעניןעצםאתלברר

בכללהמלחמהופשעאסוןעלהשקפתיאתלהסביר :אלהתי L:מ'אחתרק
לשתוק,-אוזו,במלחמהוכללכללהכרחההישלאוודאותיהכרתיואת
מולידשממכתבךגדולחלקהרי ?לעשותכיצדבפצעים",לפגוע"לאכדי

ז"לבנכםוגםלהשינ,ידנועמדושהערביםאחרת,דרךהיתהשלאלטענה
עללענותבבואיאך ?וצבאיותלצבאלהתנגדיתכןואיךכך,לפניכםטען

לאמיתן,העובדותמבחינתוגםהשקפתיתמבחינהגםולהפריכהזוטענה
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עליתשפיעשלאהאכןראניולאבפצעים",לפגוע"לאבקשתךלפניעומדת
שאיןאניומתוודהמודהאךולנחם,להקלממנימבקשאתהזו,בקשה

העובדותאתוידיעתימכאוב!!,יוסיףדעת"יוסיףבאשרזאת,לעשותבכוחי

שאינהנחמהלנחםמומחיםהםרקהמלחמהמאמינימנחמת,ולאמכאיבהרק
כלום.אומרת

עמדתיעלב"דבר!!שלימעטותשזרותע!!ילךנודעבמקרהרקהנה
לעצורלהןהיר,חבריומאמצימ~זמציעלכלוםידעתולאהפציפיסטית,

בפניהםסגוריםהריהעתוניםושאר"דבר" :המלחמהאסוןאתולמנוע
כלבעיניהםשווההיתההממלכתית""העצמאותשלום.והצעותזלום l ',דברי
"אם :במכתבךאומראתהובעתי.דבהווהבעבר,הצעיריםחייוכלמחיר
העצמאות,אתלהשיגמבליואפילוהערבים,עםלהסתדרהיהאפשררק
צעיריםבחייםהעצמאות,לנועולהנזאוד,,יקר L! 'אומרואתהכדאי!!.היה

שנאהכמהרעל,כמהןזהעללהוסיףלימהעת",בלאשנקטפוורעננים

עםלהסתדרדרךכשהראינוזה,מפניהזהרנור L!כא'עלינונשפכוובוז
מוכןהריניבכךאתהמעוניןאם !עצמאותובלימלחמהבליהערבים
הערביםמצדלנוהוצעוונוחותטובותאפשרויותכמהבעובדותלהוכיח
 !העצמאותפולחןבגללוהכלשלנו,הפוליטיקהעושיע"יונדחו

אהיהשלאכןהדעתקלאינניאךלדעות,ילהתנגדאולהסכיםאפשר

ואינניאחרים,עלישיגינומעוניןאינניוטוען.אומרשאנילמהאחראי
אינניממנה.מוצאשאיןבתהוםהציבורכלעםיחדשיכניסונימעונין

גבוהפקידסרן,אלוף,שר,ראש,נשיא,שלהמדונןההכבודבכסאמעונין

ואםובזוועה.ברציחהואש,בדםלנושקמודומיםדבריםאותםוכלונמוך
יהי-יחדגםוהיהודיםהגוייםדורנוחכמיבעיניך;יאטפשיתזועמדתי

והוכרס!המולךעובדיהחכמיםעםולאאלוה-אמת,עובדיהטפשים,עםחלקי
ןההבנתני

בזה,רקהריהינחמהישאםןלמענכםנחט:המשוםבזההישאך
חובתושןיבחשבולב,בתוםחייואתמסרהצעירים,בנינושארכמושבנכם

"חייב :חז!!לואמרוטובה,כוונהשלחשיבותהמאדגדולהביהדות,לעמו.
האחרוןבזמןאנינפגשהטובה".עלשמברךכשםהרעהעללברךאדם
סובלכמהעציון.בגושנפלהוהצעירההרכהשבתואחדבאבבפעםכפעם
ובאיזהזו,ש"בעצמאות!!האסוןמפניהמןהיריםביןהיהנמוניאשרזה,אדם

דתי-מסורת,יאדםהואפנימית.ובהכנעהבשקטאלהיסוריםסובלהואכוח

 .לסבולכוחולמוסיףוןה
ותר-שתבינוניבתקווהומורתח,קרועמלבשנאמרודברימסייםהריני

לצערכם.לביבכלשותףוהננילנפשכםמאדמביןשאניכשםגישוני
כוח.ליעףהנותןבןהלכםויעןורולהבליגלהתחזקיהודיחייב

ובידידות.בשלום

 2,8.1950נהלל,

כהן.יוסףמאר,הנכבדידידי

*" *" *" 

טובה:לשעהוצפיתיפעמיםכמהבעיוןקראתירב-העניןמכתבךאת

לכך.הראויההרצינותבכללהגיבשאוכלומנוחהשקטשל
כוונות,אי-אמון,חשדות,הרבה.זהעלאתעכבלאיים. L!אי'ענינים ) 1
טעמתי-תנועהבאותהאפילווחבריםידידיםביןוהאשמותחתירותרעות,

המהפכ-הסוציאליסטיות,במפלגותפעילשהייתיהשניםבאותןןהמרטעם

טבעיולמפלגתיות.למפלגותעורףפניתיעמוקנפשבשאטוהציוניות.ניות

והשתד-אחרים,שלוהשקפותגישותודוחהמתנגדשונה,אדםהיותהדבר

שבעמדתלדעתו,והסכנה,הוא,עמדתובצדקתול.טזכנעלהוכיחלותו
ןולןלזוליםקדוםלמשפטלאי-אמון,לחשדות,מקוםכאןמהאךהמתנגדים.

איפו:אנעבור !ממניהשונהאתלהשפילולאולהסבירלשכנעכוונתיהן
הענין.לעצם

חובתאדם,להיותעליוחובהאך !מלאךולא~לאיננוהאדם ) 2
באמרךצדקתלא.בהחלטוכללכללמיכלתולמעלהזהואיןלו,היאכבוד
אתלהצדיקכדיבואיןהערביםאלמצדנוביותרהטובהידידותיחסשגם
האדםכןכותרקלאלכאןלהגיעזכותנוזוהיתהישראל.לארץבואנועצם

ארדזוהריכימזה,ולמעלהיותראלאלמחצה,שומט:הארץבכללהתשיב
גישתישדווקאאלאשנים,אלפימזהלעמנומיוחדמשהושהיאישראל,

היהודית-אנושיתהמוסרית,גישתי-להקוראשאתהכפי-"הדוגמטית!!
כבני-ונקיי-כפים,טהורותבכוונותנקי,במצפוןלכאןבואלמאתנותובעת

הפלאיםכמפעלמולדתם,לביתהחוןריםביתחסריגוליםכבניםאדם-אחים
בשלוםהקווייקריתפנסילבניהאתובנהשהקיםבשעתו,ן fJוויליאםשל

השתוללואמריקהשבכלבשעהשם,האינדיאניםהילידיםעםמלאובהסכם
זההיהכך-לאינדיאניםהלבניםביןובהלההרסרציחות,דם,מלחמות
אחווהבסיסעליהודית-ערביתארץכאןולכונןלבנותוביכלתנו,מחובתנו,
נתבעיםכךלשםאבלוערבים,יהודיםמיליוניל L! 'לאשרםהדדית,וידידות

הם-יהודיים-אנושייםמוסריים,:נימוקיםכוונתי"דוגמטיים",להיותאנו
מיכה,ישעיהו,שלציונותהיהדות,ותחיתהציונותבגורמילהיותצריכים
גורדון,.דוא,העםלאחדועדהלבבות!!,"חובותזכאי,בןיוחנןר'הילל,

לשמשויכלהוברוחבחומרלהצליחיכלהכזושציונותנוכחנומהנסיון
"דוגמ-ובציונותביהדותהטוןנותניאיןואולםהאנושות,לכלודוגמהמופת

בפו-הגויים","ככלבדרכיםהמטרהלקראתהםצועדיםבטלנים,טיקנים",
המתק-והתוצאותמלתמה,לכדיעדושוביניותאנוכיותדיפלומטיה,ליטיקה,

 :טועניםזהכלולאחרוכו',שנאהאמון,איזיון,צבאיות,:מלחמה,הובלות
ואיןהעולםהואכך ) 2אתנו.להשליםרוציםאינםכיאשמים,הערבים ) 1
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עליתשפיעשלאהאכןראניולאבפצעים",לפגוע"לאבקשתךלפניעומדת
שאיןאניומתוודהמודהאךולנחם,להקלממנימבקשאתהזו,בקשה

העובדותאתוידיעתימכאוב!!,יוסיףדעת"יוסיףבאשרזאת,לעשותבכוחי

שאינהנחמהלנחםמומחיםהםרקהמלחמהמאמינימנחמת,ולאמכאיבהרק
כלום.אומרת

עמדתיעלב"דבר!!שלימעטותשזרותע!!ילךנודעבמקרהרקהנה
לעצורלהןהיר,חבריומאמצימ~זמציעלכלוםידעתולאהפציפיסטית,

בפניהםסגוריםהריהעתוניםושאר"דבר" :המלחמהאסוןאתולמנוע
כלבעיניהםשווההיתההממלכתית""העצמאותשלום.והצעותזלום l ',דברי
"אם :במכתבךאומראתהובעתי.דבהווהבעבר,הצעיריםחייוכלמחיר
העצמאות,אתלהשיגמבליואפילוהערבים,עםלהסתדרהיהאפשררק
צעיריםבחייםהעצמאות,לנועולהנזאוד,,יקר L! 'אומרואתהכדאי!!.היה

שנאהכמהרעל,כמהןזהעללהוסיףלימהעת",בלאשנקטפוורעננים

עםלהסתדרדרךכשהראינוזה,מפניהזהרנור L!כא'עלינונשפכוובוז
מוכןהריניבכךאתהמעוניןאם !עצמאותובלימלחמהבליהערבים
הערביםמצדלנוהוצעוונוחותטובותאפשרויותכמהבעובדותלהוכיח
 !העצמאותפולחןבגללוהכלשלנו,הפוליטיקהעושיע"יונדחו

אהיהשלאכןהדעתקלאינניאךלדעות,ילהתנגדאולהסכיםאפשר

ואינניאחרים,עלישיגינומעוניןאינניוטוען.אומרשאנילמהאחראי
אינניממנה.מוצאשאיןבתהוםהציבורכלעםיחדשיכניסונימעונין

גבוהפקידסרן,אלוף,שר,ראש,נשיא,שלהמדונןההכבודבכסאמעונין

ואםובזוועה.ברציחהואש,בדםלנושקמודומיםדבריםאותםוכלונמוך
יהי-יחדגםוהיהודיםהגוייםדורנוחכמיבעיניך;יאטפשיתזועמדתי

והוכרס!המולךעובדיהחכמיםעםולאאלוה-אמת,עובדיהטפשים,עםחלקי
ןההבנתני

בזה,רקהריהינחמהישאםןלמענכםנחט:המשוםבזההישאך
חובתושןיבחשבולב,בתוםחייואתמסרהצעירים,בנינושארכמושבנכם

"חייב :חז!!לואמרוטובה,כוונהשלחשיבותהמאדגדולהביהדות,לעמו.
האחרוןבזמןאנינפגשהטובה".עלשמברךכשםהרעהעללברךאדם
סובלכמהעציון.בגושנפלהוהצעירההרכהשבתואחדבאבבפעםכפעם
ובאיזהזו,ש"בעצמאות!!האסוןמפניהמןהיריםביןהיהנמוניאשרזה,אדם

דתי-מסורת,יאדםהואפנימית.ובהכנעהבשקטאלהיסוריםסובלהואכוח

 .לסבולכוחולמוסיףוןה
ותר-שתבינוניבתקווהומורתח,קרועמלבשנאמרודברימסייםהריני

לצערכם.לביבכלשותףוהננילנפשכםמאדמביןשאניכשםגישוני
כוח.ליעףהנותןבןהלכםויעןורולהבליגלהתחזקיהודיחייב

ובידידות.בשלום

 2,8.1950נהלל,

כהן.יוסףמאר,הנכבדידידי

*" *" *" 

טובה:לשעהוצפיתיפעמיםכמהבעיוןקראתירב-העניןמכתבךאת

לכך.הראויההרצינותבכללהגיבשאוכלומנוחהשקטשל
כוונות,אי-אמון,חשדות,הרבה.זהעלאתעכבלאיים. L!אי'ענינים ) 1
טעמתי-תנועהבאותהאפילווחבריםידידיםביןוהאשמותחתירותרעות,

המהפכ-הסוציאליסטיות,במפלגותפעילשהייתיהשניםבאותןןהמרטעם

טבעיולמפלגתיות.למפלגותעורףפניתיעמוקנפשבשאטוהציוניות.ניות

והשתד-אחרים,שלוהשקפותגישותודוחהמתנגדשונה,אדםהיותהדבר

שבעמדתלדעתו,והסכנה,הוא,עמדתובצדקתול.טזכנעלהוכיחלותו
ןולןלזוליםקדוםלמשפטלאי-אמון,לחשדות,מקוםכאןמהאךהמתנגדים.

איפו:אנעבור !ממניהשונהאתלהשפילולאולהסבירלשכנעכוונתיהן
הענין.לעצם

חובתאדם,להיותעליוחובהאך !מלאךולא~לאיננוהאדם ) 2
באמרךצדקתלא.בהחלטוכללכללמיכלתולמעלהזהואיןלו,היאכבוד
אתלהצדיקכדיבואיןהערביםאלמצדנוביותרהטובהידידותיחסשגם
האדםכןכותרקלאלכאןלהגיעזכותנוזוהיתהישראל.לארץבואנועצם

ארדזוהריכימזה,ולמעלהיותראלאלמחצה,שומט:הארץבכללהתשיב
גישתישדווקאאלאשנים,אלפימזהלעמנומיוחדמשהושהיאישראל,

היהודית-אנושיתהמוסרית,גישתי-להקוראשאתהכפי-"הדוגמטית!!
כבני-ונקיי-כפים,טהורותבכוונותנקי,במצפוןלכאןבואלמאתנותובעת

הפלאיםכמפעלמולדתם,לביתהחוןריםביתחסריגוליםכבניםאדם-אחים
בשלוםהקווייקריתפנסילבניהאתובנהשהקיםבשעתו,ן fJוויליאםשל

השתוללואמריקהשבכלבשעהשם,האינדיאניםהילידיםעםמלאובהסכם
זההיהכך-לאינדיאניםהלבניםביןובהלההרסרציחות,דם,מלחמות
אחווהבסיסעליהודית-ערביתארץכאןולכונןלבנותוביכלתנו,מחובתנו,
נתבעיםכךלשםאבלוערבים,יהודיםמיליוניל L! 'לאשרםהדדית,וידידות

הם-יהודיים-אנושייםמוסריים,:נימוקיםכוונתי"דוגמטיים",להיותאנו
מיכה,ישעיהו,שלציונותהיהדות,ותחיתהציונותבגורמילהיותצריכים
גורדון,.דוא,העםלאחדועדהלבבות!!,"חובותזכאי,בןיוחנןר'הילל,

לשמשויכלהוברוחבחומרלהצליחיכלהכזושציונותנוכחנומהנסיון
"דוגמ-ובציונותביהדותהטוןנותניאיןואולםהאנושות,לכלודוגמהמופת

בפו-הגויים","ככלבדרכיםהמטרהלקראתהםצועדיםבטלנים,טיקנים",
המתק-והתוצאותמלתמה,לכדיעדושוביניותאנוכיותדיפלומטיה,ליטיקה,

 :טועניםזהכלולאחרוכו',שנאהאמון,איזיון,צבאיות,:מלחמה,הובלות
ואיןהעולםהואכך ) 2אתנו.להשליםרוציםאינםכיאשמים,הערבים ) 1
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 24.9.1950נהלל,

וכיצורהארם,שלובנפשובאופיושניהם Pטבועיוהרעהטובכיאנימאמין
ולהחלישהטובהיצראתבלירבוולחוקלהגבירביכלתוישתבונהבעל

הקרומיםהימיםלמןהגרולים,האנושותמוריהרע.היצראתמעצמוולעקור
בימינו,גוררוןר.אר.טולסטוילגאנדי,וערהאומותוגרוליישראלנביאישל

ותיפושיובנרודיו-תעיותיולארםלסייעתרלו-1Lוהיזהבענרןהרבהטרחו

במעט,אוברבארםכללבומחמםומאירהצפוןהאוראתולחשוףלמצוא
מאר,רבערכוקדימהצעדכלאךבשר-ורם,אלאמלאךאינוהארם : Iנכו

ביכלתוישוההוגים,הנביאיםמגדוליללמורגםהמשתדלבר-דעת,וכל

לנוהניתןהטובלכללבהתאםהרף,ובליבהררגהמעלהמעלהלהתרומם
ממנה",להיפטרחוריןבןאתהולאגמורלהמלאכהעליך"לא :אבותבפרקי
ובהתיחסותמאררציניותנקורותבין.:תיותלוימותנהכאןהאמורכלואולם
בסעיףעליהןנאנתעכבאליהן.
רמוכיוון,ללאוטעם,מובןללאהם,מקרהוהבעולמנוהחייםהאם ) 2

לנואיןזה,לעולםבמקרהוהוטלנושנקלענוואנו,שהוא,כלעליוןורצון
כלאתהאלימותבכוחולרכושלחטוףבומןובובוולהתייסרלהתענותאלא
זלבנוויתשקעינינויראואשר

הגרוללאבינובניםשכולנולי,לוחשתביותרוהפשוטההנעלההאמת
הבנהוררכיוצורותגווניםבריבואותשוניםכולנו,ואחיותאחיםהעולם,אבי

החן,ירבובמירהבהריבוייםובמירתלאלפיהם,חייםופרחיצורותורגש,

וכפייהלחץוללאוכיוון,הגיוןטעם,מובן,לחיינוויששלהם,והטובהיופי

לנוישמבפניםוהרגשתנוהבנתנובכוחורקחיצונייםמשטרתיים-רורניים
אתולהגבירולחוקשבקרבנוהרעיצרעםלהיאבקוהכושרהצורךהרצון,

העולםניתן,אךומאמצים,בקושיגםאםלארם,הדברניתןבנו,הטובהרצר

עמלובשכרומקבליצירתןעמלכיכלתומשקיעמאתנואחרכלכולנו,נחלת
הציבילי-ביותר,ההכרחייםלצרכיווהצנועים,הפשוטיםהחייםלמעןחלקואת

 :לבנאשיםלעולם,פורענותקללה,-בריבוייהבה,ברכה-במיעוטהוציה
עלביותרהואמתאכורהרילזולתו,רקלאשלילייחסובתקופתנוהאדם

הרצויהבמידהלו,המתאיםבמזוןניזוןאינו ; Cהדרו'בזמןישןאינו!(צזבו.

כרסו,ומילויזלילהלשםחיאלאלחירת,ם-1Lליאוכלאינולו,המתאיםובזמן
I להוטחייו,אתושורףמסריחהואובניקוטיןאלכוהול,לשכרד.שותה;וא

מפוא.רת.בתלישוטתלןמוגשותהן-1Lכיביקום)(~חיונבלותזלילתאחרהוא

כמכוניותלרובמתרוצץבחלקו,הסתפקותפנימי,שקטשובע,יודעאינו

התעלותטעםילרים,אהבתמשפחתית,אהבהטעםלואברובמטוסים.

הטובמכלוהתרחקמעצמיותור,אדםוהסתלקיצאיום,יוםבחיירליגיוזית
לכברהואמוכשרכיצרבריא,להיותזהארםיכול.כיצדאמיתיתשבאנושות

אמונהבאיןזהארםבניאחיושלוערכםשב,קרבוהאנושיהרוחניערךאת

ל iכ I5ה"האגרוף,החיים,כצוהאנוכיותמתקבלתשהיאכלעליונהבמציאות
 "!נמותמחרכישתה

העםכלכשיריכפייםנלי'מיעוטלו':<ייעמודהוגןזהאין ) 3לשנותן.
שיתקבלהיהאפשראיבכלל-it 'וגוזראתהקובעולבסוף ) 4ברם.מגואלות

הזה.העניןמכלטובמשהו

וישפוטהאפשרית,בבהירותגישתיאתלהסב'ראלאאיפואליאין

ורועהוהיאבההולךאני 1L 'בדרךמעשיוטוחרכוונותייושרעלהאלחרם

הואמצפוניוכו.'ויחשדוירגזוןהאדם,בניויזלזלוילעגווברקניס.קוצים

-ומים. jהקמורינו-נביאינוהגרולים,ררכנוממוריהואוניזוןמורה-דרכי,

חריפהבביליורתבמכתבך.ביןתרוב C'והח'האחרוןלס/גיףגיע iגאניוכאן

כיוםשלנוזה"בעולם-בלהותאשרארםבבנינוזףאתהינ,רהואירוניה
וממרומיהםנעלהמוסרשלבאיצטלאמתעטפיםהצ,דמןלהםמתייצבים

בכאבנוסח,באותוהלאהוכןמטה",לדרייפיםגווסראמרימטיפיםהם
שפרצההשברזעקתעלאתהמגיבכךאלה.דבריךאתקראתיותמהון

מוה,לנוהיוצא !הערביםהארםבניזיrזי ל,"'גדןל ijאtכונםלמראהמקרב('

עמושהמיטהאסוןעלמחאתוזעקתאוזלהשמיעגרמני,{דםהעיזש~,ם

והתרברבותכיהירותזאתלראותיי,"-היטלרבימיישראלעםזגלהגרמני

שהענקתכזומרהואירוניהחריפהביליורתלאותההואיראויהכל,עלמצרו
לאמורכולם,כמולשתוקעלי:היההיאלדעתךהמסקנהרב.כהרון-1Lבכילי

ישראלשמרינתהקרההעובדהאתולציין~רצנו, iבהערביהעברעל"קריש"

במלחמהלהלעזוראנושבןחוייביםמאליוומובןשהיא,כמוולו"מתחיה
ומצדמצריהוגןזהישאיןאוגזרתזאתזמן,לאחראובמהרהתפרוץשכווראי

הנעשיםהמחריריםהעוולמעשיעלב'זzתיקהעובריםשאיננוחברי-לרעה
אותךמביןואינניזאתמשיגאינופי,"יט!מוחיבארץ'",נעיארהערבילמיעוט

וכלל,כלל

ביטויבדבריתראה :iובכ"זאנימליווהבכללארםבבניאי-אבוונךאףעל

מצפהאינניבן-האדם,לאחרואחשגומלהרעעלעמולולכאבשבלב,לאמת

לי,תאמיןגםכךומתוךתרגישני,שתבינני,לפחותורלילהסכמתך,
ירירותית,ובברכהלתשובתךבתקווה

* * * 

קאהאן,יופףמא,ןהנככייזידי

ורקכה,עדעיכבוניהציבוריתובפעולותיבמשקושונותרבותטררות

מאר.המעניןבמכתבךהנאמרעללענותאוכלעתה

שלבמצבההאדםל tוהמכריעלמקוםבאשראתךאני-דעיםתמים ) 1

המפלגותאתהיוצרהוא'זzבחיים,לרעהעיקריהגורםד.ואהאנושית.החברה

אךעליו,המשתלטהרעהיצרבכוחהארםבניביןהר,רריאי-האמוןואת
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 24.9.1950נהלל,

וכיצורהארם,שלובנפשובאופיושניהם Pטבועיוהרעהטובכיאנימאמין
ולהחלישהטובהיצראתבלירבוולחוקלהגבירביכלתוישתבונהבעל

הקרומיםהימיםלמןהגרולים,האנושותמוריהרע.היצראתמעצמוולעקור
בימינו,גוררוןר.אר.טולסטוילגאנדי,וערהאומותוגרוליישראלנביאישל

ותיפושיובנרודיו-תעיותיולארםלסייעתרלו-1Lוהיזהבענרןהרבהטרחו

במעט,אוברבארםכללבומחמםומאירהצפוןהאוראתולחשוףלמצוא
מאר,רבערכוקדימהצעדכלאךבשר-ורם,אלאמלאךאינוהארם : Iנכו

ביכלתוישוההוגים,הנביאיםמגדוליללמורגםהמשתדלבר-דעת,וכל

לנוהניתןהטובלכללבהתאםהרף,ובליבהררגהמעלהמעלהלהתרומם
ממנה",להיפטרחוריןבןאתהולאגמורלהמלאכהעליך"לא :אבותבפרקי
ובהתיחסותמאררציניותנקורותבין.:תיותלוימותנהכאןהאמורכלואולם
בסעיףעליהןנאנתעכבאליהן.
רמוכיוון,ללאוטעם,מובןללאהם,מקרהוהבעולמנוהחייםהאם ) 2

לנואיןזה,לעולםבמקרהוהוטלנושנקלענוואנו,שהוא,כלעליוןורצון
כלאתהאלימותבכוחולרכושלחטוףבומןובובוולהתייסרלהתענותאלא
זלבנוויתשקעינינויראואשר

הגרוללאבינובניםשכולנולי,לוחשתביותרוהפשוטההנעלההאמת
הבנהוררכיוצורותגווניםבריבואותשוניםכולנו,ואחיותאחיםהעולם,אבי

החן,ירבובמירהבהריבוייםובמירתלאלפיהם,חייםופרחיצורותורגש,

וכפייהלחץוללאוכיוון,הגיוןטעם,מובן,לחיינוויששלהם,והטובהיופי

לנוישמבפניםוהרגשתנוהבנתנובכוחורקחיצונייםמשטרתיים-רורניים
אתולהגבירולחוקשבקרבנוהרעיצרעםלהיאבקוהכושרהצורךהרצון,

העולםניתן,אךומאמצים,בקושיגםאםלארם,הדברניתןבנו,הטובהרצר

עמלובשכרומקבליצירתןעמלכיכלתומשקיעמאתנואחרכלכולנו,נחלת
הציבילי-ביותר,ההכרחייםלצרכיווהצנועים,הפשוטיםהחייםלמעןחלקואת

 :לבנאשיםלעולם,פורענותקללה,-בריבוייהבה,ברכה-במיעוטהוציה
עלביותרהואמתאכורהרילזולתו,רקלאשלילייחסובתקופתנוהאדם

הרצויהבמידהלו,המתאיםבמזוןניזוןאינו ; Cהדרו'בזמןישןאינו!(צזבו.

כרסו,ומילויזלילהלשםחיאלאלחירת,ם-1Lליאוכלאינולו,המתאיםובזמן
I להוטחייו,אתושורףמסריחהואובניקוטיןאלכוהול,לשכרד.שותה;וא

מפוא.רת.בתלישוטתלןמוגשותהן-1Lכיביקום)(~חיונבלותזלילתאחרהוא

כמכוניותלרובמתרוצץבחלקו,הסתפקותפנימי,שקטשובע,יודעאינו

התעלותטעםילרים,אהבתמשפחתית,אהבהטעםלואברובמטוסים.

הטובמכלוהתרחקמעצמיותור,אדםוהסתלקיצאיום,יוםבחיירליגיוזית
לכברהואמוכשרכיצרבריא,להיותזהארםיכול.כיצדאמיתיתשבאנושות

אמונהבאיןזהארםבניאחיושלוערכםשב,קרבוהאנושיהרוחניערךאת

ל iכ I5ה"האגרוף,החיים,כצוהאנוכיותמתקבלתשהיאכלעליונהבמציאות
 "!נמותמחרכישתה

העםכלכשיריכפייםנלי'מיעוטלו':<ייעמודהוגןזהאין ) 3לשנותן.
שיתקבלהיהאפשראיבכלל-it 'וגוזראתהקובעולבסוף ) 4ברם.מגואלות

הזה.העניןמכלטובמשהו

וישפוטהאפשרית,בבהירותגישתיאתלהסב'ראלאאיפואליאין

ורועהוהיאבההולךאני 1L 'בדרךמעשיוטוחרכוונותייושרעלהאלחרם

הואמצפוניוכו.'ויחשדוירגזוןהאדם,בניויזלזלוילעגווברקניס.קוצים

-ומים. jהקמורינו-נביאינוהגרולים,ררכנוממוריהואוניזוןמורה-דרכי,

חריפהבביליורתבמכתבך.ביןתרוב C'והח'האחרוןלס/גיףגיע iגאניוכאן

כיוםשלנוזה"בעולם-בלהותאשרארםבבנינוזףאתהינ,רהואירוניה
וממרומיהםנעלהמוסרשלבאיצטלאמתעטפיםהצ,דמןלהםמתייצבים

בכאבנוסח,באותוהלאהוכןמטה",לדרייפיםגווסראמרימטיפיםהם
שפרצההשברזעקתעלאתהמגיבכךאלה.דבריךאתקראתיותמהון

מוה,לנוהיוצא !הערביםהארםבניזיrזי ל,"'גדןל ijאtכונםלמראהמקרב('

עמושהמיטהאסוןעלמחאתוזעקתאוזלהשמיעגרמני,{דםהעיזש~,ם

והתרברבותכיהירותזאתלראותיי,"-היטלרבימיישראלעםזגלהגרמני

שהענקתכזומרהואירוניהחריפהביליורתלאותההואיראויהכל,עלמצרו
לאמורכולם,כמולשתוקעלי:היההיאלדעתךהמסקנהרב.כהרון-1Lבכילי

ישראלשמרינתהקרההעובדהאתולציין~רצנו, iבהערביהעברעל"קריש"

במלחמהלהלעזוראנושבןחוייביםמאליוומובןשהיא,כמוולו"מתחיה
ומצדמצריהוגןזהישאיןאוגזרתזאתזמן,לאחראובמהרהתפרוץשכווראי

הנעשיםהמחריריםהעוולמעשיעלב'זzתיקהעובריםשאיננוחברי-לרעה
אותךמביןואינניזאתמשיגאינופי,"יט!מוחיבארץ'",נעיארהערבילמיעוט

וכלל,כלל

ביטויבדבריתראה :iובכ"זאנימליווהבכללארםבבניאי-אבוונךאףעל

מצפהאינניבן-האדם,לאחרואחשגומלהרעעלעמולולכאבשבלב,לאמת

לי,תאמיןגםכךומתוךתרגישני,שתבינני,לפחותורלילהסכמתך,
ירירותית,ובברכהלתשובתךבתקווה

* * * 

קאהאן,יופףמא,ןהנככייזידי

ורקכה,עדעיכבוניהציבוריתובפעולותיבמשקושונותרבותטררות

מאר.המעניןבמכתבךהנאמרעללענותאוכלעתה

שלבמצבההאדםל tוהמכריעלמקוםבאשראתךאני-דעיםתמים ) 1

המפלגותאתהיוצרהוא'זzבחיים,לרעהעיקריהגורםד.ואהאנושית.החברה

אךעליו,המשתלטהרעהיצרבכוחהארםבניביןהר,רריאי-האמוןואת
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אשרהאתכולה,האנושותהצלתאתבקרבהנושאתהואתהדתית-חיובית
העולםינהגכיצדבזהיוםיוםבחייבהתנהגותותלויהיחידאיןאךהאמיתי.

פוסקתאיננהאךאדם,לכלמיועדההאמתוו.בדרךלצעודהיסכיםכולו,
כליונו.לקראתאץ-רץכשהואלה,נשמעהעולםכשאיןגםאמתלהיות

מןבהישהאחרים.עלהתנשאותמשוםיהירות,משוםזובעמידהאין

כשהשעהלבדולעמודואומץכוחלאדםהמעניקהוהעמוקההחוקההאמונה
לאוכןשלהםבמישגים יד:t~עםלהשתתףאוכללאואת.דורשתהטראגית

ולשוועולזעוקמאחריהםלרוץרקאוכלהתהום.אלאתםיחדלרוץאוכל
להיותאוכגאוותןידםעלמושמץלהיותנכונותתוךכוחיבכלולהזהיר
כבוגד.ידםעל"מחוסל"

ליוחלילההאחרים,אתאואותךלשכנעשביכלתיבטוחאינני ) 4

אמתבאותהאלאבילא-אמונתיעזהאךמוולתי.אניוטובשחכםלהתימר
בדתותהפנימיבגרעינההיאאחתאךמספראיןבצורותשנתגלתהנצחית

ואתעצמיאתוואמתבעורתלשחררלמאמץנתיןוכוליהגדולות,העולם
ונזכההרעים,והיצריםמהאינסטינקטיםאחים,מרצחאחים,נאת 1Lמ'זולתי
תמיםאדםביהרואיםטועיםוה.עולם-יהשלהנאהמזיוולחיותכךע"י

כלואולםוכו'.וכו'עייפות,אכובותיו,וספקותיו,הוגהאדםכלביותר.ושליו
נתוניםכשהםרקלחייםומובןעניןטעם,אחושבקרבישהנשמהזמן

שעלימאדליצרבאמתיום.יוםבחייהטובהגשמתלמעןומאמץלמאבק
 :הנבוןבכללאנישמתנחםאלאבמכתב,רציני-עדיןכהבנושאולטפללדון
ברמיוא".לחכימא"די

במכתב.ךביותרוהמסובךהמעורפלהסעיףאלמגיעיםאנווכאן ) 5

ואיןבלבדשלנוש"היאשהיאכלארץעללהכריזלמי-שהואשאסורטענתך
.ארץישראלבארץהמצבאתבהחלטתואמתווטענה-תנו"לזולמקוםבה
הערביהכיבושמומןלהיותהפכהישראל,ארץהימיםבשכברשהיתהוו

ירדולומןומומןזו,בארץבישיבתםהתמידוהיהודיםיהודית-ערבית.ארץ

שבטיםמלחמותב,הצלנוסעישלהשחיטותלרגליבארץמיעוטלדרגת

להתמעטותגרםהואאףשניםמאותבמשךהטורקיהמשטרולחץנודדים,
ישוביםשובוהתפתחוצמחוהתנאיםהשתפרומדיואילוכאן.היהודיהישוב

לאשרנווהציונות.ציון""חובביהופעתעדחליפותוכךפורחים,יהודיים
איןלערבים.וגםליהודיםגםמקוםבהוהיהלמחצהשוממההארץהיתה

היהודיםעליי'תהתחדשותשעםשלךהשרירותיתלקביעהיסודכלאיפוא

במיוחדהדברמוורנמנע.בלתידבריהודית-ערביתמלחמהנהייתהלארץ
שוממהכמעטהארץהיתהציון,שיבתשעדכעובדה,המוטעיתקביעתךנוכח

הסתירהכאןרבהמה !מחדשהארץאתוהצמיחוהחיוהיהודיםורקכולה
לטעוןלערביםהיהאסורלעילהמובאשלךהכלללפיוהרי !עצמךבדברי

ייכנסושלאובלבדלמחצהשוממהשתישארומוטבבלבד,שלהםשהארץ

שלוכותםעצםנגדוטועןאתהבאוהנהולהחיותה,לעבדהלארץיהודים
 ?ההיגיוןכאן!מהולארצםלחוורהיהודים
לפסוליכולוהאיןבעינינוטובהלאהממלכתיתהציונותשלדרכהאם
מקובלישלהציונותאתוחכמינו,נביאינול 1L 'הציונותאתולשלולכךמשום
למעןשנהמחמישיםלמעלהונאבקיםהעמליםושלציוןחובבישלצפת

יצחקקלבריסקי,העם,כאחדאישיםמהםהיהודית-ערבית,והידידותהאח~וה
ד"רבנימין,ר'סימון,פרופ'סול,דהנרייטהבובר,פרופ'רופין,ד"ר ,' iאפשטיי

שונות.ואגודותבחוגיםיחדשפעלואחריםורביםסמילנסקימשהמגנס
יהודית-למלחמהגרמהכאןשמניתיאלהכלשלשציונותםלאמורהיתכ}
ממשיותאפשרויותעלהצביעואלהואישיםחוגים !?נמנעתבלתיערבית

אוזןומצאוגדולה,יהודיתולעליהיהודי-ערביפעולהשיתוףשלומעשיות
שהשתל-הממלכתית-צבאיתהרוחורקחשובים,ערבייםמנהיגיםמצדקשבת

האפשרויותואתמאמצינואתהכשילהאחריםעמיםעלכמוהיהודיםעלטה

היום.שלהחמורלמצבוהביאתנו
בחברתיתמצאהוא-ח iוכחילשלעולםעולם-הפקר,עםהמשלים

בציוןולהגשמתונעלהיותרלעולםושואףהמאמיןאךהחברה.עםו~פעלהרוב
במיעוט.כרחובעללהימצאנידוןזה-לגוייםומופתכדוגמה

ידידותית.ובברכהכאןהנאמרעללתגובתךבתקווה
שלך

,.. ,.. ,.. 
 19.4.1950נהלל,

והפעילות,ההגותבשטחלמריירועאךבפנים,לימוכרהבלתיירירילכב'
רבה.וכרכהשלוםשטינכרג,נ.י.ר.ר

אךמכתבך.בשפתלךלענות?רציתיאידישאועבריתאליךהאכתוב
הןולךומרוכו,קצריותרגםוהביטויבר,הדליקליותרבההרבעברית

לעניןובכןמכירך·אניכךלי.מאשרלקרוא,לפחותהעברית,קשהלא
באידיש).-להמשיךתוכלהדבר,לךנוחאם(ואתה,עצמו.

המועצותבבריתקורותיךמאואותך·בידיעתילפקפקצריךהייתלא
בפעולו-התענינתיואנגליה,לגרמניהונדידותיךועויבתךשםהטראגיוהסיום

מימיציוניוהנניהייתיהסכמתי.לכלולאתמידלאכיאםוברעיונותיך,תיך
בפועל,ציונותיאתלבטאכוחיבכלוהשתדלתיעתה,שיבתירעדילדותיטל

החדשה.העתיקהבמולדתנואדמהוכעובדכפועליוםיוםבחייבהגשמה,
כיוהאמונה,ההכרהויותר,ירתרביוגוברתוהולכתגברה,השניםבמרוצת
ישראלחכמימיטבוברוחהגדוליםישראלנביאיברוחהציונותהגשמת

עלהציונותיחד.גםוהיהדותהיהודיםבעיתלהפתרוןוהו _שלאחריהם
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אשרהאתכולה,האנושותהצלתאתבקרבהנושאתהואתהדתית-חיובית
העולםינהגכיצדבזהיוםיוםבחייבהתנהגותותלויהיחידאיןאךהאמיתי.

פוסקתאיננהאךאדם,לכלמיועדההאמתוו.בדרךלצעודהיסכיםכולו,
כליונו.לקראתאץ-רץכשהואלה,נשמעהעולםכשאיןגםאמתלהיות

מןבהישהאחרים.עלהתנשאותמשוםיהירות,משוםזובעמידהאין

כשהשעהלבדולעמודואומץכוחלאדםהמעניקהוהעמוקההחוקההאמונה
לאוכןשלהםבמישגים יד:t~עםלהשתתףאוכללאואת.דורשתהטראגית

ולשוועולזעוקמאחריהםלרוץרקאוכלהתהום.אלאתםיחדלרוץאוכל
להיותאוכגאוותןידםעלמושמץלהיותנכונותתוךכוחיבכלולהזהיר
כבוגד.ידםעל"מחוסל"

ליוחלילההאחרים,אתאואותךלשכנעשביכלתיבטוחאינני ) 4

אמתבאותהאלאבילא-אמונתיעזהאךמוולתי.אניוטובשחכםלהתימר
בדתותהפנימיבגרעינההיאאחתאךמספראיןבצורותשנתגלתהנצחית

ואתעצמיאתוואמתבעורתלשחררלמאמץנתיןוכוליהגדולות,העולם
ונזכההרעים,והיצריםמהאינסטינקטיםאחים,מרצחאחים,נאת 1Lמ'זולתי
תמיםאדםביהרואיםטועיםוה.עולם-יהשלהנאהמזיוולחיותכךע"י

כלואולםוכו'.וכו'עייפות,אכובותיו,וספקותיו,הוגהאדםכלביותר.ושליו
נתוניםכשהםרקלחייםומובןעניןטעם,אחושבקרבישהנשמהזמן

שעלימאדליצרבאמתיום.יוםבחייהטובהגשמתלמעןומאמץלמאבק
 :הנבוןבכללאנישמתנחםאלאבמכתב,רציני-עדיןכהבנושאולטפללדון
ברמיוא".לחכימא"די

במכתב.ךביותרוהמסובךהמעורפלהסעיףאלמגיעיםאנווכאן ) 5

ואיןבלבדשלנוש"היאשהיאכלארץעללהכריזלמי-שהואשאסורטענתך
.ארץישראלבארץהמצבאתבהחלטתואמתווטענה-תנו"לזולמקוםבה
הערביהכיבושמומןלהיותהפכהישראל,ארץהימיםבשכברשהיתהוו

ירדולומןומומןזו,בארץבישיבתםהתמידוהיהודיםיהודית-ערבית.ארץ

שבטיםמלחמותב,הצלנוסעישלהשחיטותלרגליבארץמיעוטלדרגת

להתמעטותגרםהואאףשניםמאותבמשךהטורקיהמשטרולחץנודדים,
ישוביםשובוהתפתחוצמחוהתנאיםהשתפרומדיואילוכאן.היהודיהישוב

לאשרנווהציונות.ציון""חובביהופעתעדחליפותוכךפורחים,יהודיים
איןלערבים.וגםליהודיםגםמקוםבהוהיהלמחצהשוממההארץהיתה

היהודיםעליי'תהתחדשותשעםשלךהשרירותיתלקביעהיסודכלאיפוא

במיוחדהדברמוורנמנע.בלתידבריהודית-ערביתמלחמהנהייתהלארץ
שוממהכמעטהארץהיתהציון,שיבתשעדכעובדה,המוטעיתקביעתךנוכח

הסתירהכאןרבהמה !מחדשהארץאתוהצמיחוהחיוהיהודיםורקכולה
לטעוןלערביםהיהאסורלעילהמובאשלךהכלללפיוהרי !עצמךבדברי

ייכנסושלאובלבדלמחצהשוממהשתישארומוטבבלבד,שלהםשהארץ

שלוכותםעצםנגדוטועןאתהבאוהנהולהחיותה,לעבדהלארץיהודים
 ?ההיגיוןכאן!מהולארצםלחוורהיהודים
לפסוליכולוהאיןבעינינוטובהלאהממלכתיתהציונותשלדרכהאם
מקובלישלהציונותאתוחכמינו,נביאינול 1L 'הציונותאתולשלולכךמשום
למעןשנהמחמישיםלמעלהונאבקיםהעמליםושלציוןחובבישלצפת

יצחקקלבריסקי,העם,כאחדאישיםמהםהיהודית-ערבית,והידידותהאח~וה
ד"רבנימין,ר'סימון,פרופ'סול,דהנרייטהבובר,פרופ'רופין,ד"ר ,' iאפשטיי

שונות.ואגודותבחוגיםיחדשפעלואחריםורביםסמילנסקימשהמגנס
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ידידותית.ובברכהכאןהנאמרעללתגובתךבתקווה
שלך

,.. ,.. ,.. 
 19.4.1950נהלל,

והפעילות,ההגותבשטחלמריירועאךבפנים,לימוכרהבלתיירירילכב'
רבה.וכרכהשלוםשטינכרג,נ.י.ר.ר

אךמכתבך.בשפתלךלענות?רציתיאידישאועבריתאליךהאכתוב
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באידיש).-להמשיךתוכלהדבר,לךנוחאם(ואתה,עצמו.

המועצותבבריתקורותיךמאואותך·בידיעתילפקפקצריךהייתלא
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עלהציונותיחד.גםוהיהדותהיהודיםבעיתלהפתרוןוהו _שלאחריהם



חפשי 1בת 244

 245ובפשבלב

דיפלומ-מדיניתלציונותבניגודגורדון,ד,א,-הלל-ישעיהושלהבסיס
בעולם·והעםהאדםלבעיותעמדתיומכאןהגויים",כל"כמו-טית-צבאית

 ,ובישראל

הרואהשכמוני,לאדםואיומיםקשיםזמניםכמובן,הם,האלההזמנים
מיליטריזציהבסיסועלואש""בדםישראלמדינתהקמתאתגדולהכזבה Iב~

הגאולהרעיוןשלמוחלטסילוףזהוישראל,אוכלוסיתכלל iLיטוטאלית
זהעללכתובה t;'Jוללשוחח,הרבהישזהעלהגשמתה,ודרכיהיהודית

הירקותבגןבמשקי,קשהעובדאניהיוםכל :במצביביחודבפרוטרוט,
המעטותהפנאיבשעותשכירה,עזרהכלוללאאשתיעםביחדוהפ~רות,

ומאמרים,רשימותאומכתביםאזוכותבהמנוחהאתמעצמילרובאני~ולל
לענינימהיוםחלקמקדישאנינפשי,'עדמים"כשמגיעיםרחוקותלי~תים
זהומצפוןי.'מטעמימלחמה"סרבניואגודת"איחוד"לעניןבעיקרצבור,
אנשיםעםלקשריםנמשךאנימאדאךשנה,ואחתששיםבגילואניהמצב,
בינינו,מתמידקשרעללהצעתךאנימסכיםרבוברצוןקרובים

להודותצריךאני , 1950ינואראחד,גליוןקבלתישורעל"מ"אויפן
 ;היאוהגורליתהעיקריתהשאלהל"פריילאנד",ביחסספיקותמלאשהנני
 :בתפוצותהיהודיתטפוסיותוכלעליד,ודיישוב"פריילאנד"תיצורהאם

ואתעירוניים,מלאכהובעלירוכליםחנוונים,מתווכים,אינטליגנטים,סוחרים,
אוכולםבכסף,יקנולאדם,היסודייםהמיצרכיםוהפירות,הירקותהלחם,
אתהששואףמובטחניכןכוונתך,זו אל,:,ד'מובטחניןמלא-יהודיםרובם,

כל-הומניטריים,יהודייםוחברהאדםיחסיעלהמבוססיהודי,מרכןליצירת
מי ?שאיפותיךאתמבססאתהמהרעלמיעל-אךמאד,ליומובןברורזה

ישראל,בארץכאןמגשימיםחלוציםאנושהיינוהמגשים,כמוהחלוץיהיה
הקשיםהמצביםובכלהתנאיםבכלוהשלישית,ניה ;tוהיהראשונהבעליה

 ?לפנינושהיווהאיומים

מדוכאיםאדםבני-ברובוהיטב,לנורמוכרידועכיוםהאנושיהחומר
א~דווקאולעשותלשאוףובצורךבטובאמונהחסרימיואשים,מאוכזבים,

פחותינו ;tמי-משפחותיהםבניעלעליהם,שעברוהאימיםכללאחר~טוב,
היו~באיםכאןלארצנוגםמערומיה.בכלהאדםמפלצתאת,דאותם:אוזר

מהופנטיםוגםנרדפיםפליטים,אלאהטוב,להגשמתדןz,ואפיםחלוציםלא
מןעודידעתיהישראלי,והשלטוןהמלכותהמדינה,זוהרשלוא :TJהימברק

ובמאמריםבאספותהתלהבוכמההמלחמהמלפניבחו"להציוניתהתנועה
כוחותפעלובכ"זכאןאךהמגשימים,היוומץ Jללעדמעטיםומהבעתונות,
השפעתוהמשיחיות,הנביאיםיעודיקוסמים,היסטורייםזכרונות :כבידים

וכו.'וכויהעברים,בארץהעבריתהשפהתחיתהמקודשים,והמקומותהדת
המוותמחנותאימת?אנטישמיות,ב"פריילאנד"המניעיםהכוחותהםמה

רקזבוהוליצור,לבנותאיןבאלהושלילה,שלילהלו,והדומיםהיטלרשל
אוןשפראך"אידישעעלושמעתיייראתירבות ?אידישואולינמלטים,

ןזאתמה-קולטוד""אידי'זtעאדם,לכלמובןשפראך""אידישעקולטורי.'
מליצותנפשבשאטודוחהדבריםשללמהותםלחדוראוהבשכמונייהודי

למע-?מהיקולטוראידישעמהיכלום,אומרותשאינןנאותואמרותנפוחות
ושיריםרומנים, :בלהמקואתידעתיןיוםיוםבחייומהאדםתובעתמהשה

באדםוהנאצלהנעלהאתמעודדתכנםאםרעים,אוטוביםאםחשובלא
תמונות,ציורים,פסלים,קולנוע,באידיש)שזההעיקרהיצרים,אתמגרהאו

לחייגורםזהאםבחשולא(ושובמרעישותטכניותהמצאותדרמטוגיה,
יהודיםידימעשהשזההעיקרועולמו.האדםלחורבןאוואחווהשלום

(zעםבוניםבאלההאםאךקולטור"."אידישענקראזהכל-ובאידייז
ד,א.שלהנפלאכביטויול"עם-אדם"מחדשאותוויוצריםושבורהרוס

מבניויחידיםחבירותילכוזוקולטוראידישעשלבכוחההאםןגורדון

חדשיםאדםכבניעצמםאתליצורשממה,להפרותביצות,ליבשעמנו
וכללחםביצירתלקביהשותפיםבהיותבקרקע,תרשות :.iבהיבטבע,בעבודה

שהואבטוברליגיוזית,באמונהברוח,בנפש,עצמםולחדשהאדםמזון

יעםאדםביחסיהטובהיהודי-אוניברסלי,במובןהטובמטרת-המטרות,
ופשטותהחייםושמחתוסבלצערמסירות-נפש,תוךזהכלליצורוחברה,

 " 1בחלקוהשמחעשיר"איזהן'בן jבמועשירותםהחיים

הפרוליטריוןשישנו'זtמכיוון'זzחשב,מרכסשלהניצחתטעותוזוהרי
אתלגאולהמיועדממילאהריהווהמדוכא,המנוצלהמקופח,הרעב,הסובל,
להתע-התאוהאתימלוך",כיה"עבדאתראינוולמעשההעולם,ואתעצמר
בתענוגותבלבוש,במזון,-לחקותםהשנואים,לקפיטליסטיםלהדמותשר,

אדםיחולל Iהלדברהרעבאלאללחםהרעבלאהאפשרי,הסנוביזםובכל
 jאאדמות,עלישדימלכותויקים'~ריצותמ'זtטרימגרחדש,ועםמחדש

במלואפריילאנדליצירתהכרח :דלעילשאלתיאלאחזורבזה,אאריךלא

 ?מאיןןיבראמאין-המלהשלהעמוקהמובן

מפריעהאינד,ציונותי . jידילהרפותזאתאומר'ןz,אינניותאמיןתבין

שלאם tכ'"פריילאנד",למען Jבמאמציהצלחהלבבכל iללאחללי
יהודיישובלתכניתבאהדהלהתיחסגורדוןד.לא,-בזמנוהפריעה
-שרשיותוחוסראוירולחיינפשלמרי-מקלטמרכזאךבקרים,מררכז
מסוכנותלהיותעלולותוהתוצאותלזה,נפשךלמסורלךוחלילהחלילה
אנושית.יהודיתבחינהמכל

אךביותר,מרהכשהיאגםהאמתאתלראותהעוזלךשישמרבטחני

רבנו,ילמדנו ?שהואכמוהמצבאתיודעאינניאולי
ריגט Iלאגרופע"וועןשולמאןאליהושלבמאמרואחת,הערהועוד

המסור-הסטיאורטיפיהיחסנשאראךנכונים,דבריםהרבהישמאכט"אביסל

המסופרותהעובדותעםיחדכאןצולעד,אלמנטריוהיוי"רואידיש,לעבריתתי

למעלהבמאמצים-ובהצלחה-'זtניםעשרותשעמלואדםבניבמאמרו,
לגלוגנוכחוהאדם,העםעםיחדכאןולהחיותההעבריתרשת tלה'מיכולתם
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מןעודידעתיהישראלי,והשלטוןהמלכותהמדינה,זוהרשלוא :TJהימברק

ובמאמריםבאספותהתלהבוכמההמלחמהמלפניבחו"להציוניתהתנועה
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וכו.'וכויהעברים,בארץהעבריתהשפהתחיתהמקודשים,והמקומותהדת
המוותמחנותאימת?אנטישמיות,ב"פריילאנד"המניעיםהכוחותהםמה

רקזבוהוליצור,לבנותאיןבאלהושלילה,שלילהלו,והדומיםהיטלרשל
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ןזאתמה-קולטוד""אידי'זtעאדם,לכלמובןשפראך""אידישעקולטורי.'
מליצותנפשבשאטודוחהדבריםשללמהותםלחדוראוהבשכמונייהודי

למע-?מהיקולטוראידישעמהיכלום,אומרותשאינןנאותואמרותנפוחות
ושיריםרומנים, :בלהמקואתידעתיןיוםיוםבחייומהאדםתובעתמהשה

באדםוהנאצלהנעלהאתמעודדתכנםאםרעים,אוטוביםאםחשובלא
תמונות,ציורים,פסלים,קולנוע,באידיש)שזההעיקרהיצרים,אתמגרהאו

לחייגורםזהאםבחשולא(ושובמרעישותטכניותהמצאותדרמטוגיה,
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 " 1בחלקוהשמחעשיר"איזהן'בן jבמועשירותםהחיים

הפרוליטריוןשישנו'זtמכיוון'זzחשב,מרכסשלהניצחתטעותוזוהרי
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 ?מאיןןיבראמאין-המלהשלהעמוקהמובן
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 19.8.1950נהלל,

הסוציאליסטיםעםבויכוהרגוררווא.ר.זאתביטאויפההקצרים.הלריבימי
עלינראיןהצביריהצרקשלגירלירבר"יעל :בארצנישלניהמרכסיסטים

יאהריתרדוף"צדק"צדקשלשנהאלפיםלשת-ttמייותראהרישהיא.כלפהד
שאיפתנועלגיהינוםיסורימיניכלושלגלותשלהורבן,שלשנהאלפיים
בעצםעתה,נבואלאעליוו,לצדק-וממילאעליונהלאמתעליונה,לאהרות
עתה,נביאלא-זי,שאיפתנילהגשמתלתהיתני,לעבורשהתעוררנוהשעה
מעיזיםאנהנווכרומה.וטרוצקילניןמפיארמרכסמפיהצדקתורתאתללמור

ר.א.לכתביב'(כררלנו".ענייתלתעודתלבשוה,כזהרברלהשובאפילו
 .) 133עמ'האיהור""עלמאמרגיררוו,
הכלכלייםהכבליםבהסרתורקארעוסקכללברררהסיציאליום ) 2

מעמרית.ללאוצירקטוביותרלמשטרואף iZו'העובדים,מדרר(יהמריניים)
העבורהאתשהפכיהציביליזציה"מהמרי//כלאתברצוןלקבלהואמוכןאך

הסיציאליזםענין·כלוהסרושניאמתמיכני,לתהליךהפשית,היה,מיצירה
עתהשהםהוה"העולם"תעניגיכלאתהעוברלארםמבטיהורמיו)(לכל
וההשהתהההתנוונותאסוועלרגעלהרהרמעיזיאינובלב,רהעשיריםנהלת

בעקביהרגםיהנפשהגיףקיוםאתייותרייתרימסכןיבאההולךוהכליין
כרכיםהומותביןעצומיםהמוניםהתרכזותהעבורה,של"הרציונליזציה"

באורההמתמרתהשקיעהיבעקבאדמה-מאמנימעילם-יה,גמורוניתוק
מהגורמים(כתוצאהמיניתבפריציתבעישון,בשיכריו,בויללות,משהית,היים

האלהי,הניצוץבמציאותוידיעהאמונהמהוסרכתוצאהזהיכלהקירמים),
וארם.לעםומצפןמצפוןהמשמשים-בארםאלחיםצלם

הכבודכלשעםכך,עלזהרמזיספיקאךבוה,כאולהאריראוכללא
ולאהיהידבהיילאוכלל,כלללימספיקאינוהרציני,לסיציאליוםשלי
:כיצר,הקרדינליתהשאלהאתמעטותבמליםרקאשאלוכאוהצבור.בהיי

בפרל-אובבריקדית,יאש,?ברםבהייםהסוציאליזםיוגשםאמצעיםבאיוה
בההלטמכרעתזושאלה ?ודמיקרטייםריקטטורייםשלטוןיגינינימנטים
הארםאםרקהטוביבואולדעתייקרא.סיציאליוםאשרלכלביהסלרירי
וארםעםשלרציניתבהתהנכותלטוביסוריתנאיאומרתזאתטיב.יהיה

ישעיהוהויוגםיביאהסוציאליזם,יבואאזשעה.שעהיום,יוםטוביםלהיות

ומיכה.

הויכוהעליה.אתעכבולאכאןאזכירשרלןבההשונקורהעודיש ) 3
גוררוןא.ר.שלהלאימיתהאורגנית,היהורית-אנושית-קוסמיתהגישהבין
מעמדית-קיסמופוליטית-אטומית.קולקטיביסטיתהמיכניתהגישהוביו

העליהבעצםהפעילהומלהמתםשולמאוהברשלהחיגיםמצדגמירוזלזול
אלהאתעתהשתוקפיםבמתהוןרואים-זרבארץשנוצרמהכלעםלכאן

.ינסהבארץתי-ttהשרילמעןנלחמיםיאינםהאירישלאיריאלנאמניםשאינם
ב"פריילאנר", :זותמונהלעצמםלתאר"פריילאנר"יאנשישולמאןה'נא

"פריילאנר"מתנגדישהםציוניםיבואוותרבותהאידישעלוהמבוססתהבנויה
ברוגזאייפותפניםבסברהיתקבלו !שםהעבריתהשרשתלמעווילהמו
עתהבאיםה iZולמעוןרעתכםמה ?ההבריאיסטיםחוצפתעלקצףושצף

ירוסהלאאלאאירישיורסיםאינםרקשלאיהוריםאופימאותלישראל
לרעתצרירכאויהוריכיהם,שיודעיםבשעהכזאת.שפהמציאותלהם

אתומרכזתמאחרתשפהכאןהעבריתמרה.אונעימההיא,עוברהעברית.

-הספרבביתכאןשלומדיםלערביתואשרללשונותיהם.היהודיםהמוניכל
לסוציאליסטמספיקזההאיןשנה.מאותושלשאלףוהערביעםכאוהיהרי

 ?כאווושפהללימודלהסכים

צריל'זzאלותי.למכתבילתשובתךאהכהרבובעניוברצוומרי.הארכתי

וחרשים.שביעותלימים,לשיהההוקוקיםבעניניםבמכתבלהתבטאשנאלצתי
טוב,כלובברכתבירירות

* * * 

רב,שלדםהירשאוגה,אליעזרהטובלירידי

מהשבהרבריהרבהבולבטאשהצלהתלהגירעלימכתבךלתוכן
הלקיפהתפסתגםהוולת,הערכתלענינישלנוהגישהלהברליביהסועיוו
ממושכתאישיתששיההמובןושיגרתי.מקובלשאינוהמהשבהמהלךהשוב
משאפ-נתפסוהבלתיברירהבלתילהבהרתלסייעהצלחהביתריכולההיתה
להסתפקעתהלעתעלינואךביותר.המפורטואפילובמכתב,זאתלע'זzותשר
בשיהתנולרעתיההשיבותנקורותשלששתיםעלרקאעירכאןשאפשר.במה

זו.

"סוציאליוםלמושגביחסרבריךלרובלהסכיםאנייכולגםאם ) 1
עצמיאתשאלתיאשראתלשאלךרוצההריניבכלל,יסוציאליוםהפ.סדי"
ישראלנביאי:ההיישניםוכמהכמהלפניפנימייםולבטיםמשברבימי

רבעיוןלאהר ?גורעאווהתוארלהםהמוסיףןסוציאליסטיםהגרולים

מסוציא-יותרהרבההייהםהרבה.מהםגורעזהתואר :המסקנהליריבאתי
אוניברסליסטיםהייתםועםכללבררךיותרוהעמיקיותרהקיףהוונםליסטים.
לעמםובעיקרבראשונהכבדהבכלמופניתתביעתםהיתהאיפתם,-ttיביברוהם
חויובהגשמתהעולםעמילכליוםייםבהייומופתלשמששעליוישראל,
והיהוריהארםהובתעלהרףבליאניולומרלמרתיומכאןהימים.אהרית

בירירית,

* * * 
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ברוגזאייפותפניםבסברהיתקבלו !שםהעבריתהשרשתלמעווילהמו
עתהבאיםה iZולמעוןרעתכםמה ?ההבריאיסטיםחוצפתעלקצףושצף

ירוסהלאאלאאירישיורסיםאינםרקשלאיהוריםאופימאותלישראל
לרעתצרירכאויהוריכיהם,שיודעיםבשעהכזאת.שפהמציאותלהם

אתומרכזתמאחרתשפהכאןהעבריתמרה.אונעימההיא,עוברהעברית.

-הספרבביתכאןשלומדיםלערביתואשרללשונותיהם.היהודיםהמוניכל
לסוציאליסטמספיקזההאיןשנה.מאותושלשאלףוהערביעםכאוהיהרי

 ?כאווושפהללימודלהסכים

צריל'זzאלותי.למכתבילתשובתךאהכהרבובעניוברצוומרי.הארכתי

וחרשים.שביעותלימים,לשיהההוקוקיםבעניניםבמכתבלהתבטאשנאלצתי
טוב,כלובברכתבירירות

* * * 

רב,שלדםהירשאוגה,אליעזרהטובלירידי

מהשבהרבריהרבהבולבטאשהצלהתלהגירעלימכתבךלתוכן
הלקיפהתפסתגםהוולת,הערכתלענינישלנוהגישהלהברליביהסועיוו
ממושכתאישיתששיההמובןושיגרתי.מקובלשאינוהמהשבהמהלךהשוב
משאפ-נתפסוהבלתיברירהבלתילהבהרתלסייעהצלחהביתריכולההיתה
להסתפקעתהלעתעלינואךביותר.המפורטואפילובמכתב,זאתלע'זzותשר
בשיהתנולרעתיההשיבותנקורותשלששתיםעלרקאעירכאןשאפשר.במה

זו.

"סוציאליוםלמושגביחסרבריךלרובלהסכיםאנייכולגםאם ) 1
עצמיאתשאלתיאשראתלשאלךרוצההריניבכלל,יסוציאליוםהפ.סדי"
ישראלנביאי:ההיישניםוכמהכמהלפניפנימייםולבטיםמשברבימי

רבעיוןלאהר ?גורעאווהתוארלהםהמוסיףןסוציאליסטיםהגרולים

מסוציא-יותרהרבההייהםהרבה.מהםגורעזהתואר :המסקנהליריבאתי
אוניברסליסטיםהייתםועםכללבררךיותרוהעמיקיותרהקיףהוונםליסטים.
לעמםובעיקרבראשונהכבדהבכלמופניתתביעתםהיתהאיפתם,-ttיביברוהם
חויובהגשמתהעולםעמילכליוםייםבהייומופתלשמששעליוישראל,
והיהוריהארםהובתעלהרףבליאניולומרלמרתיומכאןהימים.אהרית

בירירית,

* * * 
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הדרךולא.לא :עניתימידי.נשקפירוקלהםאנימיעץאםנשאלתיןוערב"
-חייכםכלאתהמניעהזוברוחמאמינים,אתם-iZ 'באםונההולכים,שאתם

יתרהזדיינות,יתרמכםדורשזהלהפך.להתפרק.הגיוןכלחוסרזהיהי
נכונותבלאהמלחמתיותבדרךללכתאפשראימלחמתיות.יתרצבאיות,
למיכראוי,אדם .rלהיולנסיתלהתעםק,לחשוב,להרהר,כשתעיזולמלחםה.
וסיכוייםאפשרויותאמצעים,דרכים,לעיניכםיתגלוהאלהים,בצלםשנברא
וצבא.מנשקההתפרקותשאלתגםאוליתבואואזכה,עדידעתםלאאשר

האמונה,קטניהנבוכים,-עתהאך !והנפשהרצוןכוחבכלוב iLלח'לחשוב,

 !הדרךזו !המטבחייםלביתהנשקעם-והמאומניםהממוכניםהממושמעים,

 • 2מספרטעותועתההצדה.אחתטעותומסלקזאתאנימצייןיתוארלאבכאב

ותיקיןדבר-מה,המתלונתמלחמהלעולםתהיהולאהיתהלאעוד ) 2
המלחמהאתויולרתשלפניהמלחמהשלתוצאההיאמלחמ:וכל !קבע

מוכרחתתוצאההיההיטלראםמאוחר.אומוקדםזמן,שאלתרקזושאחריה.
העולםומלחמתקוריאההריורסייל,וחוזההראשונההעולםמלחמתשל

ואיןהשניה,העולמיתמהמלחמהישירהתוצאה-לבואהעלולההשלישית
לטעותהישירהמעברומכאןרצוי.ולאנעיםלאכיאםבכך,הפתעהכל

 . 3במספרכאןמסמנה'ז.:אניוהאיומההמזעזעת

- :וקובעתלערבים,ביחסבטברשנעשוהשגיאיתעלמדברתאת ) 3
ולקראתבהווהדרךלהראותוצריךעבר,הזגברזה.עלולדברלחזור"אין

!מאותלפנינוורותחמפרפרהווהאלאסכרלא !טעותךאיומהמההעתיד".
בחוץוגםבמחנותוחוסר-כלומצוקהבעוניהנמקיםהערביםהפליטיםאלפי
בנחלתלבפחישבושלשוםתמולעודאשרכמונואדםבנימחסה,כלללא

אתואהבווילדותילדיםוגידלונטעושתלו,זרעו,חרשו,דור,מדוראבותיהם
הזאת-פרימיפיביתהמושרשתהחייםמערכתוכלואהובוכלהאמאואתאבא

האדום,הצלבאוהקוייקריםבחסדיחייםונודדים,מגורשים,פתאיםכשהם-
לוהטים,הזאת,הנדבההצדקה,ומקבליבצמצום,אותםומאכיליםהמלבישים

עברזהו-זריםבידינחלתםבראותםהנקמהורגשהצערבכאבקודחים

המוסריתגםהבחינות,מכלאיוםהווהזהוןהיוםלסדרעליולעבוריאפשר
שהתנגדניאנווגםבייקר,זהבעדנשלםוכולנוהמעשית-תועלתית,וגם

לחזוראיןלמה :שואלתאחותהתמאםאוהקטנההדייהיכאשרזה.לפשע
בנותהן(אלהכלובחוסדבצפיפיתבנכרלהתגיללבמקוםהביתה.הביתה,

לכפרם)הקרובהבנצרתכפליפיםהנמצאיםדל fמ.גמכפרהערביםידידיני
עלמויתראיניהיהידייאםןעברהיהשזהאומרתרית-iZ ',להםאענההאם

בכלבחזרהעתהותיבעהנאציםעל-ידישהוהרמובגרמניהירכויז.:ודירתו
ילידייכמהכמהאחתעלממני,שנשדדאתיהמיסרוהצדקהמשפפתיקף

מארגןוהניערביכותהנשיםנאנחים,הזקנים !דירמדורהארץיתישבי

לשדו-לכפרם.אדםבניימסתננים"מסתננים",לזהקוראיםשיהודיםמחתרת,
וסטנים.ריביםבכדוריימתקבליםלבתיהםיהם, Iו

וברכה,של,'ם-לרות

איבעמדתו,זה,דורנייביחידהדירות,כלביטוייעילהברקעממכתביך
האדםאתהמכויניםאלהייםבעקרינותהאמונהבחוסרבםבוכתו,חיסר-עמדתו,

בסיס,כלחוסר .ם,.('פבכפעםעצמועלמביאשהואהזהובהוהתיהובתוך

תוךהקש,אתורפת-iZהיבאשהיאחזיתמופבאו , tבקווהיאחזותאבדן-עצות

לפניזהמעין!מכתבהיi.ז,רפהםאימתזואשעל-,דילהינצלנואיi.ז,תתקוה

למאמצינלהב,לויכיחלהתרגשית,מביאניתמידהיה'ז!נהעשרה t\חמועשר,

המכתבאיתואצלךאצלד.לאהואשובההדבר.שונההפעםושכנוע.הסברה

בכלככהןעכשיי"ות-iZלעימהאבלצדקת,"אמנם :הדיבוריםאיתםמאז,

ביאעםבמייחדכנהויהודים,ערביםביןדמיםמאורעותשפרצופעם

ופבעיהמדינה,למעןוערבישראלמלחמתבואעםוככההיטלר,מלחמת
ומדועישראל,שלהטוטאליתוהמיליטריזציההקדחתניהזייןילכולם,לךהדבר

הקפנהבקיריאהה"קטנה"המלחמהתתפתחסיףשסיףהדברטבעייהיהלא
אר-iZוייריהמכונותרובים,טנקים,בתותחים,רקאדםבנרמרסקיםשםכי-

 !אטוםבפצצתלאאךומק"י,ים fםפלפיו"כשרים""מיתרים"מוותמכשירי

העולמיתלמלחמהזיקטנהמלחמהתתפתחלאמדועובכן )!החסדרב(מה
לאזהשאמנםלהסביר,עצמיעלמקבלאניןלאלמהיהובקווההגדולה,

שקרהמכיויןאךאחרית,דרכיםוהראיהפציפיסטיםהזהירו'זr,אמנםטוב,

להעליתיכולתיני,יצדלאיזה ?מיאל-אללהצטרףצריךהדברכבר
למפא"ימיסראניזוימלאכההמערב,למעןיגםהמזרחלמעןגםברזלנימיקי

ילמפ"ם.
פתיוןבעזרתלטבחבפעםכפעםהמיבלהגדולהגילםזההרחב,והקהל

הדרךוזואחרתעצה"איןהרגשתמתוךינהר,זהלוהל-ומחונםמוצלח
איןשאצלךלמעלה,אמרתי ...המזרחאוהמערבלצבאותלהצלה",היחידה

לא.זההענין.כלכלפרבעמדתילאירב.גדולשינייחלאצלראבל~ינוי, oכל
כמצבשלוםמכיאיםואיןכאשאשמכביםאיזכיאני,יודעעתהכןכאז

ולאאתךלהתויכחאבואשלאבזה,הואהשינייאךמלחמ:ו.סל-ידימלחבןח
למראהאיתיממלאהקץ,איןתיגתעצב,אלאסוער,דגשלאהאחרים.עם

אתל"הסבירייהנבוכיםמאמציילניכחמהעמיםמרפהשאינוהרציחה,טירוף

אניהפעם.אתווכחלארית,לא,ההדדית.ההמוניתזו:rוברציחהה"הכרח"
מהן t 'מא,דובית-iZחיטעויותכםעט).כולם(ייז;לןז;לךאחדיתטעויותאתלוןרק

מא.ךמיטעיתמסקנותביותר,רציניוזומסקנותתוצאות

הנשקאתלזרולולנוערוייעץיבואכמונישאדםבחיז.:בךאתפועה ) 1

עםויותרכיז,t,נהלפנילישהיתהכת itוממו'רחבהבשיחהמהצבא.ולהסתלק
ייז,t,ראלבמלחמתהכרחהיה"האם :הנושאעלל fנח!ובנותבניכחמישים
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וסטנים.ריביםבכדוריימתקבליםלבתיהםיהם, Iו

וברכה,של,'ם-לרות

איבעמדתו,זה,דורנייביחידהדירות,כלביטוייעילהברקעממכתביך
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 !אטוםבפצצתלאאךומק"י,ים fםפלפיו"כשרים""מיתרים"מוותמכשירי
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ילמפ"ם.
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 !עברשזהלהגידתנסיואחר-כךכמובי,זאתתשמעיכמובי,זאתתקראי

אחראנו-אווגםהגן,תנוקותעדה wוא'אישוזק(.נערלגללסהכרחילכן
עגום,עתידוהאוןרותהעבר,!זהוגוריוןבן'זtלכח'זtבונו 1ארכי~יםוכול
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והמגורשיםהמקופחיםאתלפצותהעושק,אתלתקןהגולה,את:להחזירקים

- :דרכיםתי w 'יש-אחרתוכו.'וכוייהמנושלים
הסכבה.אתלראותשלאבחולראשוהטומןעוףכאותולעיזtותא)
חלשבסיכויהדורותוכלהימיםכלהאחרוןהאדםעדלגייסלהודייו,ב)
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כולםשכנייגנבואםגםכך,יהיואחריםשגםכתנאיישראדםלהיותשואף
 _עליהםלהשפיעאצליחאםארצח.לאאניירצחוכולםאםאגנוב,לאאני
מהלגנוב.ולאלרצרחלאעווביתרואשתדלואסבולאצטער-ילאטיב.

פשרוהיכואת.יאלמנטריתבנאליתאמתלהסבירצריךאםות,-1lהאנו'עלובה
פרההייתלמעןילאהחייםלמעוחיהואמצפין.מטעמימלחמהסרבוהיית
מאמצים,מוסדות,חנוך,דרושהשלים,שלמעשהאתמבינההגדול.בעדרטיבה

ןכךלשםימיזLפחתועצמולהקריביסכיםוהימילקרבנית,ונכיניתאמצעים
למעןקץאיןקרבבותמקדישיםולמה :לשאולהמשכתולאשאלתכך

מופתע,ולאמתפלא'זLאינניאמרתיאךלמהן 1למהןסוףלהשאיןהמלחמה
יטיבלטובה.ויוגםלהצטער.האוסרחיקאיועתהלעתנר,מצטער,רק

לחברים.יפקודיתיחיקיםתקניתהמלחמהסרבניבתניעתשאיוהדבריטבעי
הקילאתשימעשאינוומיאיתנו,יכוינוהםהפנימיוהאירהמצפיוקיל

עםילך :להגידמיטבאוייכלתי,כרצינינאיעשההאוראתרואהיאלנו
המושלים.הרועיםצולפיהעדר

-תתפשטיאםטוב,מה-בקיריאההמלחמהתעצראם-ומעתה
יגידוהעםאטום.פצצתבליאיעםבמלחמה,לבואשמוכרחמהשיבואבידאי
מספיק,-אך " 1לעשותאפ'יcר"ומה :פאטליתבאנחה

תסכימיאםגםבויכותלנצחולאאותךלשכנעמקוהשאיננירות,האמיני,
המעציבה,הואת,העובדהאתאנימכירזו.בהסכמתךתתמידילאלטענותי,

שלהחיים,שלשלני,אניעודכלידידיםנהיההבהולכו,האמיתית.אך
למעשהיביאניוההרף.בליינלמדונרגישונתעמקונחשיבנחיהעצמנו.
שידאג.מיידאגלכך-הותוצאיתהטוב.

מאתנו.ופ.אתשלוםהיו

 !שלוםיבהיק.ו .ילא.
 22.12.1950נהלל,

שלכם,לבבכל

אירישלספרועלמאמרךועלהעניןורבהטובמכתבךעללךחןחן
כא(ימעמיקית.אריכיתלשיחיתרבחומרבשניהםבוהמחזיררשאניאבנרי
שאינניאלאתום,עדאמצהלאוהוגםאחדיתבקורותעלרקלהתעכברצובי
בהן.לפחיתלננועשלאיכול

בארצני.כייםהצעירהדירממצביניגהנכונהתמינהנית(מכתבך ) 1

הניער"."מרדלישקוראיםמהאתבעצםמחייבאנישאיןלהעיר,עליאמנם
כיוםמעיואניהקשיש.הדירבערכילמרירבכךשמלאכתהטבעית,כתיפעה
יצירתשליכילתמכדלהיאברסר .כךכדיעדבשלאינולריבשהניערלחשיב,

הואומודרךמנוהליכךכךביןמקירית.עצמיתמחשבהכתוצאתעצמיתדרך

:עלולאניובטוחמאמיובאחתיאילםבשמו.המדבריםקשישים-ידיעללרוב
הערכיםסיליףנגדהתמימהנפשולהטבכללהתקימםהניערהיאומסוגל

עייפים,מצדלהםוההתכחשיתהסטייהנגדוייפם,נגדהאנושיים-קיסמיים,
ליתרלשאףשהנוערקויתי,רבומןהקשישים,דירשבבניסוטיםאינואשים
מקיםובכלבקיביץבמושב,החלצויםמאביתיוונעלהטובליתר·~למות.
מסתכלכשאנימאד,לפניבריריתיהסיביתינתאכובתי,!קייתיבארץיצירה

המקומכאוילאבכללובחו"לבמיוחד,בארץהעבידהתנועתתולדותעל
לכך.מתאלםיומומקיםפעםנמצאאיל,בוה.להאריך

דבריךהמציאות.וביןהנצחייםהערכיםביוהחסרהגשרעל ) 2

אךלאמיתו.המצביאלהאמתאלכללבדרךקילעיםוהבעביןיהסברתך
ימקפידאביתלמסירתנאמןלהיותאתהממשיךאם :אחתשאלהנאתרשה

יכי'וכי'ישבתכשריתחיקיעלישימריתפיליןבטליתבוקרמדילהתעטף
שהם.תנאיםיכליהקשישהצעיריהדירהחברהבמצבואתמתנהאינךהרי

מנוערלקריתמביססובלתימופרווההאםבטל,לאבאלףאפילו-המאמין
לערכיםנפשירבכלעוובכלנאמןשיהיהמסורת,שומרנועראותומאמין,

במביכתדרכולכויןיחתירושלפיהםסבאראל wי'שלהנצחייםהמוסריים
יהאיךהבריית",אתבהולצרףאלאמצויתניתני"לא :שנינו 1אלהימינו

לשםשניתניהמצייתעלמאדשמקפידים"הדתיים",בחוגילמצב,הגענווה
הנוערעללהצביעשהואמי?הייכלם IIילהדאיננו,עצמייהצירוףהצירוף,

לרוגמאלניוהמהומו,שלהוידיניםהמיםבפניבנסייועמדיאלה:הנה,הדתי
 1אלהנוראיםבימיםילמיפת

האמציעהשיאהאלימותעלגנדידבריאתכאולהוכירמאדמעניו ) 3

וקוקאיני-בנפשי-באמת!החזקמיחלטתאמת !החלשיםשליהנשק
 1לצדייתיתחפצצהחרב,ללאמהו-האמונהיקטןוהפחדןימית,האללנשק

הנישה"מיסרהחוששימהאמונהקטניעללדבריךואתלהעירלנחץרמצאתי
לחשיב.להעמיקכאןיישהחשלים"שלנשקם * * * 
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מנוערלקריתמביססובלתימופרווההאםבטל,לאבאלףאפילו-המאמין
לערכיםנפשירבכלעוובכלנאמןשיהיהמסורת,שומרנועראותומאמין,

במביכתדרכולכויןיחתירושלפיהםסבאראל wי'שלהנצחייםהמוסריים
יהאיךהבריית",אתבהולצרףאלאמצויתניתני"לא :שנינו 1אלהימינו

לשםשניתניהמצייתעלמאדשמקפידים"הדתיים",בחוגילמצב,הגענווה
הנוערעללהצביעשהואמי?הייכלם IIילהדאיננו,עצמייהצירוףהצירוף,

לרוגמאלניוהמהומו,שלהוידיניםהמיםבפניבנסייועמדיאלה:הנה,הדתי
 1אלהנוראיםבימיםילמיפת

האמציעהשיאהאלימותעלגנדידבריאתכאולהוכירמאדמעניו ) 3

וקוקאיני-בנפשי-באמת!החזקמיחלטתאמת !החלשיםשליהנשק
 1לצדייתיתחפצצהחרב,ללאמהו-האמונהיקטןוהפחדןימית,האללנשק

הנישה"מיסרהחוששימהאמונהקטניעללדבריךואתלהעירלנחץרמצאתי
לחשיב.להעמיקכאןיישהחשלים"שלנשקם * * * 
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תיאורךועםבכללכיוםהצעירהדודמצבאתהנכונהראייתךעם ) 4
חשובאחדבפדטאתהשוגההדי-זהמצבשלהבחינותמכלהמצויין

כזהמשוועניגורשיתהווהאוביקטיבי,הכדחכלהיהולאזה;איןמאדויסוךי

עםדות 1Lהתפ'שדרשה"ההגשמהוביןהציונותשלהרחוקהנפש Iמש,בין

לכלמסקנותמכאןלהסיקממהד(ואתהוכו',וכו'מדם"העקובההמציאות
 ,)!זהירותיתריום,יוםבחיילהתגשמותמגיעכשהוארםאידיאל

!הרימוםהעקוכו,זוכווךהציונותת Iלהגשבהכדחכלחיהלאהדי

 !כיוםהגענושאליההאיומהזהמהתפתהותכללהופתזגנולאושכמותיאני

לאוירתהתפרצומאזגורדון.דא.שלהמתוחהפעילותוכלהיתהמהוכי
ל 1Lיהמלחמתית,הבולשביותשלהמדבדדוחותהי!"בודה,ולתנועתאדצנו

רעשניתמעמרותמלחמתעםמרכסיסטיתפרולטדיותשלצבאית,גדודיות
הסטייהנגדהציונות,סילוףנגדונואשגדולט,אמץלאאם-וכו'וכו'

רב?המאבקהגוייםככלשיאלגאולהאנושיתהיהודיתהעצמיתסהדרך
חיכלואתואותו,וחיהבינושגורדוןכפי"הפועל-הצעיד"ביןהמשמעות

להמוניותהביטויהיתה 1L 'העבודה""אחדותוביןהשניה,העליהבאנשיומעמילו
זרהכהשהיתהשלה,והדמגוגיתהרעשניתהפרזיולוגהיכלעלפרולטרית

 ) 1זאת(הקראתגורדון.דא,שלוהטבע""האדםלאוירתאז,האדץלאוירת

מזוייןלנוערעבדי,צבאילכוח-אזכבר-הלוהטתאיפה itה'על-
כל-הישובשלהוולונטריהאדגוןבמקוםכפייהשללממלכתיותוממושמע,

מפנימאדהמבוססיםהחששותשלנו,הפנימיתהתחושהבסימןהיהזה
אזהיינונביאים !כיוםלהעדים'יeאנוכנ,ובציונותהדבריםהתפתחות

 ;רלואסכםבזה,להאריךאוכלכאןלא !נבואתנושנתקיימהלנוואויכנראה,
 !היוםשלזהבחודבןאוביילוטיביהכרחכלהיהלא

הדתל 1L 'שגדלותה"יתכן ;במאמרךאחדחשובפרטעלועור ) 5
הדיןבעלמאשבגאולהפתדוןמציעההיאשאיןבעובדהדוקאנעוצה

דבריםמוזריםמהבערפל",לוטהפתרוןאלהמובילהדדךבהתויתומסתפקת
האיסלםאוהקתוליותעלאתה!המדברביהדותמו'זLדשיהודיצעירבפיאלה

ודומיהם,מאידור'זכאיבןיוחנןור'הללוידמיהו,ומיכה?ישעיהוודומיהם
-בימינוגורדון.דוא.בקליאועדסלנטרל Iר, 1tי'ור'דמח"לבחיי,רבינו
,ודוקאוהכללהיחיד . itוהנפןהגוףגאולתלממשיפתרוןוהציעוהראולאההם

אךוכו',לגמורהמלאכהעליךלאאךרחולוה,המטרה?בודאי,הדיןבעלמא
להבליטחשוב!כמהאותהוהכירולמדורקאילווישנה.נה :.i "הברורההדרך
ואת "?ממךדורשד'ומהטובמהאדםלך"הגיד :מיכר,שאלתאתמחדש

להאריך,אוכלשלאוכמובןוכדומה.נ"טנ'יחבפרקישעיהוותשובתת.:ו:ובתו,
אריכות,שדורשבמלווםדווקאלקצרעליואסיים.אחדפרטעוד ) 6

בדרךהגדדתעודכלניחא,האמ,נות,ל t 'טהותהאתלהגדרתךאנימתכוון

להתקומםדליגיוזיאדםכלועלעלי,הריולהדגיס,לפרשבבואךאולםכלל,
ומורדילולדילוליםוכים, 1tלח'לעמי-הארץ,בחשב אמ:;'( , :.iהחשילמרותולהזהיר,

הדמו-שהםמפניפודנוגראפייםאינםלאוטדקטולוזשלהזונות"ציודיאור,
החייםוחמדתנזיד,איננייקידי,מאמד,באותוזהמסוגדוגמאותועודניים",

אמנותיתמבחינהומקסיםיפההואהאשהעידוםכיאניומודהמאו,דביעדה

אפרודיטה,או ;בידינו,הבדידהדגילאדםכלשבנפשהתחמוד"ומבחינת

-אואמנותית,מבחינההרמוניותדמויות-והזונותופטרהולולאוינוס
מלרכתככווה/,כלאשדיהוויהחןאשתמשלי,ספרשבסוףחילאשת

כסבא-ואנילאחותך,כאחאתה,רליגיוזיים,כיהודיםנבחרבמהפנימה".
גבריםבפניהאמנותיתבהתערטלותןוהסחלילההנרצה 1היפהפיותלנכדותי
כבודןועלהן,ונכדותינואחיותינוחוהבנותכל?והדיתאוהמגודיחומדים
האמנותיתלפדיצותככיגודהותיתהיהדותלפניםחדדהכאשדלחרודעלינו

נקודתלרעתיכאןרמז,נגיעתורקמא,דרגישבעניןכאןנגעתי!הוי,היונית
רענניםחייםולעניןיהודילמוסרמוצאאיןאומוצא,ומכאןיהודיתכובד
לסייםעליאךבאמת,דתילנוערובעיקר,המתחדשת,בארצנויהודילנוער
ובעל-פה,בכתבבהתבטאותך 1Lולהמ'לתגובתךואקוה

לך,טובכל

ובהוקדה,בידידות

*" *" *" 
 20.12.1950בהלל,

רברכה,שלרםרבס.א.היקרליזיזי

לפיששלחתיבנימיןולר'אליךבמכתבילקרואבודאיכברהספקת
לר,ביערוצההריניולהערותיכםלתשובתכםמחכהשאניעדבנימין,ד'כתובת

"מעבר :ב"מולד"אוריאלס.דבריקריאתעםמהתרשמותימשהובזה
לציניזם"."מעבדלציונות",
ספרותמבקרשלמדהבקנהולאהמקצועי,הספרותאישאינניברור,

שבספרותלדבריםכיוםניגששאינניאניומתודה;מודהכןעליתרמוד.דאני

שכהתחליף,שימןז.:השכהרב,רב,זמןאותימילאהשכהכבודיראתבאותה
הדתבפניהכבודליראתתחליףלקבעהאזוגילידוריבניעםיחד~מצתי iהת

והרםהעליוןהעיקדלעומתואפסי,זהתחליףעלובמהלימשנתבררוערכיה.
אקשיבכאשרלסופד,אנימקשיבשמאזמאליו,מובןלרשת,רצההואשאותו
הואמהובעיקרונjך ,1tוראיבראשאותיומעניןמ'זtהו.להביעלו 1tשי'לאדם

אוכרוזמליצה,נוסח,סגנון,-ה'דLארזאת,מביעהנפשדאירלהביע,דוצה

העילוד.לאזאתבכלהואאךכנזובן,חשוב,-פזור
לשון,-החיצונייםהביטויבסיכזניגםמצטיינתאוריאלס,שלרשרמתו

ס,יפורואתקדאתישלאאעפ"יהתוכן,הפנים,בביטויוגם-וכוידכוז : iסגנו
שמכירידיעלרקלאפנימיותואתמרגישהריניכותב,הואשעליויזהרס.של



 253ובפשבלב
חפשי iתב 252

תיאורךועםבכללכיוםהצעירהדודמצבאתהנכונהראייתךעם ) 4
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 10.7.1950נהלל,

נפשיבמצבמותניםובכתבבפהביסויוודרכיאדםכלשמעשיבוודאי
דבייםבהערכתבחשבוןזאתלהביאידוע,גבולעדשיש,ובודראימסויים,
בדבייובפעםכפעםאנינזכיאךלענינים,גישהואופניוויכוחובדיכי
שניס,כמהמלפניוועגע"ב"נויערגץ,ליאונרדשללבלתשומתהראויים

כמעטזותורהנפוצהשמאזהתאונןהואפרויד.תורתלהתפשסותביחס
דבריר.אתנוער,ביחודמשכיל,ציבורלפנילהשמיעהאפשרותבפניושנחסמה

לדעותיר,-פרוידלפי-הגורמיםכלאתמנתחיםכברושומעיודמברעודו
ועיסרקלדיוןאפשרותכלכבראיןואזכוו:וכוילהתלהבותודיבורו,לאופן
הענין.בעצם

אפיר.ומזגו,אחדכלמרעהו,איששוניםשאנובוודאילעניננו.ומכאן
איפאומובןוהתבסאותו.פעולתודררכיהשקפותיונסיותיו,חינוכותכרנתו.
כלואיןעז,שינויאפילןשונות,והתרשמויותינושגישותינוהדברוסבעי
ניתוחיםקריאתעםנפגעתיתמידזאת.להסבירכדיפסיכולוגיבניתוחצורך

נכוניםבלתיאונכוניםדבריופעולתו.מניעיועלסולססויעלפסיכולוגיים
ושקין.צבועאוואמיתיכןהוא:האםוהשניההראשונה,השאלהלדידיזו-
מופשסים-והעדיניםהמוחשייםהגורמיםרשתכל-והלאהמכאןהכל.זה

לאאךהפסיכולוגיה,במקצועאולימיוחדעניןזהו-האדםשבנפשביותי
יום.יוםחייבמהלך

זכיצדקנאות-להבחיןיבצורךישוכאןהקנאות.נגדסועןאתה
בתנאיכמזבןיתירה,מעלהאלאאמונהאולרעיוןבקנאותפגםיואהאינני
ומכריחהמאנסתכופה,שלנולאמתהקנאותתהאשלא :ומזחלטיםזריאהר
אתלקבליעים)בשיחותהסביהאמצעי(מלבדאמצעיםבאיזהמישהואת

האדםבניאתלהביאשבכוחההקנאותתבורךוהבנתו.רצונולמיותדעתנו
חיים.ואויחרהשקפהעמדהעלמחודשתלביקורתמחדש,לדיוןמחדש,לעיון

אלללא-גבול:נאמנותםלהאחדשגורםיתכווגנדיסורקבמדהשלקנאותם
 :המעשיותבמסקנותיהםבולסשביניהםהתהומיההבדלואמונתם.רעיונם

ועדאלימות,אמצעילחץ,אונס,:כפייה,כשריםהאמצעיםכללסורקבמדה
ןמתעבסולדגנדיהתוקפנית.לקנאותולהיכנעלקבלהמסרבשליציחתו
כללאהובהמלמדתלתורהנאמןקנאיהואסובה.מסרהלכלפסוליםאמצעים

האימהותהשכלאהבהבדב,ותלויהשאינהאהבהאדם,הואבאשראדם
גנדי.שלקנאותוזוהיואלימות.ואונסלכפייההתנגדות
שלרםואיןאמיתיתדתראיןצדקראיןאמתאיוולצדקלאמתקנאותבלי
"איחדר":שבפערלרתהרפיוומהותכלאתמעסותבמליםלבסאיכרלתיראחווה.

מהיכאהכלרופף,הכלמהכלל).ירצאיםיחידים(מלבדל"איחוד"קנאיםאין
אמרנהדתית,קנאותהואחסרכונותר.רצינותוכלעםרחלוש,חיווררצוןתיתי,
זהמלחהמהסרורמאמינישללוהסתמלחמתיתקנאותלמולרזהדתית,

רהאלימות.

תרונעוריבימילדמתיויוצרתבונהקנאותעלמשמעותרבלקח

החיההרוחהעברתעל-ידיבעיקראלאיזה,ושלכתיבתראופןאתאני
הסרגדיהאתתפסיפהאוריאל.שלשלו,זוביקויתלרשימתסיפרימאותו

מצבאתתיאייפהלציני",מ"ציוניהנוערשלהאומללבמעברהאיומה
בעבודהמדומה,באהבהשהיאאשליהאיזרלמצואההכרחאת"האין-מוצא",

-המצבבתוךהאפשרככלעצמיתבהשכחהלשיירה,דיךלסלילתהפ'זtוסה
לדםולהיזקקהיום-יומיתהמציאותעםלהתפשרהדורותחזון"כשהוצרך

"בנסותו :ותוההעומדכמוניותכליתימגושםאדם-אךושרנאיו".אוהביו
לסיפויוכנושא(יזהר)בחרלה,להשתעבדמבלירבית iהלהמציאותאתלעצב

בגושפנקאלהיחתםהדדיחייםריסוקהיכול 1האמנםרכו'.וכר'פעולה"
מהוללנוערשלכוחומגיעהאמנםןקרבית""מציאות :הריקההמלולית

עצמית,להשכחהעצמית,לאשליההרע,לטישטושעליוןמאמץכדיעדזה
מגיעואינוהמלחמה,ע"ישנוצרמהמצברצוןשביעותאישלצינילביסוי
מלחמהשלההכרחעצםכלפימידלהרהורימחשבתית,למרידהלנסיון

יקריםובנותבניםשלהמפכים,החייםשלממעמקיםלהתפרצותזו.אומללה

והשמדהוחורבןבהרסהדדי,וריסוקשבשיסוףהפטאליותנגדופורחים,

שלהחובליםיביהביאונולאן !הדרךזו"לא :שלמיואשלנסיוןהדדיים,
בפניישראלנוערמיטבשלזואיומהכניעההיאומח "! 1האומללהספינתנו
אוייאלשלהאחיונותהשורותנוגותמר,- ?ההדדיתהדמיםשפיכתפאסום
נכוניםמהידוע'!"הבלתיאלללכתמצוויםאנובה"הררך"עלבדברו
עםזוופטאליתסראגיתהשלמהעצובהמהאךוכו.'האדםאהבתעלדבריו

 ?אודותיואצלנוולמלללכתובהרבושכההנוער","מרד!איההזאתהירך

ויעודחזוןנגדסבא,ישראלנגדהדברות,עשרתנגדבמרדבוזבזהאמנם

 1דיעבד

שלי.זומוזרהביקורתישימתבקראוהספרותאישלייצחקצחוקיקירי.
רעידתאתרוחיבעיניראיתי(ואשרמאדעליהחביבאוייאלוגםאתהגםאך

שיצאתיליותסלחולנפשיתבינודבריו)אתבקיאיר,עדינהנפשונימי

לפחותאולדברכםאצפהכואב.אדםלבפרפורילתחוםהספרותמתחום
יקירי.א.לדברך

ואהבה.ידידותברגשי

* * * 

שלוס.א"ס.יקיריליזיזי

עלעוברשאינךהמעידהאחרון,מכתבךאתקיבלתיאמתיתבשמחה

רקאמנםזהוהיקפה.לעומקהלבררהלנסותמבליבינינושנתעוררהר,בעיה
המענינים.לדבריךהערותיאעיר-זאתובכלפנים,אלפניםב'זtיחה
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גדולהכהתנועה :וראיתיהסתכלתיהציונית,בתנועהופעילותהסתכלות
ונואמים:מטיפיםמדברים,כותבים,ונעלים,רמיםכהבאישיםעשירהעולמית,
~ותן(מלבדעומדתבשממותההארץאדרבה,התכונההיקף,רבותהתכניות

למעשהמחשבהצירפואשרקנאיםעל-ידישקמוובעירבכפרמעטותנקודות

ובגופו-השניה,העליהקנאיקמנו,והנהבה).וליצורלחיותארצהועלווקמו
ממש,חייםשללמעשההציוניהמללאתלהפודהתאמצנוונפשותינותינו

וחדלת-מעשרבת-מלללתנועהמהתנוונותהציונותאתהצילהקנאותנו
וטעויותיה:שגיאותיהעםגםוכמובןמגשימה,יוצרת,בונה,לתנועהוהפכה
שכפוקנאיםלרעיון,נאים Iהל-ויצרווהתמידונשארוהשביההעליהמעולי

קשים,בתנאיםקשהעבודההמצוקה,המחסור,הרעב,הקדחת,אתטצמםעל
ותבעטצמוטלהטילהצעיר""הפועלשונות.בהזדמנויותמוותסכנתואף
ההגשמה,תנועתשלהזהב""תורזההיהרבה,בחריפותבעוז,מאחריםגם

החלוציות-פשוטיםכהשהיווהדבריםהמפלגתי,הסוציאליזםשבאעד

שלשבמדיניות,לעניניםנהפכו-זית Zאיוחלוציותממש,בפועלהעצמית
כפייםביגיעהגשמהמתנועתהכובדנקודתהעברתשלמחייבת,בלתימליצה

ותנועתהגויים","נכלשלהמדינתיותבמתאלוצנועפשוטחייםואורח
והגיוןטעםכאןהישכמעט,מרפאחשוכתאנושה,מחלהחולהההגשמה

הגורמיםועלואופהי,ניה itהוהעליהגורמיעלפסינולוגילמחקרלהיכנס
ןכיוםההפוכיםהפסיכולןגיים

שלתוצאההיאוהיוצרתהפורההקנאות :אומרוקצרתמציתיובסיכום

אחדותוהידים,הלבהפה,אחדותשלוהנכתבת,הנאמרתהמלהאלצרינייזזס

תקווהממנה-עמוקהדתיתאמונהעלהמבוססתזוקנאותוהמעשה,הרעיוי

האומלל,עולמנושלוהבראתולתחייתו

 11.6.1950נד,לל,

כאן ..ישראל,מדינתעניןהגשמתבשעתיהודיםמוכשריםמעשיםולאיזהלמה

שגםהיום,רעדמאזבהשוגיםשרביםיסודיתאחתטעותעללהתעכבעלי

טעותעללהצביעכוחובכלעמלגורדוןא.ד,וכזדווקאכהשגיתכנראהאתה
החיצךנית,הצורהשלהגואלבכוחשבאמונההטעותזוהימפנהי.ולהזהירזו

כפייםעבודתמושבים,קבוצות,;':"חלוציות,האמונה-שלפנינוובענין
והנהשבחיים,והטפלהרעכלמפניהערובהובהםניוושעבאלה-וכדומה

כל it 'והמושבים,שהקבוצות-וכללכללהפתיעני'זtלא-הדברקרה
המ.מלכתיותמקרמישלהראשונותב'זtורותוהנםהיושלנו,העבודהתנועת

 !העבריתהצבאיותשלהעברית,

הנימוקאתוביטסהסבירלסוציאליזםהמובהקהמתנגדגורדוןא,.ד

ולאההמוןאתרקרואההוז.tטח,פניעלמהלדשהואבזה,להתנגדותוהעיקרי
והואןק iהעוו.הקפיטליזםאתהרע,המן/ןטראתהצורה,אתרואההיחי,דאת

!כאןהארטשיבויטל"יויולאהצורה'~יבויטל-יויהIנולםאתלגאולמקווה
אתשםשגורדוןהמוטעיתהדעהנכונהלאהרע.מקורגורדוןא,ד.לדעת

המתחדש,ולאדםלעםהכרהיתנאיהעבודהכמובןהעבודה,עלבמיוהוהדגש
נזעשיו,כלעלהאחראי:לאדםממנון .Iוקדוווהכזובנעלהלמשהותנאיזהואד

אחר-מתפתחתוממנוהחייםיסודשהואליחידהאלהים,בצלםשנבראלאדם

-קוסמית""אנושיתחייםלתפיסתהגרענוכדיעדואנושות,עםמשפחה,כד

יוםבחייאחראיתבהגשמהאלאבתיאוריהלא :וב iZוולזה,קוראשהואכמו
אןהקבוצהיותר,חשובמה :נשאלגורדוןהיהמספראיןפוגמים !יום

שאםביותר,חשובהאינהשהצורהלהסבירמשתדלתמידהיהוהואןהמושב

זאתתהי-רטיםואםטובה,בוצח I 'זאתתהיטוביםאכי\:יםבקבוצו,יו,יו

תרומםשהקבוצההחושביםעלמצטערהיהתמידכמישב.וכזרטה,קבוצה
המאומצתמהחתירההאדםאתומתעהמטעהזהלדעתו,ברוחו.האדםאת

הואנעלים,אדםלחייוהערובההיסודבהרלן .11ומוסרית-רוחנית,להשתלמות

הקפיט-חמשטראתלהפילשתצליחומאמין;אבילסוציאליסטיםאומרהיה
ומהבאדם,השוכנתהקפיטליסטיתהרוהאתיעקורומייפילמיאדליסטי,

האגואיס-האנשיםאותםופועליםחייםבוא'ז.tרסוציאליסטיבמשטרהתועלת

 ?מאתמולוצרי-העיןזבה .lהמחודליהקטנוניים,טיים,

ונחלשההלכהכאזהעבודהלתנועתהמרכסיסטיהסוציאליזםחדירתעם
הגענוונדויותר,יותרהשתלטהההמוניתוהי~טחיותגורדוןשלהשפעתו
שלהערבים,ושנאתמרכסיזםשלוממלכתיות,קיבוציםוזzלנפלאהלמזיגה

שלבתכלית,לזההמתנגדיםמעשיםושלהומניטרי-אידיאליסטימלל
ד,א,מחוז;בתביןהתהומיההבדלוזהבמעשה.עי~ויותושלבדיבורי-פהיהדות

השמאלית-והמהפכנותמזהוהפשרניהשטחיהסוציאליזםוביןוחייוגורדון

מזה.דיקטטורית

לעברית,האורגנייםקשריאתביהרגשתיפהואידייז;..עבריתלעניןעתה

בסתרציוןחובבהמשכיל,ז"ל,אביעודילדותי,טלמשהרשפתיזוהיעברית

* * * 

 Iשלוםהיקר,ידידישטיינברגב.י.לד"ר

וביןהנעלההמסרהשביןהתהוםעלדבריךעמוקכאבכדיעדנכוניםמה
והאמצעיםהמטרה,להגשמתבהםלהיז;תמשו,זרגיליםהשפליםהאמצעים

צרידזהכמהכאך,ללמודישכמהוהנפש.הגוף-הכלמשחרתיםהאלה

אחדברמזהשונות.והמטרותה'זtאיפותבעליכולנו,אתלהרהוריםלעורר
הטרורשמעשימאד:יתנךהאומללההרוסיתהמהפכהעללרמוזרצוניבלבד

והרצון,המחשבהובטהרתה 1Lבקדויבזמנם,הרוסייםס,ר.על-ידישנעשו
הדמיםלהשתוללותהמתאימה,האוירהאתהאפשרות,אתיודעיםבלאהכינו,

ועלזהעלאהרהר!לעתיםובעולםברוסיההגסהדיקטטוריהכוחוהשתלטות
פתאוםלדכשמתגלהשלהה Iהעמו'האכזבהעללדברידומכאךלו,הדומה
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קשים,בתנאיםקשהעבודההמצוקה,המחסור,הרעב,הקדחת,אתטצמםעל
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המ.מלכתיותמקרמישלהראשונותב'זtורותוהנםהיושלנו,העבודהתנועת
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אתשםשגורדוןהמוטעיתהדעהנכונהלאהרע.מקורגורדוןא,ד.לדעת

המתחדש,ולאדםלעםהכרהיתנאיהעבודהכמובןהעבודה,עלבמיוהוהדגש
נזעשיו,כלעלהאחראי:לאדםממנון .Iוקדוווהכזובנעלהלמשהותנאיזהואד

אחר-מתפתחתוממנוהחייםיסודשהואליחידהאלהים,בצלםשנבראלאדם
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ומהבאדם,השוכנתהקפיטליסטיתהרוהאתיעקורומייפילמיאדליסטי,

האגואיס-האנשיםאותםופועליםחייםבוא'ז.tרסוציאליסטיבמשטרהתועלת

 ?מאתמולוצרי-העיןזבה .lהמחודליהקטנוניים,טיים,
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בסתרציוןחובבהמשכיל,ז"ל,אביעודילדותי,טלמשהרשפתיזוהיעברית
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דבריאתלמדתיובהשפעתובפעםכפעםעבריתאתידיברבגלוי,גורוחסיד
וניהיליזםכפירהשלשניםבאותןגםמעצמותי,לחלקוהיובעל-פד,נביאנו
באגודתבוושוהואחר-כךבעיירה,החבריםביןדברנועבריתעלי.שעברו

וכמובןועמוס,ישעיהאלידיברובעבריתבערך.חבריהמאהעל Iציון'"חלוצי
הללאלידיברובעברית-ארמיתשבתורה,הטובוכלהדבררתעשרתזה,לפני

ותנאנתןדר'ואבותאבות,פרקינמארוובעבריתודומיהם,זכאיבןיוחנןור'

נשאררלעבריתהודותרקוכו',וכו'הלבבותוחובותוהרמב"םאליהו,דבי

"יסודיל IIשדשלספרואתאתה(המכירל IIושד'ל Iרמחועדומאזעמנו,קנין
םפרות,לאזה-גורדוןוא.ד.אחד-העםלהבדיל,עדנפלא)?ספרהתורה"

מוסרתורתהתנהגות,תורתמידות,תורתחיים,תורתזוהיאסתטיקה,לאזה
חלוםבהגשמתהמולדת,בכרמיהעבריתעםבימשתלבוזהאנושית-היודית,

הלוי.יהודהר'שיעורלאיןממנוהגדולושלמאפואברהםשלציון""אהבת
תפקידממלאהכשלעצמההשפהשאיןזומכרעתלנקודההיוםהגעתיאמנם,
מגדולימאיררבימאשראחרתכלפיהלנהוגיכולשאינני ;בחיימכריע

בנוגעששאלתיךהשאלותזרק.וקליפתואכלתוכןרמון,שמצאהתלמוד
:שפהשואלאנילעברית.בנוגעכאןאנישואלאידישתרבותשללמהותה
מה-אומריםשאתםעבריתתרכותאךמבין.אניזאתניחא,-עברית

הדמגוגיההאלימות,שלטוובעברית,לאומישוביניזם ?תכנהמהפירושה,
הזוהי-שבאומותמהמקולקליםעבריתרגוםובעברית,הריקהוהפרזיולוגיה

כאןאךהרבים,נגדיחידכאן,שליהמאבקכל,פירושוזהו ?עבריתתרבות
אלפיבתהיהדותשלהרוחאוצרותעלהמאבקבשעתומצביעמראהאני

מפנילעצמנו,נאמניםנהיהדרכנו,נכווןאםולפיהםבעבריתהוםהשנים,
בתעשרהבההקלותהיום.ועדמאזוחכמינולנביאנולאלהינר,נאמניםשנהיה

שבתוכה,החייםכוחעלרקמראהומיליטריסטייםצבאייםבמונחיםהעברית
חקלאיים,במונחיםהעבריתשנתעשרהשיעורלאיןהגדול:העושרלכךוסימן

מכשי,והיאהשפהסוףסוףוהמלאכד"העבודהענפיבכלטכנייםומונחים
בו.השימושועלצורתועלמשפיעגםבמכשירוהשמתמש

עלהאומללהויכוחאתלחדשברצונישאיןליהאמינההיקר.ידידי
במכתב,אפשרשוהכמהעדלך,למסוררקהתכוונתיואידיש.עברית

היהודי-אנושיהתוכןעםביחדהאורגניזר .Iוהקןהאמוציונליותמהרגשותי

מצבבאדיישאיןידיעתיעניותלפיותרבותה,בעבריתמוצאאשנ'העמוק
העולמיתשביהדותהשוניםהשבטיםכלמצדכלליתהכרהגםואיולזה,דומה

ה. 1lלמעיבישראלוכאןלהלכה,בתפוצותבעברית,מכיריםשהםכמוב~ידיש,
היהודים,מספרמאדכאןמכריעכיוםשכברהקודם,במכתביכברכתבתי

בשפתאחדכלממשיכים,שהםועדעהבעולם,אידישמציאותעלידעושלא

המאחדתהלאומיתכשפהלעברית,כולםהםמסכימיםבא,שממנההארץ
וגםדבריךלשמועלבבכלמוכןאנימאד,וממשימעשיעניןזהוכולם,את

-האורגולקשריךלנפשךאניומרגישמביןמאדשלי.זולתפיסההתנגדותך

~מוקצערמצטערהייתיומאדבזה,הקשורוכלאידישעםוהנפשייםניים
 .קנוולד,רחלדיפרידנוגורמותואידישלעבריתהללוהאהבותשתיהיואילו
~רכ~יסודעלהרעיוןלישיקרובודאיכך.לידיחלילהיבוא'זtלאאקוה
אוהג-המוקדמנקרדתואידיאולוגיגיאוגרפימרחקהרחוקטיבי ?iפרודויהודי

כלשנפגשיםבמקוםכאןארצנו,נמצאתבההמסוכנת,גרפית-היסט~רית
אימפריאליסטיים-יאלייסונ-קול-מלחמתיים-שלטונייםומטייםהדיפלהתככים

דבריךאותימ'זtמחיםוהלשונות.העמיםומכלהזמניםמכלושוביניסטיים
ועריםחייםיהודייםחוגיםשל-כיוםעוד-מציאותםעלהאופטימיים

ואש""בדםליסודבניגודיוצר,יהודימרכזוזיעתםבעמלםלהקים~שואפים
כעתשנמניתיידידיליותסלח !ידיכםתחזקנההבונים.עלכאןשהשתלט

שאיפתיאתלשברהצליחלאהחייםשלמאדהמרהלקחקטני-האמונה".עלי
בהגיונוד,אדם,בתבונתאמונתיאתמאדלרופףבידועלהאךבחיים,וחת~רתי
הכל.אףעלוהחותריםהמאמיניםידי:תחזקנהושובהבריא.

אנימאדהנאמר,עלבונאמרהבלתיורבמכתב,רקהואשמכתבכמובו
חוברותשלשאושתיםקבלתי , Iשוועלמ"אויפואתך.הקשראתמוקיר

יזהר.לס.הזעה""חירבתהספרעלהמצויינתהסקירהעםאחתוביניהו
בקרוב,למכתבךובתקוהביותרלבביותשלוםבדרי'זtות

* * * 
 1950ספטמבר,ראשיתגהלל,

שלוס.שטיינברג,ד.י.יקיריליידדי

למכתבךולענותלהקדיםעזוצורךרצוןביהיהמבראשונה,יותרהפעם,
 ;הקודםבמכתבכתבתיעליהםהעיכוביםאותםעיכבוניאךלאוגוסט-9מ

הרגשתיהפעםוחם.ארוךעבודהיוםלאחרהקצרים;ערביםרבהעייפות
אשליהמפנימכתבינוקשרראשיתעםבחששותיצדקתיכמהתוקףביתר
החייםמן!למדתיחברואתהאחד'נ,צאנו:הנהבךשתיווצרומסוכנתמזיקה

שומחשמחתרכמוךוהברורה.הבטוחההידיעהלפניבהתלהבותילהיחפזלא
חששתיאךותפיסותינו,שבמחשבותינוהרבהולקרבהלקשרינועתהגםאני

האשליהתוכהואזהזמן·במשךשיתבלטהמבוגרוגםהאחר,השונה,מפני
והמנוגד,האחרהשרנה,אתלכבדכברלמדתיכשלעצמי,ק'זzה.מכהמכל

שטחאותוועדשטחבאותוממני,שוניםעםיחדולפעולללכתגםלמדתי
ליישואידיש,לעבריתביחסניגודנובהתגלותעתה,אפשרי.ששיתופנו

למנוערציתיזאתואתלי,צרזהועלשהופתעת,מאוכזב,שאתההרושם
 _'ימבראשית.

מכשרר jבעילהיאשהשפהידיעתיכלעםטשו, :tלטיואיוישנווהניגוד
זכרונותחויות,טובים,צלילים,בתוכהצופנתהריהיאמצעי-קשר,ביטוי,

מצדולאידישלעבריתהחםהיחסומכאווהתבגרות,ילדותוזכרונותקדומים
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דבריאתלמדתיובהשפעתובפעםכפעםעבריתאתידיברבגלוי,גורוחסיד
וניהיליזםכפירהשלשניםבאותןגםמעצמותי,לחלקוהיובעל-פד,נביאנו
באגודתבוושוהואחר-כךבעיירה,החבריםביןדברנועבריתעלי.שעברו

וכמובןועמוס,ישעיהאלידיברובעבריתבערך.חבריהמאהעל Iציון'"חלוצי
הללאלידיברובעברית-ארמיתשבתורה,הטובוכלהדבררתעשרתזה,לפני

ותנאנתןדר'ואבותאבות,פרקינמארוובעבריתודומיהם,זכאיבןיוחנןור'

נשאררלעבריתהודותרקוכו',וכו'הלבבותוחובותוהרמב"םאליהו,דבי

"יסודיל IIשדשלספרואתאתה(המכירל IIושד'ל Iרמחועדומאזעמנו,קנין
םפרות,לאזה-גורדוןוא.ד.אחד-העםלהבדיל,עדנפלא)?ספרהתורה"

מוסרתורתהתנהגות,תורתמידות,תורתחיים,תורתזוהיאסתטיקה,לאזה
חלוםבהגשמתהמולדת,בכרמיהעבריתעםבימשתלבוזהאנושית-היודית,

הלוי.יהודהר'שיעורלאיןממנוהגדולושלמאפואברהםשלציון""אהבת
תפקידממלאהכשלעצמההשפהשאיןזומכרעתלנקודההיוםהגעתיאמנם,
מגדולימאיררבימאשראחרתכלפיהלנהוגיכולשאינני ;בחיימכריע

בנוגעששאלתיךהשאלותזרק.וקליפתואכלתוכןרמון,שמצאהתלמוד
:שפהשואלאנילעברית.בנוגעכאןאנישואלאידישתרבותשללמהותה
מה-אומריםשאתםעבריתתרכותאךמבין.אניזאתניחא,-עברית

הדמגוגיההאלימות,שלטוובעברית,לאומישוביניזם ?תכנהמהפירושה,
הזוהי-שבאומותמהמקולקליםעבריתרגוםובעברית,הריקהוהפרזיולוגיה

כאןאךהרבים,נגדיחידכאן,שליהמאבקכל,פירושוזהו ?עבריתתרבות
אלפיבתהיהדותשלהרוחאוצרותעלהמאבקבשעתומצביעמראהאני

מפנילעצמנו,נאמניםנהיהדרכנו,נכווןאםולפיהםבעבריתהוםהשנים,
בתעשרהבההקלותהיום.ועדמאזוחכמינולנביאנולאלהינר,נאמניםשנהיה

שבתוכה,החייםכוחעלרקמראהומיליטריסטייםצבאייםבמונחיםהעברית
חקלאיים,במונחיםהעבריתשנתעשרהשיעורלאיןהגדול:העושרלכךוסימן

מכשי,והיאהשפהסוףסוףוהמלאכד"העבודהענפיבכלטכנייםומונחים
בו.השימושועלצורתועלמשפיעגםבמכשירוהשמתמש

עלהאומללהויכוחאתלחדשברצונישאיןליהאמינההיקר.ידידי
במכתב,אפשרשוהכמהעדלך,למסוררקהתכוונתיואידיש.עברית

היהודי-אנושיהתוכןעםביחדהאורגניזר .Iוהקןהאמוציונליותמהרגשותי

מצבבאדיישאיןידיעתיעניותלפיותרבותה,בעבריתמוצאאשנ'העמוק
העולמיתשביהדותהשוניםהשבטיםכלמצדכלליתהכרהגםואיולזה,דומה

ה. 1lלמעיבישראלוכאןלהלכה,בתפוצותבעברית,מכיריםשהםכמוב~ידיש,
היהודים,מספרמאדכאןמכריעכיוםשכברהקודם,במכתביכברכתבתי

בשפתאחדכלממשיכים,שהםועדעהבעולם,אידישמציאותעלידעושלא

המאחדתהלאומיתכשפהלעברית,כולםהםמסכימיםבא,שממנההארץ
וגםדבריךלשמועלבבכלמוכןאנימאד,וממשימעשיעניןזהוכולם,את

-האורגולקשריךלנפשךאניומרגישמביןמאדשלי.זולתפיסההתנגדותך

~מוקצערמצטערהייתיומאדבזה,הקשורוכלאידישעםוהנפשייםניים
 .קנוולד,רחלדיפרידנוגורמותואידישלעבריתהללוהאהבותשתיהיואילו
~רכ~יסודעלהרעיוןלישיקרובודאיכך.לידיחלילהיבוא'זtלאאקוה
אוהג-המוקדמנקרדתואידיאולוגיגיאוגרפימרחקהרחוקטיבי ?iפרודויהודי

כלשנפגשיםבמקוםכאןארצנו,נמצאתבההמסוכנת,גרפית-היסט~רית
אימפריאליסטיים-יאלייסונ-קול-מלחמתיים-שלטונייםומטייםהדיפלהתככים

דבריךאותימ'זtמחיםוהלשונות.העמיםומכלהזמניםמכלושוביניסטיים
ועריםחייםיהודייםחוגיםשל-כיוםעוד-מציאותםעלהאופטימיים

ואש""בדםליסודבניגודיוצר,יהודימרכזוזיעתםבעמלםלהקים~שואפים
כעתשנמניתיידידיליותסלח !ידיכםתחזקנההבונים.עלכאןשהשתלט

שאיפתיאתלשברהצליחלאהחייםשלמאדהמרהלקחקטני-האמונה".עלי
בהגיונוד,אדם,בתבונתאמונתיאתמאדלרופףבידועלהאךבחיים,וחת~רתי
הכל.אףעלוהחותריםהמאמיניםידי:תחזקנהושובהבריא.

אנימאדהנאמר,עלבונאמרהבלתיורבמכתב,רקהואשמכתבכמובו
חוברותשלשאושתיםקבלתי , Iשוועלמ"אויפואתך.הקשראתמוקיר

יזהר.לס.הזעה""חירבתהספרעלהמצויינתהסקירהעםאחתוביניהו
בקרוב,למכתבךובתקוהביותרלבביותשלוםבדרי'זtות

* * * 
 1950ספטמבר,ראשיתגהלל,

שלוס.שטיינברג,ד.י.יקיריליידדי

למכתבךולענותלהקדיםעזוצורךרצוןביהיהמבראשונה,יותרהפעם,
 ;הקודםבמכתבכתבתיעליהםהעיכוביםאותםעיכבוניאךלאוגוסט-9מ

הרגשתיהפעםוחם.ארוךעבודהיוםלאחרהקצרים;ערביםרבהעייפות
אשליהמפנימכתבינוקשרראשיתעםבחששותיצדקתיכמהתוקףביתר
החייםמן!למדתיחברואתהאחד'נ,צאנו:הנהבךשתיווצרומסוכנתמזיקה

שומחשמחתרכמוךוהברורה.הבטוחההידיעהלפניבהתלהבותילהיחפזלא
חששתיאךותפיסותינו,שבמחשבותינוהרבהולקרבהלקשרינועתהגםאני

האשליהתוכהואזהזמן·במשךשיתבלטהמבוגרוגםהאחר,השונה,מפני
והמנוגד,האחרהשרנה,אתלכבדכברלמדתיכשלעצמי,ק'זzה.מכהמכל

שטחאותוועדשטחבאותוממני,שוניםעםיחדולפעולללכתגםלמדתי
ליישואידיש,לעבריתביחסניגודנובהתגלותעתה,אפשרי.ששיתופנו

למנוערציתיזאתואתלי,צרזהועלשהופתעת,מאוכזב,שאתההרושם
 _'ימבראשית.

מכשרר jבעילהיאשהשפהידיעתיכלעםטשו, :tלטיואיוישנווהניגוד
זכרונותחויות,טובים,צלילים,בתוכהצופנתהריהיאמצעי-קשר,ביטוי,

מצדולאידישלעבריתהחםהיחסומכאווהתבגרות,ילדותוזכרונותקדומים
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הנועזתבהכרזתךזאתרואהאניפקוחות.בעיניםזאתרואהאניהסידיהן.
בארץיוצראםהואגדולשספק'ז.tוועל",ב"אויפן .ז. 11ו.יוניבגליוןןהמכאיבה

הויפט-סיבותדיפיןו"איינעהעם,אחדחלםעליוהרוחניהמרכזיין.t,ראל
אגעבויטווערטישראלוועלכעראיןשפראךע t\העברע\~ייריאיזרערביי

~עםצווישןשיידוואנטז;ווימחיצה,ז;וויז;וועקזיךטעלט \_:T1' CIוושפראך
איעללדברמוסיףואתהוועלט".ר ,jגרויסירערפוןייררעםאוןייד לארי':'''

היז,:,פד,אתמביניםשאינםונועריד,ודיםמיליוניעלררדזניתלהשפעהאפ'דtרות
אליהם.מדבריםבה

לאשזחבופניאלאזברעתר,'ז:וכחשרעתיזנפנילאונדהמתי.קראתי
 Jלשועו'יודעיםאינםהבלקןארצותאפ,-יקח,כאטי:ו,חיחודי:כיו'זבי iנ !,ז r.t-ז
איכווכו'אנגל,חאזבריקח,י:וורישלזכ~ר:וגוול:וחלק :איריי\בששמ:וזו

לכאןהבאמהנועררביםשרבים,לצייןומעניןחנוט,-.ב'חור fאיי~ישיוד!(

אורומניתבפולבית,ליעוניםבאידישאליהםפונהכז\!אניורומניה,מפוליו;
תימןיהודיאידיעי.יודעישלניכרמספרגםישהבאיםביןואנגלית.גרמנית
שפתםלמהשאלתים T1כ'נעלבו(הם םהל:.:'-יהוריתהערביתעםלכאןהבאים
כלכאןמקבליםאינםתימני),אידישמיןהיהודיס.שפתשזווטענוערבית
בשעה ?זומוזרהאינפורינ,ציהלקחתמאיןאידיש.דובריפניעליתרון

אשכנזיםושארפוליןלעוליניתניםהיתרונותשכלינתאונניםכיהתימבים
מרוקו,בולגריה,קורריסטן,תימן,:עוליעובדהזואך ?בכלמקפחיםואותם

כאןמביניםואחריםוצ!כיהרומניהמפולין,עוליםוגםירלו, ,j 'יוגוסלביה,
למיליונישביםמאותזההמקודשתהספניוליתלאהערבית-יהודית,שלא

ולארש"י),בכתבבאספניוליתינופיעים(ועתוניהםהרחבבמזרחיהודים
הלשונות.שלזהמגדל-בבלאתהמאחדתפה 1:הוהיאהעברית,אלאאידיש,
ההמוניםבעיניהעבריתעל-ידיהנגרמתהינחיצהעלדבריךינוזריםמה
שרקפלופקולאומעולםמעו, t ,(לאאידישקיוםעצםשעלהעצומיםהיר,ודים

דבריעלחווראניושובלבוא.לעתידהיהודיםשפתתהיההקודשלי"ון
עםכשפתבעבריתהזלוולנולדהבונ,דתקומתעםשרקר,קודםבמכתבי
אוז.tרוכויוכו!ברדיצבורשה,בוילנה,ההמוניםאותםכלאז,עדכיי,':'זראל.
והמטריאליוםהבונדעדלאידיש,בתרגוםתורהולמדואידיששרברוהזכרת,

אתלריז.:תאידישוז.tעתידהההמוניםאותםכלבדעתעלהלאההיסטורי
'זtחייבמלמד,-לבניך"ו'זLננתם :הדיןאתידעוהאלהההמוניםכלהעברית.

בלבהחיאתהיטבהכרתיהעם,בןאני,הקודש".בלשוןבנו ם,,'לדברארם
המפנהאתראיתיובעיניולעברית,ישראללארץביחסהיהודיםההן:;ונים

זלזולשכולומיפנההיהודי,ברחובוהינ,טריאליזםהמרכסיזםתלוומתעםשבא
שאיננומישלהאלהיםובצלםהקורשבלי",ו(יי')!,ראל,בארץהדת,בינסורת

פרוליטרי.

אלאבינינו,זהבעביןכאןרעותחברלירקשראכאןלצייןבעיקררציתי
באירופה,היוםיודעיםכבראותן.קובעיניאתחכמואינןהמציאותיותחסוברות

אסיהארצותשלהעצומהההתבלטותלנוכחהעולםמרכזאיננהשהיא
ורומביה,פוליןלאישראל,בעםשגםלהודותהשעההגיעהוכןואפריקה,
אלאכבירים),שינוייםבאובהם(וגםהעםמרכזהםהגדולה,רוסיהולשעבר

כלעברם,שכלרצויים,לאאורצוייםרעים,אוטוביםיהודים,מיליונייש
שלמזובהחלטורחוקהשונההיאוהלשוניתהעממיתהתרבותיתירושתם
הודותמתמידםיהיהדרתעםוקשריהםעליכם,ושלוםמנדליפרץ,חניכי
לרמב!!ם(בעברית)לגאונים(בעברית-ארמית),לגמרא(בעברית),לתנ"ך

זה(כלוהתפילותוכו',גבירולבןשלמהורביהלוייהודהור'בחייולרבינו

זו.מעובדהלהתעלםאמתלעיוחרואיןבעברית)
אנימבטיחךוכןדעתר,שתשבהאותךלשכנערגעאףמתכווןאינבי

ואחר-כךבפועל,אז,אבותיכ'זLפתעבריתחובבאנידעתי,אעינהשלא

כקשרגםומחשיבהנפשיתאהבהאוהבהאנילמעשה,שוב-ועתהלהלכה,

מעריךאניזה,בקשרהמעוניביםיהודיםאותםביןהעולם,יהדותביןמוצלח

והתקשרותכםבחיבתכםלדעהחבריךועמדתעמדתךאתמאדומחשיב
להבאגםעברית).נגדתלחמולאעוד(כלהצלחהלכםואמחללאידיש,

כרחוקרחוק,ורחוקונפש,לבקרבתהאידישאישטיינברגב,י,לייהיהקרוב
ובעלרב-הכשרוןהמשוררזהגרינברגצביאורילייהיהממערבמזרח

מאד,גדולהבשבילי,טרגדיהזוהיבעברית.ביותרהמוצלחהפשיסטיהביטוי
אודהגורדון,ובא.ד.בחייברבינובהילל,ועינוס,במיכהליבחמהבעבריתאך
עם-אביאולידרמים.באישיםנחמהבאידישמוצאהייתישלאאתבייש,ולא

באידיש.אישיםאותםלינתגלוולאהארץ,

הרינישכזהובתורשהבני,כמולפניךהריבימכתבי,לראשיתואחזור
במכתבים),ביתןשזהכמה(עדהרוחנייםלו'')!,ריבואתויותריותרשנחזקמציע

ולהסתייעולסייעמחברואחדללמודנשתדלשהנהו.כמוחברואתאחדנקבל
רביםכהעביניםכשלפנינוביניבו,יפרידהשפהעניןלאשאפשר,מהבכל

להציעקשהלאלימשותף.וליבוןבירורהטעוניםעניניםוכןמשותפים,
לאודעותיךובאשל,היבטעותחייתילאשבינינוהמיןt,א-והמתןבכלכיזאת,

אתהןהמיכןכחדשות.ליהיולאכיהפתיעוני,

שסייעהטעותסמילנסלו',ליזהרבנוגערציניתטעותלתקןמחובתיועתה

ילו'רי,נא,תלושיבההיברעאיסטים,קנאותועלעליולושהיני:;פטלהוציאבידך
שתיארתכמוכך!!כלנוראהשדש"איןבשמחהתודהובוראיהעניןלפרטי

עשיתיולאהאלה,הפרטיםכלאתלספרבמכתביאוכברצריךהייתיאנילך.
הואוהעניןמאד,זהעלאנימצטערועתד,לושה",ועבודהרוח"ינ.קוצרואת
ומלאנרגשמכתבאלירכתבתייוהרשלחזעה!!"חירבתקריאתלאחרכזה,
נעניתי,ולאוירחיםשבועותימים,עברו':;אלות.ככוהושאלתיותודהרגי!!י
"הפועלממיסדיהיה(בעלד,מריםאמועםפגישהובהורמנותבי,פגעזהדבר

בעבריתמהראשוניםוסופרחרוץעובדחקלאיוהמפלגה,העתוןהצעיר!!
נוהגשאיבוהאם,ליאמרה )ס!!והספרותישמווסוציאליום,כלכלהבעניני
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הנועזתבהכרזתךזאתרואהאניפקוחות.בעיניםזאתרואהאניהסידיהן.
בארץיוצראםהואגדולשספק'ז.tוועל",ב"אויפן .ז. 11ו.יוניבגליוןןהמכאיבה

הויפט-סיבותדיפיןו"איינעהעם,אחדחלםעליוהרוחניהמרכזיין.t,ראל
אגעבויטווערטישראלוועלכעראיןשפראךע t\העברע\~ייריאיזרערביי

~עםצווישןשיידוואנטז;ווימחיצה,ז;וויז;וועקזיךטעלט \_:T1' CIוושפראך
איעללדברמוסיףואתהוועלט".ר ,jגרויסירערפוןייררעםאוןייד לארי':'''

היז,:,פד,אתמביניםשאינםונועריד,ודיםמיליוניעלררדזניתלהשפעהאפ'דtרות
אליהם.מדבריםבה

לאשזחבופניאלאזברעתר,'ז:וכחשרעתיזנפנילאונדהמתי.קראתי
 Jלשועו'יודעיםאינםהבלקןארצותאפ,-יקח,כאטי:ו,חיחודי:כיו'זבי iנ !,ז r.t-ז
איכווכו'אנגל,חאזבריקח,י:וורישלזכ~ר:וגוול:וחלק :איריי\בששמ:וזו

לכאןהבאמהנועררביםשרבים,לצייןומעניןחנוט,-.ב'חור fאיי~ישיוד!(

אורומניתבפולבית,ליעוניםבאידישאליהםפונהכז\!אניורומניה,מפוליו;
תימןיהודיאידיעי.יודעישלניכרמספרגםישהבאיםביןואנגלית.גרמנית
שפתםלמהשאלתים T1כ'נעלבו(הם םהל:.:'-יהוריתהערביתעםלכאןהבאים
כלכאןמקבליםאינםתימני),אידישמיןהיהודיס.שפתשזווטענוערבית
בשעה ?זומוזרהאינפורינ,ציהלקחתמאיןאידיש.דובריפניעליתרון

אשכנזיםושארפוליןלעוליניתניםהיתרונותשכלינתאונניםכיהתימבים
מרוקו,בולגריה,קורריסטן,תימן,:עוליעובדהזואך ?בכלמקפחיםואותם

כאןמביניםואחריםוצ!כיהרומניהמפולין,עוליםוגםירלו, ,j 'יוגוסלביה,
למיליונישביםמאותזההמקודשתהספניוליתלאהערבית-יהודית,שלא

ולארש"י),בכתבבאספניוליתינופיעים(ועתוניהםהרחבבמזרחיהודים
הלשונות.שלזהמגדל-בבלאתהמאחדתפה 1:הוהיאהעברית,אלאאידיש,
ההמוניםבעיניהעבריתעל-ידיהנגרמתהינחיצהעלדבריךינוזריםמה
שרקפלופקולאומעולםמעו, t ,(לאאידישקיוםעצםשעלהעצומיםהיר,ודים

דבריעלחווראניושובלבוא.לעתידהיהודיםשפתתהיההקודשלי"ון
עםכשפתבעבריתהזלוולנולדהבונ,דתקומתעםשרקר,קודםבמכתבי
אוז.tרוכויוכו!ברדיצבורשה,בוילנה,ההמוניםאותםכלאז,עדכיי,':'זראל.
והמטריאליוםהבונדעדלאידיש,בתרגוםתורהולמדואידיששרברוהזכרת,

אתלריז.:תאידישוז.tעתידהההמוניםאותםכלבדעתעלהלאההיסטורי
'זtחייבמלמד,-לבניך"ו'זLננתם :הדיןאתידעוהאלהההמוניםכלהעברית.

בלבהחיאתהיטבהכרתיהעם,בןאני,הקודש".בלשוןבנו ם,,'לדברארם
המפנהאתראיתיובעיניולעברית,ישראללארץביחסהיהודיםההן:;ונים

זלזולשכולומיפנההיהודי,ברחובוהינ,טריאליזםהמרכסיזםתלוומתעםשבא
שאיננומישלהאלהיםובצלםהקורשבלי",ו(יי')!,ראל,בארץהדת,בינסורת

פרוליטרי.

אלאבינינו,זהבעביןכאןרעותחברלירקשראכאןלצייןבעיקררציתי
באירופה,היוםיודעיםכבראותן.קובעיניאתחכמואינןהמציאותיותחסוברות

אסיהארצותשלהעצומהההתבלטותלנוכחהעולםמרכזאיננהשהיא
ורומביה,פוליןלאישראל,בעםשגםלהודותהשעההגיעהוכןואפריקה,
אלאכבירים),שינוייםבאובהם(וגםהעםמרכזהםהגדולה,רוסיהולשעבר

כלעברם,שכלרצויים,לאאורצוייםרעים,אוטוביםיהודים,מיליונייש
שלמזובהחלטורחוקהשונההיאוהלשוניתהעממיתהתרבותיתירושתם
הודותמתמידםיהיהדרתעםוקשריהםעליכם,ושלוםמנדליפרץ,חניכי
לרמב!!ם(בעברית)לגאונים(בעברית-ארמית),לגמרא(בעברית),לתנ"ך

זה(כלוהתפילותוכו',גבירולבןשלמהורביהלוייהודהור'בחייולרבינו

זו.מעובדהלהתעלםאמתלעיוחרואיןבעברית)
אנימבטיחךוכןדעתר,שתשבהאותךלשכנערגעאףמתכווןאינבי

ואחר-כךבפועל,אז,אבותיכ'זLפתעבריתחובבאנידעתי,אעינהשלא

כקשרגםומחשיבהנפשיתאהבהאוהבהאנילמעשה,שוב-ועתהלהלכה,

מעריךאניזה,בקשרהמעוניביםיהודיםאותםביןהעולם,יהדותביןמוצלח

והתקשרותכםבחיבתכםלדעהחבריךועמדתעמדתךאתמאדומחשיב
להבאגםעברית).נגדתלחמולאעוד(כלהצלחהלכםואמחללאידיש,

כרחוקרחוק,ורחוקונפש,לבקרבתהאידישאישטיינברגב,י,לייהיהקרוב
ובעלרב-הכשרוןהמשוררזהגרינברגצביאורילייהיהממערבמזרח

מאד,גדולהבשבילי,טרגדיהזוהיבעברית.ביותרהמוצלחהפשיסטיהביטוי
אודהגורדון,ובא.ד.בחייברבינובהילל,ועינוס,במיכהליבחמהבעבריתאך
עם-אביאולידרמים.באישיםנחמהבאידישמוצאהייתישלאאתבייש,ולא

באידיש.אישיםאותםלינתגלוולאהארץ,

הרינישכזהובתורשהבני,כמולפניךהריבימכתבי,לראשיתואחזור
במכתבים),ביתןשזהכמה(עדהרוחנייםלו'')!,ריבואתויותריותרשנחזקמציע

ולהסתייעולסייעמחברואחדללמודנשתדלשהנהו.כמוחברואתאחדנקבל
רביםכהעביניםכשלפנינוביניבו,יפרידהשפהעניןלאשאפשר,מהבכל

להציעקשהלאלימשותף.וליבוןבירורהטעוניםעניניםוכןמשותפים,
לאודעותיךובאשל,היבטעותחייתילאשבינינוהמיןt,א-והמתןבכלכיזאת,

אתהןהמיכןכחדשות.ליהיולאכיהפתיעוני,

שסייעהטעותסמילנסלו',ליזהרבנוגערציניתטעותלתקןמחובתיועתה

ילו'רי,נא,תלושיבההיברעאיסטים,קנאותועלעליולושהיני:;פטלהוציאבידך
שתיארתכמוכך!!כלנוראהשדש"איןבשמחהתודהובוראיהעניןלפרטי

עשיתיולאהאלה,הפרטיםכלאתלספרבמכתביאוכברצריךהייתיאנילך.
הואוהעניןמאד,זהעלאנימצטערועתד,לושה",ועבודהרוח"ינ.קוצרואת
ומלאנרגשמכתבאלירכתבתייוהרשלחזעה!!"חירבתקריאתלאחרכזה,
נעניתי,ולאוירחיםשבועותימים,עברו':;אלות.ככוהושאלתיותודהרגי!!י
"הפועלממיסדיהיה(בעלד,מריםאמועםפגישהובהורמנותבי,פגעזהדבר

בעבריתמהראשוניםוסופרחרוץעובדחקלאיוהמפלגה,העתוןהצעיר!!
נוהגשאיבוהאם,ליאמרה )ס!!והספרותישמווסוציאליום,כלכלהבעניני
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סיבתשכאןוכנראההרוח,עליוכשתנוחאלאוחובה,צורךמתוךלכתוב

אניזכיתילא"מילא, :לואמרתיבקשתךלפיאליוכתבתי ltכושתיקתו.
חשובאדםבחו"ל,אדםידיד,יבשםוטועןמבקשאניהפעםאךלתשובתך,

כשםבפרט,שכזהועלבכללמכתבעלעוניםאיןכיצדמביןאינו ltןימכובד,
נוהגשאינולי,ענהאזאלי.שמדברלאדםעוניםאיןאיךמבין,אנישאין

מהספריו.טלשכותביםזכהבלטלכרפוסולאכזכבתכלאאחרלא~לעבות
שבפגעתיעלהצטערלהוסיף.מהלוואיןבספרואמרלאמורלושהיה

לךסיפרתיאילובאידיש.הכתובאתהביןשלאהוסיףאליךביחסמן"תיקתו.
מצדומיוחרזלזולליחססמוכיןה iממוציאהייתלאהןההסיפורבלאתאז

בשתיקה.להמשיךמאשרבמאוחרטובבו,באיד"ו.:.',,כתבתבגלל
מהמחברלי.היקרהמתבתךהרוכובורים,עלבספרבפעםכפעםאביקורא

זו)שפהמבין(שאיבניבאבגליתחוברתהשבועקבלתימלוף,פטרעצמו,
זהובאמריקה.זארייה"ה"בובאיהעורךעםשיחתועלברוסיתעתוןוקטע
העצומההירידהעלוגםולנעלהלטובעילאיםאדםמאמציעלערךרבספר

כמהלו.נזכורכניגורהנטלההרטיוןבשםופוטליםר Iהטי,'זtנטלםברגעהבאה
- !מזהללמודדתואנשי'ם Jאברכיסטלסוציאליסטים,יש

בתוארשוועל"ב"אויפןשמיאתשבראותימועטותבמליםלהעיררציתי
למחשבהלהתרגלעלינועצמי.אתאכירלאסאציאליסט""פרייהייטלעכער

 /Jה"איןמיםמות t!בןלנולירועבכלדומהלאאחר,שונה,ארםבןשיש

מרכזיתכנקורהקוסמיתאנושיתיהודיתרליגיוזיותהשונים.זה"איסטים"
שנכירםכפיוסוציאליזםבאנרכיזםלצמצמהר 1lהאפו )!הםרביםמה(והפרטים

החשיבותמפניאלאלעצמ,ירבהכהחשיבותמייחסשאנימפביולאןאנחנו
מרחביותרלטוב.כשאיפתנוורעיוןשםתיאר,מלה,לכללי :i1והלודושהויחס
האזב,זלרטיוןוכבורגור, .1Iוהיוהמקובלהצמצוםמכבלי"חריתולרוחו.לאדם

האמיתי.ולתכני
שםפרסמימדיהרגשתיאיומהמד,ך"נר"אתסוףסוףאתההמקבל

מבטא.אניואיתהרואהאניקשהחזות 1לעשותומהרברי,אתם lבפוכפעם
שלןהבמצבסבלימעוצםאליךלהעביראזרקיכולתיאישית,נו .1Iנפגיאילו
-השניה""העליההספראתבספריהשםלהשיגיכולתאילו-היום.
בירשהמחייממניגרוליםרבריםשניגםושםבכללמעניוחומרמוצאהיית
אנילהשיג.נאהשתדלבארץ.והסבלמהחייםואחר-כךארצהעלייתילפני
-הרוסית".המהפכהל 1Zוהמוסרייםה"פביםעללספרךמצפה

ריןימיהכיפורים,ויוםראש-השנהימיקרוביםתש"א,שנתערבאנו

נאמניםלהיותאנחבושנןכה :אישייםאיחוליםרקליהשנה,הנפש.וחשבון

ברוךהיהומגשימים.כמקיימיםאנו,בעולם,שליחותולקייםשבו"מים.לאבינו
בדברים.צערלךגרמתיאםנאוסלח

 11.3.1951נהלל,

 !וברכהשלוםשטיינברג,נ.י.מאדוהמכובדהיקרלירידי

לב,בכלבידידותשלך

לךולענותלהקדיםהאפשרותאתלימצאתישלאעלליחרההיטב
הצבו-ובמקצתהמשקית,העבודהבטרדותהאדםנבלעכך . 2.2מייםלמכתבך

שבועותוכךכךכברעברווהבהסביבו,מסתכלמקיץואחר-כךהמקומית,רית

אותועללךרבהתורהמאד.כךעלאנימצטערובאמתהמכתב,נתקבלמאז
ינואר-שוועל"מ"אייפןהלוטעאתאליווצירפתממקסיקוליששלחתמכתב

תרגוםומלחמה.שלוםעלהרתותלועירתמכתביאתפרסמתבופברואר,
טעותפשוטנפלהכנראה,אחד,במקוםורקבזארמוצלחלאידישןהזנכתבי
מצערת.

אייגענעאיז"ווינטיק :נאמרהרתותלועירתהצעותישל Iבבסעיף

 :להיותצריך 1Iזעלבסט-אונטטרשטיצובבמאקסימאלעדיאוןארבעט
-בלבר.בודרמקרהזהואךעצמית.:אספקה!בעבריתפארזארגוננזעלבסט
עלהרעותהבשוריתלאחרבסורינםהאקלימיהמצבעללרבריךמאדשמחתי

כיעלצערמשנההצטערת,יאךב"דבר",מרזינימשהמרלנושסיפרכך
לארץמחוץיהודיםלהתישבותהאיריאולוגיתבהתנגדותומסתפקאדם/}ין

הכשריםהאמצעיםכל :בצבוריותמארכיוםנשתרשהזושיטהוהריישראל,
אינפורמציהאניקוראכךמשוםהמטרה.למעןבחשבוןבאיםוהפסולים

 :מכייןשקרכאןומהאמתכאןמהיורעמי :מראי",נפשיתבהכנהבעתונים
אבייכולבניו-יורק.-"פריילאנר"מועצתעלשוועלב"אויפוקראתי-

בפרסומיכם,מארלהיזהרשעליכםבמכתבך,הסברתךאתמאריפהלהבין

כנגרכם.מעמידיםהציונים,מביןשמתנגדיכםלהכשיל,והרצוןהאינהמפני
ולשאיפהגדולהעממיתלהתעוררותסימניםהמועצהעלבדו"חאיןזאתובכל

מדו"חכאלהמסקנותלהסיקליאסוראוליולתחיה.להתחדשותמ.עמיקה

עבריתבסבךמסתבכיםושובלאמיתו.המצבעלמפיךבאאשמעןה.מצומצם

לחלקהעבריתתגיעלאאידישחסירישלשבארץחויןz,וז.tניבישראל.יהאידיש
איז"העברעאישהאחרונות.בשניםבישראלאידיששהשיגהמההישגיםקטן

שtזוויניזם".פוןמורא,פוןסימפטtזםאנtזרפראגעשפראךקייןנישטגtזר

מאוד,צרלדעתו.קרובלעוויןויעקבמועצה,באותהזעליטשמרהשמיעכך
-המשמעותרבהשםשלהנפשומשאהתוכןמתמצהועבריתבאידישאם

מורא,של"סימפטוםהואבעבריתה"נר"כיצדלהביןיכולואינני !פריילאנר
באידישהואאםממנו,גרועמשהואוןשורבאל"ה"מארגןואילושוביניזם"של

להיכנסרוצהאינני !ובטחוןדעתוישיבעצמאיתשלסימפטוםגרס,פרוהריהו
התרכזולאשהנאספיםהוא,רעשסימןלהעיררצוניאלאזהלייכוחשוב

יהורים,אלפיעשרותשלפרודוקטיביזציהשל-לדעתי-היסודיתבשאלה

ומלחמתהניצולקללתללאעצמית,בעבודהבחקלאות,וראשונה.בראש * * * 
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האמיתי.ולתכני
שםפרסמימדיהרגשתיאיומהמד,ך"נר"אתסוףסוףאתההמקבל

מבטא.אניואיתהרואהאניקשהחזות 1לעשותומהרברי,אתם lבפוכפעם
שלןהבמצבסבלימעוצםאליךלהעביראזרקיכולתיאישית,נו .1Iנפגיאילו
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ריןימיהכיפורים,ויוםראש-השנהימיקרוביםתש"א,שנתערבאנו

נאמניםלהיותאנחבושנןכה :אישייםאיחוליםרקליהשנה,הנפש.וחשבון

ברוךהיהומגשימים.כמקיימיםאנו,בעולם,שליחותולקייםשבו"מים.לאבינו
בדברים.צערלךגרמתיאםנאוסלח

 11.3.1951נהלל,

 !וברכהשלוםשטיינברג,נ.י.מאדוהמכובדהיקרלירידי

לב,בכלבידידותשלך

לךולענותלהקדיםהאפשרותאתלימצאתישלאעלליחרההיטב
הצבו-ובמקצתהמשקית,העבודהבטרדותהאדםנבלעכך . 2.2מייםלמכתבך

שבועותוכךכךכברעברווהבהסביבו,מסתכלמקיץואחר-כךהמקומית,רית

אותועללךרבהתורהמאד.כךעלאנימצטערובאמתהמכתב,נתקבלמאז
ינואר-שוועל"מ"אייפןהלוטעאתאליווצירפתממקסיקוליששלחתמכתב

תרגוםומלחמה.שלוםעלהרתותלועירתמכתביאתפרסמתבופברואר,
טעותפשוטנפלהכנראה,אחד,במקוםורקבזארמוצלחלאידישןהזנכתבי
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 :להיותצריך 1Iזעלבסט-אונטטרשטיצובבמאקסימאלעדיאוןארבעט
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עלהרעותהבשוריתלאחרבסורינםהאקלימיהמצבעללרבריךמאדשמחתי

כיעלצערמשנההצטערת,יאךב"דבר",מרזינימשהמרלנושסיפרכך
לארץמחוץיהודיםלהתישבותהאיריאולוגיתבהתנגדותומסתפקאדם/}ין

הכשריםהאמצעיםכל :בצבוריותמארכיוםנשתרשהזושיטהוהריישראל,
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זה.בעקבותהבאיםהאסונותוכלומחסור,ושפעועושר,ועוניהמעמדות

אובאידיש(לאיהודייםיסודותעלחדש,יהודימרכזליצורכיצדהציעולא
לפישהםיהודיים,עשיו),לרוחבניגודסבא,ישראלברוחאלאבעברית,

תחייתחזוןראוחלמו,לפחותול;אוניברסליים,הומניטריים,ממילאתפיסתי
הדבר,הורגשלאבדו"חלפליטים.מקלטרקולאהחדשבמרכזוהאדםהעם

לאאווליהאנושי.החומרדברעלהראשוניםממכתביבאחדשאלתיוחוזרת
 • 1ויבן/תמציתידו"חמפימועצהבאותההטובההרוחאתלהרגישיכולתי

מרצוןלאספקותי,אתאבישאומרולהדגיש,לחזורצריךשאינניאקוה,

שמחוחס,חלילהאוידיהם,אתולהרפות"פריילאבד"פעיליאתלייאש
להצלחתדווקא,פבימית,מדאגההאמת,אתלדעתונ,רצוןפשוטאלאלאידם,
סובלעצמךשאתההוא,מרחוקשליהרושםהזה.והאחראיהגדולהדבר,
כמוךהמכיריםוגדלותו,החזוןלעומקלךהשותפיםאתךמעטםיורקזהממצב

אקוה,הדרוש.העצמיוהחנוךהדרושההבפשיתההכשרהאתהאחריות,את

מהותבעליהדבריםעלכללי,באופןלפחותבמכתב,לספרתוכלתתפבה,וזzאם
כאן.בהםשנגעתיפנימית,

למרותלכ.רשמחהואוגםבנימיןריוביןביבךהמכתביםלקשראנישונח
הדרושהבמדהניירמחוסרה"נר"בהוצאתגדוליםקשייםישהרבות.טרדותיו

לבטאוננו.רבסיועזההיהזהבעניןמשהוות tלע'יכולתאילוהדרוש.ובזמן
בזמןניירמחוסרכךיצאוזהי"ב,-טימרובעת,"נר"חוברתקיבלתיהיום

וגםומאמרים,וברשימותבאינפורמציהורבעשירחומרזובחוברתהדרוש.

אתאתהמקבלאםלדעתמאדאנימעוניןבאמתאחד.מאמרשםבאממני

ושלוםמלחמהעלמאמריבאבהי"ב,החוברתאתהקיבלתבסדר.ה"נר"
ךובארצנובעולם

לאהפעולה,לפניישזהמלבדאךו"איחוד","בר"בעביניאניעסוקוכך
מטעמיהמלחמהסרבניבעביןוההתרכזות,האיכותרבותאךהכמות,רבת

ב"איחוד".מאדפעיליםזואגודתנוחברימצפון.
שפעוהרגשתיהמהפכה"שלחמוסריים"הפניםבספרךרבבעביןקראתי

הפניוניתההתלבטותרבהונהההם.המעניניםהדפיםמןשופענפשוחוםלהט
(לדעתך).אלה יב",'בין ti 'והגבולוהאלימות,הטרורבהגדרת'זtה I(ולמ'?'הלכה

המאורעותטף tוב'לך l1 'ני 1lהרג'בזרםנסחףהרינים, it 'הדבריםלוריאתעם

עצמםלחלץעמיםבקוםאלה,מאורעותגדוליםוברוסיה.בצרפתהגדולרם

תכסניגדולהה ,!1ובוייתקפוניואימהזוועה-דורךת,אךבתהעבדותזיקי 1מ,

הגילוטינהבעזרתוה"טיהודיס"האמוןואידות itהה'הרציחות,מעי;:'ילכ/קרא
בכלהמהפכותשלהלוויהבביאלהכל-ה"ג.פ.או."מכשיריבעזרתאו

הנפ'דtייםבמאמציךאתךהשתתפתינפשינכלוהארצות.העמיםובכלהדורות

מצדיקאתה ,!1 'אלימותוביןבהחלטפוסלושאתהטרורביןולהבדיללהגדיר
זי Zובפןלביאךלהרגיוזl.רלהבינ.רברציןאתךהשתתפתיבלתי-נמנע.כהכרח
מובי-ושניהםאח.דדברבעצםשהםוהאלימותהטרורנגדמתלווממיםושכלי

זההריולמעשה,ולאסון,ולריאקציהלגיהינום,ביותר,טובותכוובותתוךלים,

העירותיוכברכולה.הידאתיתבעלשטןאצבעתתן :הידועבפתגםכמו
משיטתוהבולשביקיםהנאציםהפשיסטים,שקבלוה"לקח"עלממכתביבאחד

מתנגדיהם.נגדתוקףבכלאותהוהפבוהמהפכניתהאלימות

"אויפןלמעןלכתובלהתרכזואוכלאתפנההנה :אניחושבפעםמדי
ומפריעיםעיכוביםבאיםהרףבליאךהחולה.העץשלהנושאעלשוועל"
להצטער,מהעל:איןלעצמיאומרשאניוישכ,ךעלמצטערואנייששובים.
יכעסועודהאבדון,לקראתרץשהואלותסביראםגםנוהגכמנהגועולם
בגדמערעראי-בעימות,בעיותשאלות,הרהורים,מעוררמפריע,שאתהעליך

דחיפהישובכל-זאתאחראי.קשה,חדש,משהוותובעהמקובלהחייםאורח

היום.יבואשאולילהשמיעלהביע,נפימית
בגזירהכאילויחדהמשתלביםהדבריםשלשתעלינומאיימיםושוב

מקומיתמלחמה.ואימתלארצנוהמתקרבהארבהגשמים,עצירות :עליונה
כידיבידבאבפלה :דוידדבריעלוהלבהנפשבמלואחוזראניועולמית.

להינצל,שהואאיךר ttאפו-בצורתארבה,אפולה".אלאדםובידרחמיו,רבים
מה-השחורהחום,האדום,הזה,הדורשלזהביחוד-האדםמידיא.ר

עצמוימבעאלאדם,שלצוארועלחדהחרב"אפילו-אך !להינצלקשה
לטוב.נעבודובפשובגוףתפילה,בשאיפה,-וכךהרחמים".מן

לב,בכלשלך

* * * 
תשי"בחשוןכ"ז , 23.11.1951נהלל,

רברכה.שלרםיזיזי,ט.למ.

הואומ~לף.מאדמעניןזהמאמרהחנוךי,'מ"הדהמאמרעללךתודתי
אתבבתי-הספרלימדואילוחענין.שליסודיתבידיעהבכשרון,כתוב

לאעדוכל-בנאייעלובדבריחדוריםבהזוברוחבכללהוהתורהבראשית
שצייבתכמו-אךזו.הוראהמדרךטובאיןאזכי-אבובתקופתנונגע

שבזהי-המוסרכולשבדבריו,הטובכלאתמrובלהואבסופו-במכתבךאתה
לאפסהיהזהכל-הנביאיםתורתלפישכןובעםשכןבאדםבפגיעהרות

כיבושלפשרתאומרתזאתמחתרתי,'"בחייספר",ישוביל"הקמתבהגיעו
שבחוסרשבדמגוגיה,וחאיוםהמסוכןזהוהזרוע.בכוחעליהוהשתלטותהארץ

שאמרתיזמניםהיובפרט.עצמוודבריבכללהמלהמפניכבודויראתאחריות

ידעולאכינואלו,חם,דליםאךאמרתי"ואני :חי)די :ה(ירמיהובסגנון
ידעוהמהכיאותם,ואדברההגדוליםאלליאלכהאלהיהם.משפט ,'דדרך

ובמיוחדכלל,בדרךוהמדכאהמעציבוזהו " ...אךאלהיהם,משפטדןדרך
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זה.בעקבותהבאיםהאסונותוכלומחסור,ושפעועושר,ועוניהמעמדות
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לאאווליהאנושי.החומרדברעלהראשוניםממכתביבאחדשאלתיוחוזרת
 • 1ויבן/תמציתידו"חמפימועצהבאותההטובההרוחאתלהרגישיכולתי

מרצוןלאספקותי,אתאבישאומרולהדגיש,לחזורצריךשאינניאקוה,

שמחוחס,חלילהאוידיהם,אתולהרפות"פריילאבד"פעיליאתלייאש
להצלחתדווקא,פבימית,מדאגההאמת,אתלדעתונ,רצוןפשוטאלאלאידם,
סובלעצמךשאתההוא,מרחוקשליהרושםהזה.והאחראיהגדולהדבר,
כמוךהמכיריםוגדלותו,החזוןלעומקלךהשותפיםאתךמעטםיורקזהממצב

אקוה,הדרוש.העצמיוהחנוךהדרושההבפשיתההכשרהאתהאחריות,את

מהותבעליהדבריםעלכללי,באופןלפחותבמכתב,לספרתוכלתתפבה,וזzאם
כאן.בהםשנגעתיפנימית,

למרותלכ.רשמחהואוגםבנימיןריוביןביבךהמכתביםלקשראנישונח
הדרושהבמדהניירמחוסרה"נר"בהוצאתגדוליםקשייםישהרבות.טרדותיו

לבטאוננו.רבסיועזההיהזהבעניןמשהוות tלע'יכולתאילוהדרוש.ובזמן
בזמןניירמחוסרכךיצאוזהי"ב,-טימרובעת,"נר"חוברתקיבלתיהיום

וגםומאמרים,וברשימותבאינפורמציהורבעשירחומרזובחוברתהדרוש.

אתאתהמקבלאםלדעתמאדאנימעוניןבאמתאחד.מאמרשםבאממני

ושלוםמלחמהעלמאמריבאבהי"ב,החוברתאתהקיבלתבסדר.ה"נר"
ךובארצנובעולם

לאהפעולה,לפניישזהמלבדאךו"איחוד","בר"בעביניאניעסוקוכך
מטעמיהמלחמהסרבניבעביןוההתרכזות,האיכותרבותאךהכמות,רבת

ב"איחוד".מאדפעיליםזואגודתנוחברימצפון.
שפעוהרגשתיהמהפכה"שלחמוסריים"הפניםבספרךרבבעביןקראתי

הפניוניתההתלבטותרבהונהההם.המעניניםהדפיםמןשופענפשוחוםלהט
(לדעתך).אלה יב",'בין ti 'והגבולוהאלימות,הטרורבהגדרת'זtה I(ולמ'?'הלכה

המאורעותטף tוב'לך l1 'ני 1lהרג'בזרםנסחףהרינים, it 'הדבריםלוריאתעם

עצמםלחלץעמיםבקוםאלה,מאורעותגדוליםוברוסיה.בצרפתהגדולרם

תכסניגדולהה ,!1ובוייתקפוניואימהזוועה-דורךת,אךבתהעבדותזיקי 1מ,

הגילוטינהבעזרתוה"טיהודיס"האמוןואידות itהה'הרציחות,מעי;:'ילכ/קרא
בכלהמהפכותשלהלוויהבביאלהכל-ה"ג.פ.או."מכשיריבעזרתאו

הנפ'דtייםבמאמציךאתךהשתתפתינפשינכלוהארצות.העמיםובכלהדורות

מצדיקאתה ,!1 'אלימותוביןבהחלטפוסלושאתהטרורביןולהבדיללהגדיר
זי Zובפןלביאךלהרגיוזl.רלהבינ.רברציןאתךהשתתפתיבלתי-נמנע.כהכרח
מובי-ושניהםאח.דדברבעצםשהםוהאלימותהטרורנגדמתלווממיםושכלי

זההריולמעשה,ולאסון,ולריאקציהלגיהינום,ביותר,טובותכוובותתוךלים,

העירותיוכברכולה.הידאתיתבעלשטןאצבעתתן :הידועבפתגםכמו
משיטתוהבולשביקיםהנאציםהפשיסטים,שקבלוה"לקח"עלממכתביבאחד

מתנגדיהם.נגדתוקףבכלאותהוהפבוהמהפכניתהאלימות

"אויפןלמעןלכתובלהתרכזואוכלאתפנההנה :אניחושבפעםמדי
ומפריעיםעיכוביםבאיםהרףבליאךהחולה.העץשלהנושאעלשוועל"
להצטער,מהעל:איןלעצמיאומרשאניוישכ,ךעלמצטערואנייששובים.
יכעסועודהאבדון,לקראתרץשהואלותסביראםגםנוהגכמנהגועולם
בגדמערעראי-בעימות,בעיותשאלות,הרהורים,מעוררמפריע,שאתהעליך

דחיפהישובכל-זאתאחראי.קשה,חדש,משהוותובעהמקובלהחייםאורח

היום.יבואשאולילהשמיעלהביע,נפימית
בגזירהכאילויחדהמשתלביםהדבריםשלשתעלינומאיימיםושוב

מקומיתמלחמה.ואימתלארצנוהמתקרבהארבהגשמים,עצירות :עליונה
כידיבידבאבפלה :דוידדבריעלוהלבהנפשבמלואחוזראניועולמית.

להינצל,שהואאיךר ttאפו-בצורתארבה,אפולה".אלאדםובידרחמיו,רבים
מה-השחורהחום,האדום,הזה,הדורשלזהביחוד-האדםמידיא.ר

עצמוימבעאלאדם,שלצוארועלחדהחרב"אפילו-אך !להינצלקשה
לטוב.נעבודובפשובגוףתפילה,בשאיפה,-וכךהרחמים".מן

לב,בכלשלך

* * * 
תשי"בחשוןכ"ז , 23.11.1951נהלל,

רברכה.שלרםיזיזי,ט.למ.

הואומ~לף.מאדמעניןזהמאמרהחנוךי,'מ"הדהמאמרעללךתודתי
אתבבתי-הספרלימדואילוחענין.שליסודיתבידיעהבכשרון,כתוב

לאעדוכל-בנאייעלובדבריחדוריםבהזוברוחבכללהוהתורהבראשית
שצייבתכמו-אךזו.הוראהמדרךטובאיןאזכי-אבובתקופתנונגע

שבזהי-המוסרכולשבדבריו,הטובכלאתמrובלהואבסופו-במכתבךאתה
לאפסהיהזהכל-הנביאיםתורתלפישכןובעםשכןבאדםבפגיעהרות

כיבושלפשרתאומרתזאתמחתרתי,'"בחייספר",ישוביל"הקמתבהגיעו
שבחוסרשבדמגוגיה,וחאיוםהמסוכןזהוהזרוע.בכוחעליהוהשתלטותהארץ

שאמרתיזמניםהיובפרט.עצמוודבריבכללהמלהמפניכבודויראתאחריות

ידעולאכינואלו,חם,דליםאךאמרתי"ואני :חי)די :ה(ירמיהובסגנון
ידעוהמהכיאותם,ואדברההגדוליםאלליאלכהאלהיהם.משפט ,'דדרך
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במכתבך.עליוששאלתהכאובלעניןישר-רעתהזה.לעניןהדתייםב.גישת
דבריבגללנהללמרתיקיאחדזעמועליהמטירימיםשלשהלפנירק

ערבית,ותוצרתעבודהעלכאןשהוכרזוהחרםנהללעלב"נר"בנימיןר'
ביןזו.איומהבדרךהולךשאניועל"נר"על"איחוד",עלבכללהוארזועם
תחיה"לאנאמרתורהובאותה!וותרצח"לאבתורה:באמרהתבטאהשאר

הדיכריאתביססהואזהועלוהצורך,הזמוהמקום,לפיהכל!וונשמהכל
רואההואכך,להגידלוקל:הוא,לעצמיואמרתיהערבים,כלפימצדנווהרעה
אנטי-דתי,אולא-דתיכאישוהראוהשקפות,דעותשלרבערבביהדות
להבהירמחובתםררצינייםמאמיניםיהודיםאךלכשירצה,הכלעלמצפצף
טענה,ארתהטועניםט,מ.רס,א,כאשרזכאמינים.חםבזכהסוףסוףלעצמם
מחובתםהריביותר",גסשוביניזםוגםפציפיסטייםרעיונות"גםביהדותשיש

הואתובעלפולחן.ביחסד'רצוןלנווברורידוע :ברוריםדבריםלהגיד
כליםהגעלתבן!!ר,ואכילתכשרותמזוזה,ציצית,תפילין,בהחלטמאתנו
אפילואחרתרטהרהרחיצהצררתכלולאישראלבבותלמיקווההפסח,לפני
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תשי"בניסןכ"ח , 23.4.1952נהלל,

תביעתנןזו-ארצנויושביוערביםלהיודיםומלאהשווהאזרחות
זר.לתביעתנויצטרףישראדםוכלוהנמרצההתקיפה

האדם.ואחוותהשלוםבברכת
בחזרה,המקומיתהמועצהלכב'

הששים.יובלועזח

הששים,יובלבחגיגתלהשתתףההזמנהעללכםאנימודההלבמעומק
לעכבני,העלולותהאישיותהמניעותעללהתגברביכלתיבטוחאינניאן

לפחות,להביע,ברצוניההוא.ליוםבואיעלוודאידברלהגידיכולואינני

לבי.מרחשימשהובכתב
רבות-חוויותאךקשותשניםשלשלחיותמשפחתיובגורלבגורליעלה
וכוחהנפשלהטעמדבהםההם.הגדוליםהימיםזכרונותספוגכוליבחדרה.
ביןרביםחלליםשהפילוהאיומיםהטבעפגעינגדהיהודישבאדםהיצירה
בכוחולאבחיללאהמוות,אתהחייםנצחוה'זtממה,אתהאדםניצחהבונים.

הלבמעומקברכתייוצר-כל.ובעזרתהאדםשלואמונתורוחוברצונו.אלא
נאתזכהכךהמוותבמדברהחייםליצירתהכוחלהשעמדכשם :לחדרה

 t\לחדיהחלטתםעלויכריזוהצעיריםחדרהבנייקומוהשבעיםשביובלה

אםוהיציהר,הבניןהקודש,עבודתזוהאדמה,לעבודתשיבה :כקדםימיהם

* * * 
ב Nתש'הכיפוריםיוםלפנייומייםנהלל,

טוב.וכלשלום ,.ולש.

לב,בכלשלכם

ותקווהסבללצער,שותהפחפשי,טובהאשתי-לברכותמצטרפת

 " 1מטמאטהוריתן"מי :היאועתיקהשאלת,גדולהשאלהיקירי,ש.

בביתלפניועמדתםובאתםונאוף,רצוח"הגנוב,בעבירה",הבאה"מצווה

אטומהואם !ישראלשובה-זולשאלהוהתשובה " 1נצלנוואמרתםהזה,
גדולהבאמונתנו.נבגודלאאנו-בכלהשקרושליטהלבוקשוחהאוזן

עלילמה- :השאלהתוקףביתרשעולהוישומדכאה.מעי"ההבדידות,
מאמיניםאםאנו,בודדיםלאאך 1שונהאחר,להיותלמהמהחברה,להיבדל

אנרשלאזואמתהאמת,שלדרך-הקוציםנביאינו,דרכובההדרךזוכיאנו,

עמוסישעיה,ובמסורתנפשנובחזוןאלינואותהמדברדןרוחאלאבדינ,ו
וריוי,יוםביותר,אותהיבליטשובהקרובהכיפוריםשיוםזו,אמתוכו',ומיכה

מתודורקיהירותשמץללאולעם.ליחידהעוולותיקוןהתפייסותתשובה,
חזקאךכיום,המצבידיעתמאד!מרהאל:עמנונגידתמהואמונהדייעה

 '.ט-א'פסוקיםה'פרקבירמיהונאועייןהאדם.כלזהכי !ונתחזק

 !ברוכים!היוחיכל

ההם.בימים

* * * 
באהבה

 * * * 8.7.1952נהלל
 • 1952לפברורא 20בהלל,בישראל.החישהאזרחותבחוקהקיפוחסעיפינגזהמחאהאספתלכבוז

שלום.ירושלים,ארבובי,מנחםלכב'

באספתלהשתתףלצעריאוכללא !וערביםיהודיםאזרחים-חברים
אותהלשםתאריך,באותואחרלמקוםבמפגיעאנישנדרשמפניהמחאה
העמיםואחוותשוויוןולמעןולאומיתגזעיתוהפליהקיפוחנגדפעולה

שכםבהתמדה,יאושוללאללא-הרףנפעלוהערבים.היהודיםארצנו,יושבי
נא.נתמלאעמנושניבניביןהאמוןואיהשנאהמחיצותהפלתלמעןאחד

כלהלאהנזרוקוהערבי.היהודיהאדםאחוותשלעמוקההרגשהכולנואנחנו
עלשוב.ללאשיעברוהרעיםהימיםכירושתהואיבה,החזזzדהרעל,שרידי

ישראלתרבותשלהמסורתלמיטבבהתאםנעלה,אנושיתרוחניתאוירהרקע
שניביןשקרומחיצותקיפוחלהפליה,קיוםיהיהולאמקוםיהיהלאוערב,
ארצנו.יושביהעמים

החברתי-תרבותיהמצבעלהיוזמתהקבוצהבשםהחוזראתבעיוןקראתי
אתרואהלראותלועיביםאשרכלבודאי,שבועון.הוצאתועלבארצנוכיום

המחלה,לעצירתהאמצעיםאךלתוצאות.וחוששוהמסוכנתהמתמדתהירידה
והסתומים,הכללייםהדבריםלמדי,ברוריםהחוזרדבריאיןזהעל-לריפוייה

הכיווןעלמרמזיםאינםהנעלה"האירופימ"האופיהחברההתרחקותעל
מפוקפק,מושגכיוםהיאעצמהכשהאירופיותגםומהליוזמים,הרצויהחיובי
פעולהלשתףרוצההייתילביבכלהחיים.ענפיבכלהוודאיכשלונהלאחר

אםהספק,רבאךלרפא,לעזור,להציל,הסכנהנוכחהנזעקיםאדםבניעם
הםהחפשייםהמקצועותובעליההשכלהאנשיהרוח,אניז,:,יהנקראיםאלה
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תשי"בניסןכ"ח , 23.4.1952נהלל,

תביעתנןזו-ארצנויושביוערביםלהיודיםומלאהשווהאזרחות
זר.לתביעתנויצטרףישראדםוכלוהנמרצההתקיפה
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בחזרה,המקומיתהמועצהלכב'
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* * * 
ב Nתש'הכיפוריםיוםלפנייומייםנהלל,

טוב.וכלשלום ,.ולש.
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מאמיניםאםאנו,בודדיםלאאך 1שונהאחר,להיותלמהמהחברה,להיבדל

אנרשלאזואמתהאמת,שלדרך-הקוציםנביאינו,דרכובההדרךזוכיאנו,
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חלקזוקףאניאםטועה,שאינניאנימאמיןהריהנעלה,היעודבעליבאמת
וההשכלה,הרוחאנשישללחשבונםהרוחניתהירידה ל~'ומכריעגדול

אורחהורגל ,רב,:ז'הקיימת,"המציאותאתהאוירה,אתוהמעצביםהמייצרים
רמתו",אתר,מורידיםזולים,בחלקםועתונותספרותדבריל"בלוןג"מדינתנו

בחוזרכם,נכוןאלמר Iשנ,כפי

והערצתכלליתמיליטריזציהשלהחיים,שלפוליטיוציהל it 'בתקופה
-היהודייםהמוסרייםמהערכיםהתערטלותשלבתקופה ;זויין 1הנהאגרוף

ערךישזו;בתקופהי'וtראלנביאיבהזוןומזוייףמסולףימוש it 'שלאנושיים,
-מוסריתהתחדשותשללכיווןחיובית,לתכניתברורים,לדבריםוחשיבות
לבטאון,רבוערךמקוםישזהבסיסועלאייז1ית"מה tהג'תוךחברותית
וההתחדשות,ובה 1Zהת'רעיוןת \Iומפיץמסבירהמבטא

והנבואההחזוןלאישקדומיםבימיסזך,מפוארתואר-הרוחאיש

נאלץהקדוםהרוח?אישכיוםהנפשיתמהותומהתכנו,מהו-בישראל
נפשו,להטמתוךהחברה",אתקדימהולהצעידלהעלותולהשפיעלעצב " , 
"אישמתמונתשונהזהוכמהמפניה,להתחמקשאיןעליונה,ה'זzראהמתוך

חסר-האמונה,כיום,הרוח"

אלה,הערותעלדעתכםלשמועאנימעוניןהדבריס.שעהלפייספיקו
הדברים,התפתחותעללהבאגםלר,ודיעני C'אבק'אופןבכל

רב,ובכבודשלוםבברכת

המפרידועלולנצרותליהדותהמשותףעללשוחחהרבהיי~בגזע.יהודים
בהם,-iL 'הטובאתואחריםלאו-טסהמבודהה,מהנצרות,מקבלאניביניהם.

גסוגדוליר,ם,נביאיהםמסורתאתכלקודםהעמיםשישמרוביותר,טבעיאך
יהודית-לעדהתיאורטיתהטפהמא'דzרשיעורלאיןיותרקלזההמעשי,מהצד

גאנדיואסוציאציות,וחשדיםחששותיר,ודיםאצלתיכףשמעוררמהנוצרית,

 ?והנוצריםןנצרותדוולואומדועמישו,יותרלמעשה,לדעתי,הגשים,בימינו
ענידעלאתךוחח C'ל'רוצההייתימאדןהעולםבכלבאמתנוצריםישכמה

ישכימקודם,להודיעצריך?כמובןהשבתותלאחתלבואהתוכלזר"וב tח'

ב"דבר",קראתיהאורחותחוקעלאסףשלהמאמראת-בשבת.כאןשאינני
חוקנגדהרבהפעיל"איחוד"מנחם.מק,מצויינתת'דzובהשםישהיום,

 ,Z!היי ?ויתקיןבכפרהקוייקריםשלהעבודהמחנהעלאתההיודעהקיפוח,

 1תתף-iLלהיביכלתך

התרשמותךנאכתובבת. C'ל'ליקשהכילמיטה,וב itול'לסייםמוכרחאני
לו,הכבודכלבלוך,ד"רשמעוררהגדולההבעיהעלכאןהמעטיםמדברי

שלי,הלך-מחשבהליישאני,אך
ומטובה,ממנילךשלוס

* * * 
 10.8,1952נהלל,

שלום.רבבנימין,ריומכובדי,ליקירי

* * * 
 17.7,1952נהלל,

ע"י-עולמיתמלחמהלמניעתתכניתכםבהצעתושלשתיושניתיקראתי
דעתי,עלהדברנתקבלולאוכון.וכו'לאומיתביןעולמית,תנועהיצירת

שנוצרותנועות,לפנינועברוחיינושנות,ובמשךנסיוןבעליכולנואנוהרי
ברצוןהחידושמה 1בסופןהיהומההשלום,למעןטוברצוןבעליעל-ידי

אתלהםולהסבירהאנושיהמיןשלהמילירדיםאלואפילולמיליוניםלפנות
?האינםזאתיודעיםההמוניםהאין ?בפרטוב\מינובכללשבמלחמההסכנה

יספרוומהיאמרומההרדיו,ואלעתוניהםאלוברעדהבפחדיוםיוםפונים
הנשקפיסהאימיםתיאוראתלאבתכניתכם?חיפשתיהנשקפתהסכנהעלשם

הרצ-כינוסים,?אסיפות,לטשותטרינומה :אלאמודרנית,ממלחמהלכולנו

לפניואחריה,הראשונההיעולמיתהמלחמהלפניבשפעהיוורזולוציותאות
מהיודעאינני(אחדיהובשעתההאטוםפצצתלפניואחריה,השניההמלחמה

מכריויםוהועלבשלום,רוצים:כולםכוההואבעולםהנוהג ) ..עו.דיהיה
מתנהליםשבינתייםאלא,הזדמנות,ובכלהשידורבמכשיריבעל-פה,בדפוס,
דמוקר-דמוקרטיםאוסתםדמוקרטיםוכלכלה,מדינהאנשיעל-ידיהענינים

הגנה,בעדכולםאךמלחמהנגדכולםקומוניסטים.אוסוציאליסטיםאוטיים,
מדינאי,כלשאלוהמלחמות,אחר-כךובאותההזדיינותכלבאהזוהגנהולשם

וברכה,שלוםמשל,ךמ.הטובלידיךי

ורקשפעת,על-ידינתקפתי 9/7מיוםלבןכתבךלענותשהספקתיעד

,בכלהאפשרככלללוצראצטרךזה.מפנילךלכתובמנסהואניליהוקלהיום
-בלוךר IIדשלהקוראכקולרציניעניןעללכתובמאודה C'ק'אופן

מתלהבאינניאופןבכלאניומ,פורטות,ארוכותבשיחותצורךישבמכתב,
היהודיתהדתית-אורתודוקסיתמהגישהנשתחררתירבזמןזהאמנם,לרעיונו,

נביאימזה,יותרלאאךגדול,לאדםישואתחו'דlבואניוהנצרות,ישואל
בדרכם,הולךאינושלהםישראלעםאתם,לים i.tורשעמםעדייןמחכיםישראל

לחווןבהחלטמנוגדותבדרכיםשלומהזומדינהלהם,מנוגרתבדרךאלא
שישובולמעןולפעוללהתפללוישהנבואיתביהדותבוגדת-הנביאים,
מהריקבוןעודלהציליסודישאםומיכה,עמוס"דlעיהו,לדרכיהחוטאים

יכולוהנצרותהיהדותביןוה'דlלוםך,אמיתית,דאגתנועתהווהיוההתנוונות,
רקולאובמעשהברוחיהודיםבארץיהיוא'וtרעדלחכות,מוכרחלחכות,
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לבטאון,רבוערךמקוםישזהבסיסועלאייז1ית"מה tהג'תוךחברותית
וההתחדשות,ובה 1Zהת'רעיוןת \Iומפיץמסבירהמבטא

והנבואההחזוןלאישקדומיםבימיסזך,מפוארתואר-הרוחאיש

נאלץהקדוםהרוח?אישכיוםהנפשיתמהותומהתכנו,מהו-בישראל
נפשו,להטמתוךהחברה",אתקדימהולהצעידלהעלותולהשפיעלעצב " , 
"אישמתמונתשונהזהוכמהמפניה,להתחמקשאיןעליונה,ה'זzראהמתוך

חסר-האמונה,כיום,הרוח"

אלה,הערותעלדעתכםלשמועאנימעוניןהדבריס.שעהלפייספיקו
הדברים,התפתחותעללהבאגםלר,ודיעני C'אבק'אופןבכל

רב,ובכבודשלוםבברכת

המפרידועלולנצרותליהדותהמשותףעללשוחחהרבהיי~בגזע.יהודים
בהם,-iL 'הטובאתואחריםלאו-טסהמבודהה,מהנצרות,מקבלאניביניהם.

גסוגדוליר,ם,נביאיהםמסורתאתכלקודםהעמיםשישמרוביותר,טבעיאך
יהודית-לעדהתיאורטיתהטפהמא'דzרשיעורלאיןיותרקלזההמעשי,מהצד

גאנדיואסוציאציות,וחשדיםחששותיר,ודיםאצלתיכףשמעוררמהנוצרית,

 ?והנוצריםןנצרותדוולואומדועמישו,יותרלמעשה,לדעתי,הגשים,בימינו
ענידעלאתךוחח C'ל'רוצההייתימאדןהעולםבכלבאמתנוצריםישכמה

ישכימקודם,להודיעצריך?כמובןהשבתותלאחתלבואהתוכלזר"וב tח'

ב"דבר",קראתיהאורחותחוקעלאסףשלהמאמראת-בשבת.כאןשאינני
חוקנגדהרבהפעיל"איחוד"מנחם.מק,מצויינתת'דzובהשםישהיום,

 ,Z!היי ?ויתקיןבכפרהקוייקריםשלהעבודהמחנהעלאתההיודעהקיפוח,

 1תתף-iLלהיביכלתך

התרשמותךנאכתובבת. C'ל'ליקשהכילמיטה,וב itול'לסייםמוכרחאני
לו,הכבודכלבלוך,ד"רשמעוררהגדולההבעיהעלכאןהמעטיםמדברי

שלי,הלך-מחשבהליישאני,אך
ומטובה,ממנילךשלוס

* * * 
 10.8,1952נהלל,

שלום.רבבנימין,ריומכובדי,ליקירי

* * * 
 17.7,1952נהלל,

ע"י-עולמיתמלחמהלמניעתתכניתכםבהצעתושלשתיושניתיקראתי
דעתי,עלהדברנתקבלולאוכון.וכו'לאומיתביןעולמית,תנועהיצירת

שנוצרותנועות,לפנינועברוחיינושנות,ובמשךנסיוןבעליכולנואנוהרי
ברצוןהחידושמה 1בסופןהיהומההשלום,למעןטוברצוןבעליעל-ידי

אתלהםולהסבירהאנושיהמיןשלהמילירדיםאלואפילולמיליוניםלפנות
?האינםזאתיודעיםההמוניםהאין ?בפרטוב\מינובכללשבמלחמההסכנה

יספרוומהיאמרומההרדיו,ואלעתוניהםאלוברעדהבפחדיוםיוםפונים
הנשקפיסהאימיםתיאוראתלאבתכניתכם?חיפשתיהנשקפתהסכנהעלשם

הרצ-כינוסים,?אסיפות,לטשותטרינומה :אלאמודרנית,ממלחמהלכולנו

לפניואחריה,הראשונההיעולמיתהמלחמהלפניבשפעהיוורזולוציותאות
מהיודעאינני(אחדיהובשעתההאטוםפצצתלפניואחריה,השניההמלחמה

מכריויםוהועלבשלום,רוצים:כולםכוההואבעולםהנוהג ) ..עו.דיהיה
מתנהליםשבינתייםאלא,הזדמנות,ובכלהשידורבמכשיריבעל-פה,בדפוס,
דמוקר-דמוקרטיםאוסתםדמוקרטיםוכלכלה,מדינהאנשיעל-ידיהענינים

הגנה,בעדכולםאךמלחמהנגדכולםקומוניסטים.אוסוציאליסטיםאוטיים,
מדינאי,כלשאלוהמלחמות,אחר-כךובאותההזדיינותכלבאהזוהגנהולשם

וברכה,שלוםמשל,ךמ.הטובלידיךי

ורקשפעת,על-ידינתקפתי 9/7מיוםלבןכתבךלענותשהספקתיעד

,בכלהאפשרככלללוצראצטרךזה.מפנילךלכתובמנסהואניליהוקלהיום
-בלוךר IIדשלהקוראכקולרציניעניןעללכתובמאודה C'ק'אופן

מתלהבאינניאופןבכלאניומ,פורטות,ארוכותבשיחותצורךישבמכתב,
היהודיתהדתית-אורתודוקסיתמהגישהנשתחררתירבזמןזהאמנם,לרעיונו,

נביאימזה,יותרלאאךגדול,לאדםישואתחו'דlבואניוהנצרות,ישואל
בדרכם,הולךאינושלהםישראלעםאתם,לים i.tורשעמםעדייןמחכיםישראל

לחווןבהחלטמנוגדותבדרכיםשלומהזומדינהלהם,מנוגרתבדרךאלא
שישובולמעןולפעוללהתפללוישהנבואיתביהדותבוגדת-הנביאים,
מהריקבוןעודלהציליסודישאםומיכה,עמוס"דlעיהו,לדרכיהחוטאים

יכולוהנצרותהיהדותביןוה'דlלוםך,אמיתית,דאגתנועתהווהיוההתנוונות,
רקולאובמעשהברוחיהודיםבארץיהיוא'וtרעדלחכות,מוכרחלחכות,
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ספר,ביתתלמירוכלמהרחובאדםסתםמחנ,ךכלכלה,חכםסופר,עתונאי,
זהמפניהגנה.בעדמלחמה,:נגדויגדכםוימין,מרכזשמאל,איששאלו

חתימות,מיליונימאותתאסוףהשלום""עצומתאםגםתמיד,מלחמותתהיינה
מוצארקישהמיליארדים.אתתרכזידכםעלהמוצעתהעולמיתהבריתאםגם

המלחמהאתלהכיןלאהמיליוניםעליהם:יקבלומדיפשוטהאחת,עצהאחד,

תקרהשלאבוודאיאזלרציחה.באולפניםולאהנשקבתעשייתלאשלוםבימי
נאומיםולאהבצהייבושהיחידה.ההצלהוזומדי.הדבר!פשוטמלחמהעוד
היתושים.נגד

בארה"ב,הפלדהפועלישביתתנסתיימהאלהבימיםיקירי.לבנאשימו
הטילהזושביתהכורתם. 1tמ'להגדלתדרישותיהםסיפוקאתשהשיגולאחר
וסיכנהההזדיינותמפעלאתשיתקההיאכיהמערבמעצמותעלודאגהפחד
ארץבכליצטרפוהפלדהפועליאם !המערבשל"ההגנה"מערכתכלאת

בייצורימשיכובזמןובוביכלתםבהויתמכועולמיתמלחמהלמניעתלברית
האדםובני ;והכימיההמתכתענפיבכלחבריהםוכןהמלחמתית,התעשייה
לדגלאמוניםויישבעוהרצחבמלאכתלהתאמןימשיכומיליוניהםלעשרות
 ?ואיךמה?מי,יבזנעומיהמלחמחפרוץאתימני~מה-שלהם"ההגנה"
דורשתלא:האםיחדשנשאלבהכרחאךהתלהבותכם,לצנןבאתילא
 1ורדיקויםיגדולםינגדייםאמצעיםהגדולההסכנה

נשתתףלא:אנולהכריזחבריהיעיזואםכזאתלבריתערךלהיותיכול
המלחמהאתומשקציםפוסלים!אנושהואנימוקמאיזהשתבואבמלחמהעוד

הכרזתבמלחמה.נשתתףלאאנו !שתהיינהאיזובעיותלפתרוןכאמצעי
איןבלעדיהאפשרית.לבלתיהמלחמהאתתעשהמיליונים,בפיזוהתחייבות

וכו'.וכו'ואספותלהכרזותערך

צורך.גםואיןעודכרגעלהאריךביכלתיאין
מעשייםבסעיפיםנתרכזמצומצם,יותרבהיקףב"איחוד",עובדיםכשאבו

בגדולות.נאבעיז-נלךבגדולו'תאםאךכיכלתנו.וחינו,ךהסברהובפעולות
 !הנועזהמפעלגודל-הסכנהכגודל

ידידי.לתגובתכם,בצפיה

בידידות.שלכם

*" *" *" 
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וברכה.שלוםרב ,.סלא.מאזליהיקרליזיך
 21.6.1953נהלל,

.. 

ובזמןפראג,משפטיעלב"מולד"דבריךאתשניתקראתיזמוכמהלפני
"גילוי-והאכיותהכמותרבמאמרךאתושלשתיושניתיקראתיהאחרון
והקדשתוהמשמעותרבתכותרתועלזה,מאמרהדתית".והחוויהשכינה

הבלתיהתשוקהאתעווביתרביעוררהאבודה",האמת"בחיפושבוברלמורה
שאתהכפישכינה","גילויהמכינההכמוס""הסודלמעמקילחדורפוסקת
אםהדתיות,החוויותעצםעלבפסיכולוגיהורבגדולמפיללמודשם,אומר

שאינהאוברורה,אמתשלממש,שלתופעותהדתיתהפסיכולוגיהלדעתהן

בסיכוםההתגלות.אפשרותעצםאתהיאמכחישהאועמדה,לקבועיודעת
שקראתיעצמו,בספרלאאלהלשאלותתשובהמצאתילאהמרוכזתקריאתי

והחשוב.המעניןמחקרך-במאמרךולארב,בעניןשניםכמהלפניעוד

גיותפתולו"חוויותתופעותעלשםהמסופראתבספרלקרואליהיהקשה
וגםפעםאףהתרשמתילאעולם.אלבמציאותהאמונהעםזאתולקשור

פתולוגיות.תופעותעםשהואכלבמגעהיתההישראליתהנבואהכיהיום,לא
החיטוטכלכלפידחייההרגשתישכל,יוצרעליון,בכוחכמאמיןלי,

אחדמצדהנוצרייםהאגדהסיפוריעםשרקלי,נימההזה.הפסיכולוגי

בלתיאוירהאותהאלינונכבסהשני,מצדבבלבגולתאליליותוהשפעות
אךבכלל.והספיריטואליזםהמעשיתהקבלההיתהאחר"כךשביטוייהבריאה

לבטאאעיזרקאםלי,?ונסלחאלהגבוהיםהריםביןראשישאכניסאנימי
אניועדייןיחד.גםומאמרךהספרלוריאתעםנתרווהשלאצמאוניאתכאן

במאמרך.שמצאתיהרבמהעושרכמובןגורעזהאיןהאבודה.האמתבחיפוש

כפיפסקל,בלזשלהנפלאיםבדבריומצאתיומרעננתטובהתשובה

אלהי ... " :ההתחדשות""ספרבספרוחריזמןא.מ."ידיעללעבריתשתורגמו
המתחכמים.שלולאהפילוסופיםשללא-יעקבואלהייצחקאלהיאברהם,
אנכיאךאות,ךמכיךהעולםאיןאמת,,אלהישלוםחדווה,רגש,בטחון,

הצרפתי).(מהמקוראלהדבריםאתהמכירבוודאיהכרתיך".

בודדים.מקומותמלבדבלביהסכמתיפראגמשפטיעלדבריךלכלכמעט
שלמאנטישמיותולהסיקאיןלדעת,ךבהם.העיקריאתבקיצורכאןאזכיר

הבוז,יחסעלהיודעכך.לדעתיהדברואיןבכלל.ומפעלותורתועלמרכס
בכלללמתנגדיופרודו,ןהס,בקוני,ןלסל,כלפימרכסמצדוההשמצהההשפלה

מהזלזולחלקרקבאנטישמיותויראה-ומכבדיוממעריציולרביםגםאך
כל,היודעהרביבעיניחןמצאושלאויחידיםעמיםכלפיהכלליהמארכסאי

מזה.לגרועואיןשהיאכמוהאמתאתעליואמרלנדאוארגוסטבלבדו,הואאך
ובשלוםזה,במכתבהערותיעלמתאימהבהזדמנותממךלשמועבתקווה

וממני.מטובהלבבי
רבה.בהוקרה

*" *" *" 
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ספר,ביתתלמירוכלמהרחובאדםסתםמחנ,ךכלכלה,חכםסופר,עתונאי,
זהמפניהגנה.בעדמלחמה,:נגדויגדכםוימין,מרכזשמאל,איששאלו

חתימות,מיליונימאותתאסוףהשלום""עצומתאםגםתמיד,מלחמותתהיינה
מוצארקישהמיליארדים.אתתרכזידכםעלהמוצעתהעולמיתהבריתאםגם

המלחמהאתלהכיןלאהמיליוניםעליהם:יקבלומדיפשוטהאחת,עצהאחד,

תקרהשלאבוודאיאזלרציחה.באולפניםולאהנשקבתעשייתלאשלוםבימי
נאומיםולאהבצהייבושהיחידה.ההצלהוזומדי.הדבר!פשוטמלחמהעוד
היתושים.נגד

בארה"ב,הפלדהפועלישביתתנסתיימהאלהבימיםיקירי.לבנאשימו
הטילהזושביתהכורתם. 1tמ'להגדלתדרישותיהםסיפוקאתשהשיגולאחר
וסיכנהההזדיינותמפעלאתשיתקההיאכיהמערבמעצמותעלודאגהפחד
ארץבכליצטרפוהפלדהפועליאם !המערבשל"ההגנה"מערכתכלאת

בייצורימשיכובזמןובוביכלתםבהויתמכועולמיתמלחמהלמניעתלברית
האדםובני ;והכימיההמתכתענפיבכלחבריהםוכןהמלחמתית,התעשייה
לדגלאמוניםויישבעוהרצחבמלאכתלהתאמןימשיכומיליוניהםלעשרות
 ?ואיךמה?מי,יבזנעומיהמלחמחפרוץאתימני~מה-שלהם"ההגנה"
דורשתלא:האםיחדשנשאלבהכרחאךהתלהבותכם,לצנןבאתילא
 1ורדיקויםיגדולםינגדייםאמצעיםהגדולההסכנה

נשתתףלא:אנולהכריזחבריהיעיזואםכזאתלבריתערךלהיותיכול
המלחמהאתומשקציםפוסלים!אנושהואנימוקמאיזהשתבואבמלחמהעוד

הכרזתבמלחמה.נשתתףלאאנו !שתהיינהאיזובעיותלפתרוןכאמצעי
איןבלעדיהאפשרית.לבלתיהמלחמהאתתעשהמיליונים,בפיזוהתחייבות

וכו'.וכו'ואספותלהכרזותערך

צורך.גםואיןעודכרגעלהאריךביכלתיאין
מעשייםבסעיפיםנתרכזמצומצם,יותרבהיקףב"איחוד",עובדיםכשאבו

בגדולות.נאבעיז-נלךבגדולו'תאםאךכיכלתנו.וחינו,ךהסברהובפעולות
 !הנועזהמפעלגודל-הסכנהכגודל

ידידי.לתגובתכם,בצפיה

בידידות.שלכם

*" *" *" 

 275ונפשבלב

וברכה.שלוםרב ,.סלא.מאזליהיקרליזיך
 21.6.1953נהלל,

.. 

ובזמןפראג,משפטיעלב"מולד"דבריךאתשניתקראתיזמוכמהלפני
"גילוי-והאכיותהכמותרבמאמרךאתושלשתיושניתיקראתיהאחרון
והקדשתוהמשמעותרבתכותרתועלזה,מאמרהדתית".והחוויהשכינה

הבלתיהתשוקהאתעווביתרביעוררהאבודה",האמת"בחיפושבוברלמורה
שאתהכפישכינה","גילויהמכינההכמוס""הסודלמעמקילחדורפוסקת
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 11.5.1953בהלל,

 20.5.1953תשי"ג.תררה,מתןחגמוצאינהלל,שלוס.ט"מ.ליריד

רברכה,שלרםרבאיימ.מרלכברד

מעשיו.אתבפעםכפעםומבקרבודקאדםוכלכי~מורה,הואטובסימן

מאונאההאפי~רככלעצמויבפיחלמעןזאתלעשותהתמותהבןשלמחובתו

אמונתנו.בעצםפוגעתשאינהבפשרההכרחלעתיםשישמובן,עצמית,
אותהלהקדישהיהשמופבבוודאי,'~הזכרת.המשכןתבנית:לימודלדוגמא

קשותפשרותישנןביותר.רעבכל-זאתזהאיןאךיותר,חיוני'הו lלמ''~עה
הזדמנותנותןהקרבנותתורתללמודמהן.להימנעהיהשמהראוייותר,הרבה
שהיהלכך,והגורמיםהקרבנותעלד,רמבייםדעתאתלתלמידיםלספריפה

בלימודהדברוכוהאלילים.בעבודתיותרגדולהרעהלמנועמכווןהדבר
ומלחמות,כיבושיםאותםתוצאותעל:להצביעוהכיבושיםהמלחמותסיפורי

החורבו.זמועדראשווזמומאותומלך,מהמלכתלעםשהגיעההריב.העל
האדםאוכליתקופתשביוהתהוםאתלהדגישההיספוריהבלימודאפשרהרי
מרדמשמשוכוזה..מעשהנוכחזוועההאדםנתמלאבההתקופהוביו

רעיונותלזריעתמצוינתהזדמנותודומיהםואלראיכוכבאברהקנאים,
וחלילהבהסתרזאתלעשותשאיומובן,התלמידים.בלבהאלימותואיהשלום

למורההקושיזהןתגובתותהאמהיודעמי-ואזבזה,המנהלדעתלגנוב
לתלמידיו.לבבכלאותוומוסרדילדברהנאמןלעצמו,הנאמן

ספקות.מיניכלזהשםאותימלווהתמידליברלית.יהדות :אמרת

בדבריה,נאהלרובהיאהשמועה,פיעללהכירהוו.tניתןכמהעדזו,יהדות
רביםולאסגולה,אדםבאמתבקשהרבמובוןבמעשיהגםהאמנםאך

 .לבררהרבהזהעלויו~להם.בנוגעפקפוקירביםכללבדרךאךכמוהו,
אומריםכשאנושמו.לפידברשלפיבועללעמודבימינומאדקשהבכלל
שם.אותושלכמהותוכללבפוחיםאנואיןוכדומהספי,בודינוצרי,יהודי,

מלחמהסרבניהשםווקהקומוניסטים,"ידיעלניוםמזדייףהשלוםרעיוןגם
לאאםזה,במובןגדולותלעו~ותיכולהמורהזה.מגורללעת-עתהניצל

רבהמההדיברות,עשרתמתןחגהקרוב,השבועותחגהנהלו.יפריעו
עלושםפהלרפרףרקזר lאפושבמכתבמובן-כאן.החינוכיתהאפי"רות

וחיוניים.רצינייםכהענינים

שביכלתךמהכללעשותבבקשהאליךאניפונההזההקדושחגנובמוצאי
החוזרגירושהשעלכרום,במגידלהערביהמהאם :כפולהוחרפהצרהלמנוע

ומאתנו-ב"הארץ",קראתמאסרהתוםלאחרלההנשקף t\והגירוןומאסרה

וזו:הי,כאלהמחפיריםבמעשיםישראלשםעלקלוןהמעטיםהתררה,עםבני
בגללאלהרדיפותשרשרתוכלהשפלים.'י~ראל',,ונאינחלתומעולםמאז

' i: 'אt מיר'ביוםהיתהזואומללהערביההt במסיקתלביתהמחוץהתושביםם

אז.נרשמהולאזיתים

המודיע,!טעהמעולםדבריםהיושלאלשמועזכינואילוהייתימאושר
ונעשיםנעשוהריהעמוק,לדאבוניאךבישראל.הזהכדברנעשהולא

בתל-אביבנכבדמאזרחקיבלתיאתמולבארצנו.מהם,וקשיםדומים,מעשים
אינוב"הארץיי.האםאותהבעניומכתביעלותוכחהתמיההשכולומכתב
הערביה.אותהבהענשתרעלראותיכולו!זכמוניוציונייהודיכיצדלהביןיכול

לבניהיחידהדאגתךעלדבריךאתקוראכשאנילבי,יכאב"משנה-כאב
עלהויהגדול.במכתבוהשארביןהואאומר-דודנו"ייז.:מעאל ל:.ז'בניהם
נאנעמודבנפש.אויבינווסיעתוהיטלרעל-ידיבוהורעלנואשרהזההרעל

זה.רעלמפנינפשנועל
תודהוברגשיערביה,אםאותהבעניומועדבעודלפעילותךבתקווה

ידידותית.שלוםוברכת

* * * 
 9.2.1953ל,נהל

יקירי,יצחק

* * * 

רב-הענין.כזכתבךשנתקבלמתקופהפובה)(ועלעליעברוקשיםימים

אברהם,הותיקחברנורעיתמרשפון,(ליסוד)ליסבודרשבעהטובהחברתנו
וימיםבמוח,מסועףסרטןגילהמסוכןניתוחלבקרה.ונסענוקשהחלתה
שבועיים.במשךקרהזהכלחי.לכלחייםשבע,שבלוה,הניתוחלאחרמספר
אתתביןהשבעה.מימרחלקוהמשפחהאברהםעםוייז,z,בנולשםנסענו

-ורבתגדולהלושה,חוויהזוהיזה.קשהבמצבוהתרי~מורננותנו tהרג'
נפשיסעדמצאנוזה,קשהבמעמד:אפילויצחלונאראהאךנוגים.רשמים

ובשיחותמגנדי,גורדון,ד.מא.מי'ז.oעיהו,בפרקמשותפתבקריאהמסויים

אצלנו,אותהמכיראתה :i 'הרליגיוזית-קוסמית-יהודיתברוחוהחייםהנפשעל
יחדלקרואהספלונושלאליצרהאחרון.הזמןעדלהקרובהייתלאאך

בידידות.החיים,תורתחגבברכת
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ובאחרוןהקודםבמכתבךשאלותיךוקויתי.חלמתיכאשראלהבענינים

שלאבעצמך,מביןאתהוהחיים.העולםבבעיותהתעמקותיתרעלמעידות

"מספיקזההריאתה,וכדבריךהיסודיות,לשאלותיךלענותאפשרבמכתב
בגורדו.ןלזמןמזםןיחדקוראיםהיינואילואחדים".מחקרלספריודי

הייתישראל,נביאישלהנצחיהאור-הזוהרמרחףכשמעליהםוגנדיטולסטוי
החייםטעםגילויללוראתהאדם-המחפש-המעמילויחתורבוהקו,אתרואה

שרגילי~חשוביםפרטיםלשניזובהזדמנותלבנאשיםותכליתיותם.מהותם
גדוליכלא) :ועיוןהתבוננותטעוניםדווקאוהםיד,כלאחרעליהםלעבור

נפשבמסירותהנצחיתהאמתאתוגילוחיפשואשרובהווה,בעברהאנושות

אךרליגיוזיים,לאגםטובשואפיהיורליגיוזיים.אנשיםוהנםהיולוהטת
ל. 1tלמילעומק.בחדירתוושטחיבהיקפומצומצםיותרהרבההיהראייתם חט,,'

אחד,מצדוגורדוןגנדיטולסטוי,ישו,בודהה,מיכה,ישעיהו,אתנשווהאם

ימינוועדהדורותמכלוהפרולטריתהדמולורטיתהשחרורתנועותגדולילמול
ודומיהםוטרוצקילניןקאוטסקי,קרופוטקיןפלכנוב,אנגלס,מרכס,ימיאלה,

ומהראוימקרה,זהואיןהראשון.הסוגלטובתהעצוםההבדלמידיתבלט-
הדיבוראתזהעללהרחיביכולתיאישיתבשיחהזה.עלולהרהרלהתעכב
והבירור.

' iL רותהסוציאליזםעללמשלאתהואלtמתוואפ!זzהיהכאילובזמננו,הג'ז
הסוציאליזםאתרואיםאםהתמונהשונהמהאךולפתרונן.לבעיותהמלוורזה
ולאהנקידותכאחתרקלחיים,לווסמיתאנושיתגישהשלהתוצאותכאחתרק

מהותואופיו,דמותו,:מהימאדמאדרציניתבעיהקיימתועודמרכזי.כמשהו

ומצלצלנאהבקנקןבשמות,רבות?לקינוזהסוציאליזםשלהפנימית-נפשית
הקנקןשללתוכוהיטבלהסתכלמישנה-זהירותמתוךעלינוועתהומאכזב,

הרבהבהיותםסוציאליסטיםוגנדיטולסטויגורדון,היולאבמקרהלאהזה.
 !מסוציאליסטיםוכולייםעמוקיםמקיפים,יותר

שללמדיהמצומצמתיכלתועללעילאמרתיכאשרבזה,כאןאמשיךלא
ותוכןעניןתמצאזהבמכתבכאןבנאמר'זzגםכמדומהזאת,ובכלמכתב.
כך.עלממךלשמוערצוניובאמת,מאלף.

מחרידים.הםהיוםשלחרודבעיןהפירודמחיימספרשאתההדברים

אינווהמפלגתיהאישיהניצוחהיריבים,הצדדיםשניאתמתעההעיוורון

זהגםולנפש.לגוףולכלל,לפרטביותרהאיומותהתוצאותמפנינרתע

הסוציא-שלהפנימיתמהותועללעילשעוררתילמהביחסמאדמאלףחומר
הכרהבעלינבחרים,על-ידיבפועלהסוציאליזםהתגשמותכאןהריליזם.
התוך,אתראוולאהקליפהאתכשראוהתוצאותהםואלהושאיפה,ורצון
הגרעין.את

 26.1.1953נהלל,

שלרם.רביקיוי,לזריז

ההן,הטובותםהשניםויקריםנעימיםזכרונותהעלההנעיםמכתבך

זכרונךאמנםהנבנית.נהללבתוךנעוריכםושלנהללשלהנעוריםשנות
ואסו-אנלוגיותלעוררבכוחושישמשהו,יארעמדילפניבמירחדחיאתה,

ענניםשוטף,גשםייםלטובהאזכירשלאחורףאיןומחשבה.בדמיוןציאציות
עלכוחבכלופורטבחדרנויושבודוידהעמק,שמיאתמקדיריםכבדים

מנגינההלב.מעומלומשתפךבזמרהנגינהאתמלווההוא iLכ'שלי,הגיטרה

כןגדותיו.עלועולהועמוקרבהרגשאךבגיטרה,ידעןשלאיננהכםובן
השונות,ההקראותאתוהתכופות,הרבותשיחותינואתהיטב,וארגישאזכור,

שומרשאתהעלדויד,לך,תודתיבמכתבך.שהזכרתינדה"ואדייסעידוביניהן
טוביםדבריםכיוםלשמועיקרכמהוליההם.הימיםשלהטובאתבלבך

אותהבכוחנפשית,ליריקהאותהשמכוחברורההיא.התקופהעלכדבריך

ללוראתתוםובהתםסרותבלהטללכתמישראלנערהיהיכולשבלב,אמונה
זהיצירהשמעשהאזידענואדמה.אמאשלהרלועעלבטבע,ויצירהעבודהחיי

יצירתזוהיהןוםולדת.לאומיותעלמללמכלשיעורלאיןהואורבגדול
גםזוהיאךזו.ישראלבארץידיומעשהלקבייהשותפותממש,המולדת

הנעלהלתוארהראוייםורגש,לבבעלייהודיםאדםבניהמולדת,כנייצירת

הנוערפניואחריםכוליהעולםפניאחריםכיוםאלהים".בצלםיינבראשל
עלזמננונוערויעלהיתכן:בטכניקה,ורואהמסתכלאניובנהלל.בארצנו
אךערוך,לאיןעליכםשיעלוובוודאיבוודאיכחייליםמתקופתכם,קודמו,

בלב.המכרסםוהעצבהספקרב-סבאישראלכנכדייהודים,אדםכבני

כשלעצמו.מאדוהחשובהרציניהעניןבכלזהבמכתביאאריךשלאוכמובן,

ידידותית.שלוםבברכת

* * * 
 20.1.1954נהלל,

 !וב,שלרםיקירנרה.לי.

יקירי,שלום,היה
באהבה.שלך

פעםבוקראתימכתבך.קבלתעםנעימההפתעההופתענובאמת

 :בחייכםהרציניהמבחןבפניומשה,אתהכעת,הועמדתםאכןושלש.ופעמיים
היחידיםבחייציניותשלטון,ימיאלה,בימינו !אדםלשםראוייםהיות

נהיהמילא, !הכלעלנצפצףהבה :לעצמםרביםצעיריםאוםריםוהעמים,

לנומאפשרתאךנעימה,לאמלאכההרציחה,מלאכתאתנלמדחיילים,
* * * 
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ובאחרוןהקודםבמכתבךשאלותיךוקויתי.חלמתיכאשראלהבענינים

שלאבעצמך,מביןאתהוהחיים.העולםבבעיותהתעמקותיתרעלמעידות

"מספיקזההריאתה,וכדבריךהיסודיות,לשאלותיךלענותאפשרבמכתב
בגורדו.ןלזמןמזםןיחדקוראיםהיינואילואחדים".מחקרלספריודי

הייתישראל,נביאישלהנצחיהאור-הזוהרמרחףכשמעליהםוגנדיטולסטוי
החייםטעםגילויללוראתהאדם-המחפש-המעמילויחתורבוהקו,אתרואה

שרגילי~חשוביםפרטיםלשניזובהזדמנותלבנאשיםותכליתיותם.מהותם
גדוליכלא) :ועיוןהתבוננותטעוניםדווקאוהםיד,כלאחרעליהםלעבור

נפשבמסירותהנצחיתהאמתאתוגילוחיפשואשרובהווה,בעברהאנושות

אךרליגיוזיים,לאגםטובשואפיהיורליגיוזיים.אנשיםוהנםהיולוהטת
ל. 1tלמילעומק.בחדירתוושטחיבהיקפומצומצםיותרהרבההיהראייתם חט,,'

אחד,מצדוגורדוןגנדיטולסטוי,ישו,בודהה,מיכה,ישעיהו,אתנשווהאם

ימינוועדהדורותמכלוהפרולטריתהדמולורטיתהשחרורתנועותגדולילמול
ודומיהםוטרוצקילניןקאוטסקי,קרופוטקיןפלכנוב,אנגלס,מרכס,ימיאלה,

ומהראוימקרה,זהואיןהראשון.הסוגלטובתהעצוםההבדלמידיתבלט-
הדיבוראתזהעללהרחיביכולתיאישיתבשיחהזה.עלולהרהרלהתעכב
והבירור.

' iL רותהסוציאליזםעללמשלאתהואלtמתוואפ!זzהיהכאילובזמננו,הג'ז
הסוציאליזםאתרואיםאםהתמונהשונהמהאךולפתרונן.לבעיותהמלוורזה
ולאהנקידותכאחתרקלחיים,לווסמיתאנושיתגישהשלהתוצאותכאחתרק

מהותואופיו,דמותו,:מהימאדמאדרציניתבעיהקיימתועודמרכזי.כמשהו

ומצלצלנאהבקנקןבשמות,רבות?לקינוזהסוציאליזםשלהפנימית-נפשית
הקנקןשללתוכוהיטבלהסתכלמישנה-זהירותמתוךעלינוועתהומאכזב,

הרבהבהיותםסוציאליסטיםוגנדיטולסטויגורדון,היולאבמקרהלאהזה.
 !מסוציאליסטיםוכולייםעמוקיםמקיפים,יותר

שללמדיהמצומצמתיכלתועללעילאמרתיכאשרבזה,כאןאמשיךלא
ותוכןעניןתמצאזהבמכתבכאןבנאמר'זzגםכמדומהזאת,ובכלמכתב.
כך.עלממךלשמוערצוניובאמת,מאלף.

מחרידים.הםהיוםשלחרודבעיןהפירודמחיימספרשאתההדברים

אינווהמפלגתיהאישיהניצוחהיריבים,הצדדיםשניאתמתעההעיוורון

זהגםולנפש.לגוףולכלל,לפרטביותרהאיומותהתוצאותמפנינרתע

הסוציא-שלהפנימיתמהותועללעילשעוררתילמהביחסמאדמאלףחומר
הכרהבעלינבחרים,על-ידיבפועלהסוציאליזםהתגשמותכאןהריליזם.
התוך,אתראוולאהקליפהאתכשראוהתוצאותהםואלהושאיפה,ורצון
הגרעין.את

 26.1.1953נהלל,

שלרם.רביקיוי,לזריז

ההן,הטובותםהשניםויקריםנעימיםזכרונותהעלההנעיםמכתבך

זכרונךאמנםהנבנית.נהללבתוךנעוריכםושלנהללשלהנעוריםשנות
ואסו-אנלוגיותלעוררבכוחושישמשהו,יארעמדילפניבמירחדחיאתה,

ענניםשוטף,גשםייםלטובהאזכירשלאחורףאיןומחשבה.בדמיוןציאציות
עלכוחבכלופורטבחדרנויושבודוידהעמק,שמיאתמקדיריםכבדים

מנגינההלב.מעומלומשתפךבזמרהנגינהאתמלווההוא iLכ'שלי,הגיטרה

כןגדותיו.עלועולהועמוקרבהרגשאךבגיטרה,ידעןשלאיננהכםובן
השונות,ההקראותאתוהתכופות,הרבותשיחותינואתהיטב,וארגישאזכור,

שומרשאתהעלדויד,לך,תודתיבמכתבך.שהזכרתינדה"ואדייסעידוביניהן
טוביםדבריםכיוםלשמועיקרכמהוליההם.הימיםשלהטובאתבלבך

אותהבכוחנפשית,ליריקהאותהשמכוחברורההיא.התקופהעלכדבריך

ללוראתתוםובהתםסרותבלהטללכתמישראלנערהיהיכולשבלב,אמונה
זהיצירהשמעשהאזידענואדמה.אמאשלהרלועעלבטבע,ויצירהעבודהחיי

יצירתזוהיהןוםולדת.לאומיותעלמללמכלשיעורלאיןהואורבגדול
גםזוהיאךזו.ישראלבארץידיומעשהלקבייהשותפותממש,המולדת

הנעלהלתוארהראוייםורגש,לבבעלייהודיםאדםבניהמולדת,כנייצירת

הנוערפניואחריםכוליהעולםפניאחריםכיוםאלהים".בצלםיינבראשל
עלזמננונוערויעלהיתכן:בטכניקה,ורואהמסתכלאניובנהלל.בארצנו
אךערוך,לאיןעליכםשיעלוובוודאיבוודאיכחייליםמתקופתכם,קודמו,

בלב.המכרסםוהעצבהספקרב-סבאישראלכנכדייהודים,אדםכבני

כשלעצמו.מאדוהחשובהרציניהעניןבכלזהבמכתביאאריךשלאוכמובן,

ידידותית.שלוםבברכת

* * * 
 20.1.1954נהלל,

 !וב,שלרםיקירנרה.לי.

יקירי,שלום,היה
באהבה.שלך

פעםבוקראתימכתבך.קבלתעםנעימההפתעההופתענובאמת

 :בחייכםהרציניהמבחןבפניומשה,אתהכעת,הועמדתםאכןושלש.ופעמיים
היחידיםבחייציניותשלטון,ימיאלה,בימינו !אדםלשםראוייםהיות

נהיהמילא, !הכלעלנצפצףהבה :לעצמםרביםצעיריםאוםריםוהעמים,

לנומאפשרתאךנעימה,לאמלאכההרציחה,מלאכתאתנלמדחיילים,
* * * 
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שמאפחדםגדוללמחנה,מחוץלאדופן","יוצאלאהאדם",ככל"להיות
"מדעיים"מחקריםב"האח"קראתכךעלמום.לבעלייהיוייהרגו,ייפצעו,

עלמהאךפסיכיות.תחבולותמיניבכלבחזיתהזההפחדעללהתגבראיך
שקר,שכלמפניו, Iולהתחמללרמותושאיןבן-חלוף,שאיננוהאfדר,הפהר

הפחד-עליולהאפילתוכללאוכוזבת,נפוחהמליצהכלכזב,מסווהכל
ןבמדים-הרוצחהאחאלהצופותהנצחי",האח"עינימפני

ואוזןרגש,ולבהנצחי,האחבעינילהציץעיניםלרמטכ"ליםהיואילו
בניהיואילו- " 1אחיךהבל"אי :האיומההטורדניתאלה itה'אתשומעת
"בילע :הנביאחזוןבחייםלהתגשםקרובהיהמאדמה-אדםבנלהאדם

בכלכיוםישנם-שיהיהאיך "!פניםכלםעלדמעהד'וםחהלנצח,המוות
לשםראוייםלהיותמוצקחשהחלטתםצעיריםאדםבניהארץכדוררחבי
הרבהשלחנוהחדשההנוצריםשנתלקראתהאלהים",בצלם'ןz,נברא"אדם

אירופה,בארצותהסוהרבבתיהכלואיםהצעיריםלחברינוברכהאיגרות
גדלהתנועתנוםצפונם,ולקולהאלהיםלדברנאמנותםבגללוכו',אםריקה
והצב-הכושיםשלהגדולותחרור itה'שתנועותומעניןהארצות,בכלוהולכת
נגדבמאבקםהאלימותאיבסיסעלהמקריםכרוכהתיצבובאפריקהעוניים

ורודיהם,כובשיהם

ביחס ם,zן'שחלהכבירהםיפנהעלטובותידיעותמתקבלותמהולנד
ההצלהםעשיבהשפעת-המלחמהסרבניאלהשלטונותויחסהרחבהציבור
ארצם,אתשהציףהשטפוןבזמןשםחברינושלוהמסוכניםהנועזים

 , 1955לפברואר 1הרצליה,

וגרוןאחתבידהקדרשיםהאיקוני(עםושובאני,דוריבימיברוסיהרומים

על-ידיעמנומחציתשלהטיטאליתלהשמדהעדניה, tה'בידהמרצחים
בלחצןהנצרותארצותבכלוגזירותחוקיםמלבדבאירופה,הנוצרייםהעמים

אותםולנוו(בגוףהיהודיםאתלדכאהיתהשםטרתןהנוצריותהכנסיותשל
 :שתיםלהםוהשאירופרודוקטיביתםלאכהכלעליהםשאסרועל-ידיברוחגם

זהכלובזמןוהכלואחרי-כריכ'תוההלוואהישניםבסמרטוטיםהמסחר
מהראייהעדמפיאניקורא(ועתה !הנוצרית""האהבהבשםאלינובאו

בעיי-הגרמניםעםבשיתיףוהליטאיםוהאוקראיניםהפולניםהנוצריםשעוללו
האדוקיםהנוצריםהפולניםרוצצובהמולרתי,כטירובזביוfדרפוליןרות

ופעוטותתינוקותואשה,אישוצעירים,נים Iזליהודיםאלפיעילוגופותראשים

(בהםברזל,ובמ,וטותבגרזניםעץ,בבוליבאתים,בםעדרים,-נולדושרק
ליייאלףאו , 100עםזאתולהשוותלבואנפשי),ויקיריואהוביםשפחתיבני

האמתאתגלויותבעיניםרואה!אניולנרצחלרשלעגזההרי-גניבה
מעשיםשנהאלפייםבמשךיהודיםעשולאמצדקותםשלא:נגידשהיאכמו

אלימותללאשבהאלפייםאךכך.יהיהפיסית.מחולשתםאלאכאלהאיומים
והשמדהוגולאונסושוד,רצחאליםותשנות!ואלפייםמכוטלכלתימשהוהם

הכלבזההיהודי,אםהיפלא, !מכוטלכלתימשהוהםגםהנוצרים)(מצד
עדאם?היפלא,הנוצרית""האהבהלקולמוותבאימתמתכווץהיההמוכה,
ואניתאחזניפנימיתחלחלההנוצרית,הכנסיהפעמוניקולבשמעיהיום,
המולדחגבלילהסגוריםתריסיועלהאפלבחדרנוואביאמילחשקולשומע

 !הנוצרים ?עלינובשלוםהשנהיעברווהנוצריםד'יעווראולי :הנוצרי
קריסטן)(דיהנוצריםו itשע'הפוגרוםעלבעיירהיהודיםשיחתזוכרעודני

זהירותיתר-ולכןמדי,פחותזהאךמדי,הארכתייקירי,וכו.'בקישינוב
ויודעשלנו.האסוןלידיעתמעבראתהחונכתהאיום.זהבפצע-סרטןבנגיעה
ולאום,דתלהבדלימטללעמודבזה,מצליח,וגםאני,משתדלכמהאתה
ואיןהיוםגםקיימתהמרההאמתאךהיהודית.לאמונתרגמורבהתאםוזה

לטשטשה.

* * * 

 ,.אלי.

והשונותהםרובותהידיעותועללינואר 29מיוםמכתבךעללךתודה
בו.

לחלץקיןz,הבעיקרבאריכות,לשוחחפנאילנושאיןחבליוסף,יוסףהוי * * *
עלויסודיתמבררתלשיחההמרוביםמעניניךלפחות,תמים,ליוםאותך
מםצהשיחהום Iבמלדברים,פירוריזורקיםשאנויוצא,וכךיסודיים.דברים

בהשנגעתיהנוצרית""האהבהעניןלמשלכמוומוות,חייםשלעניניםעל
ביןההבדלעלמוצלחלאםאדובמשלמליםבכםהעניתואתהשורותבכמה
 :םמשתהוםתהומי,הואההבדליקירי.לא,לייי. 1000לגונבי Ifל 10הנונב

מגורי\!,ים,פלים, tמו'מדוכאים,נרדפים,שנהכאלפייםהיינוהיהודיםאנו
הנוצרית""האהבהבעליעל-ידיהמוקדעלומועליםונרצחיםמוכיםנשדדים,
באינ-אוהצלב,במסעיהיהזהאםביןביד.יו v.יותמונתהצלבעםבשמה,

בפונ-אוזנה 1 ' 300לפניחםלניצקיעל-ידיבה'י:tמדהאוהספרדית,יציה jקבי

 1955לךצמבר, 18הרצליה,

 !וכינהשלוםיכ .,.לתייל

לחיילמכתג

שואלשאתהשאלהאותהובעל-פהבםכתביםאניאל tנ'לזמןםוםן
מהללמודלוטת,הוהוהרציניהכנההרצוןאתאנימוקירמאדבמכתבך.
עלהנאבקתישראלבמדינתהחיאדםיכול:כיצדזהרצינינויז,:,אעלשאפשר
לאחרנשאלתזושי:ן,אלהאנימצטערכםהאך ?פציפיסטלהיותקידמה
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שמאפחדםגדוללמחנה,מחוץלאדופן","יוצאלאהאדם",ככל"להיות
"מדעיים"מחקריםב"האח"קראתכךעלמום.לבעלייהיוייהרגו,ייפצעו,

עלמהאךפסיכיות.תחבולותמיניבכלבחזיתהזההפחדעללהתגבראיך
שקר,שכלמפניו, Iולהתחמללרמותושאיןבן-חלוף,שאיננוהאfדר,הפהר

הפחד-עליולהאפילתוכללאוכוזבת,נפוחהמליצהכלכזב,מסווהכל
ןבמדים-הרוצחהאחאלהצופותהנצחי",האח"עינימפני

ואוזןרגש,ולבהנצחי,האחבעינילהציץעיניםלרמטכ"ליםהיואילו
בניהיואילו- " 1אחיךהבל"אי :האיומההטורדניתאלה itה'אתשומעת
"בילע :הנביאחזוןבחייםלהתגשםקרובהיהמאדמה-אדםבנלהאדם

בכלכיוםישנם-שיהיהאיך "!פניםכלםעלדמעהד'וםחהלנצח,המוות
לשםראוייםלהיותמוצקחשהחלטתםצעיריםאדםבניהארץכדוררחבי
הרבהשלחנוהחדשההנוצריםשנתלקראתהאלהים",בצלם'ןz,נברא"אדם

אירופה,בארצותהסוהרבבתיהכלואיםהצעיריםלחברינוברכהאיגרות
גדלהתנועתנוםצפונם,ולקולהאלהיםלדברנאמנותםבגללוכו',אםריקה
והצב-הכושיםשלהגדולותחרור itה'שתנועותומעניןהארצות,בכלוהולכת
נגדבמאבקםהאלימותאיבסיסעלהמקריםכרוכהתיצבובאפריקהעוניים

ורודיהם,כובשיהם

ביחס ם,zן'שחלהכבירהםיפנהעלטובותידיעותמתקבלותמהולנד
ההצלהםעשיבהשפעת-המלחמהסרבניאלהשלטונותויחסהרחבהציבור
ארצם,אתשהציףהשטפוןבזמןשםחברינושלוהמסוכניםהנועזים

 , 1955לפברואר 1הרצליה,

וגרוןאחתבידהקדרשיםהאיקוני(עםושובאני,דוריבימיברוסיהרומים

על-ידיעמנומחציתשלהטיטאליתלהשמדהעדניה, tה'בידהמרצחים
בלחצןהנצרותארצותבכלוגזירותחוקיםמלבדבאירופה,הנוצרייםהעמים

אותםולנוו(בגוףהיהודיםאתלדכאהיתהשםטרתןהנוצריותהכנסיותשל
 :שתיםלהםוהשאירופרודוקטיביתםלאכהכלעליהםשאסרועל-ידיברוחגם

זהכלובזמןוהכלואחרי-כריכ'תוההלוואהישניםבסמרטוטיםהמסחר
מהראייהעדמפיאניקורא(ועתה !הנוצרית""האהבהבשםאלינובאו

בעיי-הגרמניםעםבשיתיףוהליטאיםוהאוקראיניםהפולניםהנוצריםשעוללו
האדוקיםהנוצריםהפולניםרוצצובהמולרתי,כטירובזביוfדרפוליןרות

ופעוטותתינוקותואשה,אישוצעירים,נים Iזליהודיםאלפיעילוגופותראשים

(בהםברזל,ובמ,וטותבגרזניםעץ,בבוליבאתים,בםעדרים,-נולדושרק
ליייאלףאו , 100עםזאתולהשוותלבואנפשי),ויקיריואהוביםשפחתיבני

האמתאתגלויותבעיניםרואה!אניולנרצחלרשלעגזההרי-גניבה
מעשיםשנהאלפייםבמשךיהודיםעשולאמצדקותםשלא:נגידשהיאכמו

אלימותללאשבהאלפייםאךכך.יהיהפיסית.מחולשתםאלאכאלהאיומים
והשמדהוגולאונסושוד,רצחאליםותשנות!ואלפייםמכוטלכלתימשהוהם

הכלבזההיהודי,אםהיפלא, !מכוטלכלתימשהוהםגםהנוצרים)(מצד
עדאם?היפלא,הנוצרית""האהבהלקולמוותבאימתמתכווץהיההמוכה,
ואניתאחזניפנימיתחלחלההנוצרית,הכנסיהפעמוניקולבשמעיהיום,
המולדחגבלילהסגוריםתריסיועלהאפלבחדרנוואביאמילחשקולשומע

 !הנוצרים ?עלינובשלוםהשנהיעברווהנוצריםד'יעווראולי :הנוצרי
קריסטן)(דיהנוצריםו itשע'הפוגרוםעלבעיירהיהודיםשיחתזוכרעודני

זהירותיתר-ולכןמדי,פחותזהאךמדי,הארכתייקירי,וכו.'בקישינוב
ויודעשלנו.האסוןלידיעתמעבראתהחונכתהאיום.זהבפצע-סרטןבנגיעה
ולאום,דתלהבדלימטללעמודבזה,מצליח,וגםאני,משתדלכמהאתה
ואיןהיוםגםקיימתהמרההאמתאךהיהודית.לאמונתרגמורבהתאםוזה

לטשטשה.

* * * 

 ,.אלי.

והשונותהםרובותהידיעותועללינואר 29מיוםמכתבךעללךתודה
בו.

לחלץקיןz,הבעיקרבאריכות,לשוחחפנאילנושאיןחבליוסף,יוסףהוי * * *
עלויסודיתמבררתלשיחההמרוביםמעניניךלפחות,תמים,ליוםאותך
מםצהשיחהום Iבמלדברים,פירוריזורקיםשאנויוצא,וכךיסודיים.דברים

בהשנגעתיהנוצרית""האהבהעניןלמשלכמוומוות,חייםשלעניניםעל
ביןההבדלעלמוצלחלאםאדובמשלמליםבכםהעניתואתהשורותבכמה
 :םמשתהוםתהומי,הואההבדליקירי.לא,לייי. 1000לגונבי Ifל 10הנונב

מגורי\!,ים,פלים, tמו'מדוכאים,נרדפים,שנהכאלפייםהיינוהיהודיםאנו
הנוצרית""האהבהבעליעל-ידיהמוקדעלומועליםונרצחיםמוכיםנשדדים,
באינ-אוהצלב,במסעיהיהזהאםביןביד.יו v.יותמונתהצלבעםבשמה,

בפונ-אוזנה 1 ' 300לפניחםלניצקיעל-ידיבה'י:tמדהאוהספרדית,יציה jקבי

 1955לךצמבר, 18הרצליה,

 !וכינהשלוםיכ .,.לתייל

לחיילמכתג

שואלשאתהשאלהאותהובעל-פהבםכתביםאניאל tנ'לזמןםוםן
מהללמודלוטת,הוהוהרציניהכנההרצוןאתאנימוקירמאדבמכתבך.
עלהנאבקתישראלבמדינתהחיאדםיכול:כיצדזהרצינינויז,:,אעלשאפשר
לאחרנשאלתזושי:ן,אלהאנימצטערכםהאך ?פציפיסטלהיותקידמה
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בסיסןועלמהרהרים,ואיןמערעריםאיןשעליהןקוומותפאטאליסטיותהנחות
כדברמתוכהומזדקרתכמעטלילית ttהןשהתשובההעקרונית,השאלהנשאלת

והיקףזמןמעטכמהלי,מוכרהבלתיידידיאתה,ויודעמאליו,המובן
ביחודאךתשובה,לכלדרושיםזמןומרחבפירוטוכמד,לשאלה,דרוש

מלבפנים,אלפניםשיחה-ביותרהטובןגורליתכהשאלהעללתשובה
למליםרקלאולהקשיבפרטכלולהסבירולענותלשאולשאפשרלב,אל

-כזאתלשיחהאליפעםלהגיעיכולתאילוהדברים,ל ttןהפנימילהדאלא
העיקר.עללעמודאשתדלבמכתב,ועתה,לעניננו,מאדחשובזההיה

מכפרינוצרי,צעיר,ערבימורהעל-ידינו:':אלתיאחדיםחדשיםלפני

האיךובתמים,באמתפציפיסטיםוחבריךאתד,"אם :כזאתאלה i.t 'הגליל,
אנשים,אדם,בניאלפימאותשלמזעזעתעובדהלנוכחלשתוקאתםיכולים
היובער,ךשניםשבעלפניאומרת,זאתשלשום,תמולשעודוטף,נשים

פשוטיםחילםיוצרידור,מדוראדמהעובדיהמולדת,בקרקעמושרשים

למחלות,הפקרומצוקה,במחסוראומלליםפליטיםכיוםד,םוהנהותמימים,

יושביםכשהיהודיםומוסרית,נפשיתגופנית,להתנוונותרעב,לחצילתמותה,

 " 1 !:השבאומרואיןהללו,הפליטיםשלוישוביהםבנחלותיהם

לאואולימורה,אותושלושאלתושאלתךביןקשרשישתודהאתה

אתלשאולבדעתךעלהלאכה,עדדעתךעלעלהלאשהדברמשוםתודה,
לקבלהישישכנינוכלעםמלחמהבמצבשאנוהדברקרהכיצד :עצמך
כיוםגםותלויבנו,הדברהיהתלויאוליאופאטאלית,קדומה,כגזרהזאת

מפנינרתעיםאינםאשרעזיםשבחוריםבעובדה,פעמיםכמהנתקלתי 1בנל

וכאן,הני/ל,השאלותלמולנפשם,בכלגלויים,לעמודהעיזולא-כל

 :ידידיודעמאד,הרציניתאתהלשאלתךלתשובההפתחזאת,לשאולבהעוז
מצדנו,סיבהללאצדמכלנתקפיםז.אנו lןהפאטאליסטיתהאמונה-ההנחה

יסודחסרתכוזבת,היאזוהנחה-בהרבהאובמעטלכךשגרמנובלי
וגםוהתנהגותנו,מעשינולטיבמאחריותנוחולניתהתחמקותהיאהאמת,

 :אמרודמונים Iהלחכמינוהרליגיוזיים-הומניטריים.המוסרמיסודותהתערטלות
ומכאןאצלנו,עושיםאיןזהודוקאבמעשיו.יפשפשאדםעלצרהבאהאם

ומטעות,מוטעותמסקנות

משפטיםללאבדברנסתכלאם ?ד,ערביםוביןשבינינוהעניןמהו

ובכוחישראל,ארץעלהיסטוריותטענותישלנו :כזההואהעניןקדומים

בשנתעודחבריעםלכאןוחזרתיהקדמתיאנילכאן.חזרנואלהטענות

ערביבעםנתקלנולכאןבבואנואךבארץ.הטורקיםשלטוןבימי , 1909

אתלווחיהאדמהאתברובועובדשנה,מאותויIבלש ':! Iארז.:זהבארץשישב

שלאבוודאיזהעםטענותינו.ועלהציונותעלשידעמבליהפשוטיםחייו

השקפנושנהאלפייםלאחרהחוזריםאנחנודור,אחרדורכאןשנולדבזהחטא

ויעלםיעבוראשרחולף,זמני,דברכעלכאןד,ערביהעםעלהגדולברובנו
למציאותאחרתגישהדרשומאתנומעטיםרקכוחנו.בגבורהזמןמרוצתעם

המיישבקלבריסקי,חייםהמפורסם,והפדגוגד,בלשןאפשטיין,יצחקשלפנינו.
נציגיהיובארץהסופריםמחשוביבנימין,ורביד,שלום,וחוזהד,חקלאי

"מה :ן Iהזלד,ללשלהנעלההכללברוחהציונותבד,גשמתלפעולהדרישה
זה,קדושמכללסטייהמפניהזהירוהםלחברךי/,תעשהבלעליךששנוא

אליהםהגענושבאמתכאלה-מאדמסוכניםלמצביםלהביאנושעלולמה
אזיסדוהדעותמד,וגיועודסימוןברגמן,בובר,והפרופסורים,רופין,הד/ירכיום,

נוסדהמאוהרותירתרבשניםיהודי-ערבי.פעולהלשיתוףשלום""ברית
שלוםי/,ל"בריתכהמשךכיום,גםהקיימת"איחודי/אגודתמאגנסד"רעל-ידי

סנטורד"רסמילנסקי,משהסאלד,הנריאטהגםהיתה"איחודי/מייסדיבין

ואחרים,

פציפיס-היתהלאהיוםגםומשתתףהשתתפתישבהזוצנועהתנועה
הגשמתלמטןומתנגדיהםפציפיסטיםיחדפעלוובתוכהכלל,בדרךטית

שוייץכדוגמתיהודית-ערבית,דו-לאומית,ארץלמעןשלוט,בוכריחציונות
בציונותהרובעל-ידיקצףובשצףבזעםונרדפהנתקפהזותנועהבקירוב.
מסויים,זמןזהבעניןלנוקרוביםשהיוציוןופועליהצעירהשומר(מלבד

נשקכליחגרווחבריהםמיניסטריםתיקימנהיגיהםיבלו I 'ד,מדינהקוםעםאך
גדול).ערבררובמאוכלסתבארץריבוניתיהודיתמדינהלמעןלהילחםויצאו
מדינתואחר-כךעברי,רובסיסמתאתויותריותראצלנושהשמיעובמידה
אתה Iשהזעי,ערביתלאומיתתנועהוצמחהעלתהבמידד,בה-יהודים

אתלאבדלהםהנשקפתהסכנהאתלקדםהאדישיםהערביםההמונים
ושובשובהצבענואזבארץ.דמיםמאורעותלפעםמפעםאירעואזמולדתם,

בחיל"לא :ביותרוהיהודי-אנושיביותרהתועלתישהואהיחידיהמוצאעל
ואנועלינו,מתנפליםשהנהנגדנוטענואזגם "!ברוחאםכיבכוחולא

שאילוואמרנו,ההתנפלותגורמיעלהראינוואנולהתגונן.איפואנאלצים
אגרסיביותביתרמגיביםאנחנוהיינובמקומנווהםהערבייםבמקוםאנוהיינו

הדמצאנוזמניםבאותםובמולדתנו,בארב.נואהרטםהשתלטותמזימתעל
ושלוםהסכםבהצעותמנהיגיהםמקצתבאובפעםוכפעםהערביםבמחנה

להחרפתשגרםמהמנהיגינו,על-ידיברוגזנדחהזהכלאךיהודי-ערבי,
הערביתהאינטליגנציהביןקמהזמן,באותוהערבית.הלאומיתהקיצוניות

ד,מופתימשפחתמצעיריאחדעמדובראשהשלנול"איחוד"מקבילהתנועה

הדמים,מסבךהמוצאדו-לאומיתבארץרקכיכמונוונוכחשהכירהידוע
אחדעל-ידיחללנפלהימיםובאחדבעמו,בוגדשהואנגדוטענומתנג~יו
קיצונימעשהכלפעמים,כמד,מקודםשהזהירולאחרהמופתי,דודומשליחי
במחנההחזקותהטענותאחתהערבי.בצדהקיצוניםאתחיזקהיהודימהצד
ד,מכריעשהרובאתםרואיםהן :היתההיהודי-ערביד,הסכםמצדדינגדהערבי

זההסכםבסיסעלהעומדש"איחודי/ופשרה,ויתורלכלמתנגדהיהודיםשל
שאתםלכםומהבארצה,ונרדפתהשנואהקטנהקבוצהרקבסך-הכלהוא

ןהיהודיםעםשלוםבאפשרותמוחנואתמבלבלים
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בסיסןועלמהרהרים,ואיןמערעריםאיןשעליהןקוומותפאטאליסטיותהנחות
כדברמתוכהומזדקרתכמעטלילית ttהןשהתשובההעקרונית,השאלהנשאלת

והיקףזמןמעטכמהלי,מוכרהבלתיידידיאתה,ויודעמאליו,המובן
ביחודאךתשובה,לכלדרושיםזמןומרחבפירוטוכמד,לשאלה,דרוש

מלבפנים,אלפניםשיחה-ביותרהטובןגורליתכהשאלהעללתשובה
למליםרקלאולהקשיבפרטכלולהסבירולענותלשאולשאפשרלב,אל

-כזאתלשיחהאליפעםלהגיעיכולתאילוהדברים,ל ttןהפנימילהדאלא
העיקר.עללעמודאשתדלבמכתב,ועתה,לעניננו,מאדחשובזההיה

מכפרינוצרי,צעיר,ערבימורהעל-ידינו:':אלתיאחדיםחדשיםלפני

האיךובתמים,באמתפציפיסטיםוחבריךאתד,"אם :כזאתאלה i.t 'הגליל,
אנשים,אדם,בניאלפימאותשלמזעזעתעובדהלנוכחלשתוקאתםיכולים
היובער,ךשניםשבעלפניאומרת,זאתשלשום,תמולשעודוטף,נשים

פשוטיםחילםיוצרידור,מדוראדמהעובדיהמולדת,בקרקעמושרשים

למחלות,הפקרומצוקה,במחסוראומלליםפליטיםכיוםד,םוהנהותמימים,

יושביםכשהיהודיםומוסרית,נפשיתגופנית,להתנוונותרעב,לחצילתמותה,

 " 1 !:השבאומרואיןהללו,הפליטיםשלוישוביהםבנחלותיהם

לאואולימורה,אותושלושאלתושאלתךביןקשרשישתודהאתה

אתלשאולבדעתךעלהלאכה,עדדעתךעלעלהלאשהדברמשוםתודה,
לקבלהישישכנינוכלעםמלחמהבמצבשאנוהדברקרהכיצד :עצמך
כיוםגםותלויבנו,הדברהיהתלויאוליאופאטאלית,קדומה,כגזרהזאת

מפנינרתעיםאינםאשרעזיםשבחוריםבעובדה,פעמיםכמהנתקלתי 1בנל

וכאן,הני/ל,השאלותלמולנפשם,בכלגלויים,לעמודהעיזולא-כל

 :ידידיודעמאד,הרציניתאתהלשאלתךלתשובההפתחזאת,לשאולבהעוז
מצדנו,סיבהללאצדמכלנתקפיםז.אנו lןהפאטאליסטיתהאמונה-ההנחה

יסודחסרתכוזבת,היאזוהנחה-בהרבהאובמעטלכךשגרמנובלי
וגםוהתנהגותנו,מעשינולטיבמאחריותנוחולניתהתחמקותהיאהאמת,

 :אמרודמונים Iהלחכמינוהרליגיוזיים-הומניטריים.המוסרמיסודותהתערטלות
ומכאןאצלנו,עושיםאיןזהודוקאבמעשיו.יפשפשאדםעלצרהבאהאם

ומטעות,מוטעותמסקנות

משפטיםללאבדברנסתכלאם ?ד,ערביםוביןשבינינוהעניןמהו

ובכוחישראל,ארץעלהיסטוריותטענותישלנו :כזההואהעניןקדומים

בשנתעודחבריעםלכאןוחזרתיהקדמתיאנילכאן.חזרנואלהטענות

ערביבעםנתקלנולכאןבבואנואךבארץ.הטורקיםשלטוןבימי , 1909

אתלווחיהאדמהאתברובועובדשנה,מאותויIבלש ':! Iארז.:זהבארץשישב

שלאבוודאיזהעםטענותינו.ועלהציונותעלשידעמבליהפשוטיםחייו

השקפנושנהאלפייםלאחרהחוזריםאנחנודור,אחרדורכאןשנולדבזהחטא

ויעלםיעבוראשרחולף,זמני,דברכעלכאןד,ערביהעםעלהגדולברובנו
למציאותאחרתגישהדרשומאתנומעטיםרקכוחנו.בגבורהזמןמרוצתעם

המיישבקלבריסקי,חייםהמפורסם,והפדגוגד,בלשןאפשטיין,יצחקשלפנינו.
נציגיהיובארץהסופריםמחשוביבנימין,ורביד,שלום,וחוזהד,חקלאי

"מה :ן Iהזלד,ללשלהנעלההכללברוחהציונותבד,גשמתלפעולהדרישה
זה,קדושמכללסטייהמפניהזהירוהםלחברךי/,תעשהבלעליךששנוא

אליהםהגענושבאמתכאלה-מאדמסוכניםלמצביםלהביאנושעלולמה
אזיסדוהדעותמד,וגיועודסימוןברגמן,בובר,והפרופסורים,רופין,הד/ירכיום,

נוסדהמאוהרותירתרבשניםיהודי-ערבי.פעולהלשיתוףשלום""ברית
שלוםי/,ל"בריתכהמשךכיום,גםהקיימת"איחודי/אגודתמאגנסד"רעל-ידי

סנטורד"רסמילנסקי,משהסאלד,הנריאטהגםהיתה"איחודי/מייסדיבין

ואחרים,

פציפיס-היתהלאהיוםגםומשתתףהשתתפתישבהזוצנועהתנועה
הגשמתלמטןומתנגדיהםפציפיסטיםיחדפעלוובתוכהכלל,בדרךטית

שוייץכדוגמתיהודית-ערבית,דו-לאומית,ארץלמעןשלוט,בוכריחציונות
בציונותהרובעל-ידיקצףובשצףבזעםונרדפהנתקפהזותנועהבקירוב.
מסויים,זמןזהבעניןלנוקרוביםשהיוציוןופועליהצעירהשומר(מלבד

נשקכליחגרווחבריהםמיניסטריםתיקימנהיגיהםיבלו I 'ד,מדינהקוםעםאך
גדול).ערבררובמאוכלסתבארץריבוניתיהודיתמדינהלמעןלהילחםויצאו
מדינתואחר-כךעברי,רובסיסמתאתויותריותראצלנושהשמיעובמידה
אתה Iשהזעי,ערביתלאומיתתנועהוצמחהעלתהבמידד,בה-יהודים

אתלאבדלהםהנשקפתהסכנהאתלקדםהאדישיםהערביםההמונים
ושובשובהצבענואזבארץ.דמיםמאורעותלפעםמפעםאירעואזמולדתם,

בחיל"לא :ביותרוהיהודי-אנושיביותרהתועלתישהואהיחידיהמוצאעל
ואנועלינו,מתנפליםשהנהנגדנוטענואזגם "!ברוחאםכיבכוחולא

שאילוואמרנו,ההתנפלותגורמיעלהראינוואנולהתגונן.איפואנאלצים
אגרסיביותביתרמגיביםאנחנוהיינובמקומנווהםהערבייםבמקוםאנוהיינו

הדמצאנוזמניםבאותםובמולדתנו,בארב.נואהרטםהשתלטותמזימתעל
ושלוםהסכםבהצעותמנהיגיהםמקצתבאובפעםוכפעםהערביםבמחנה

להחרפתשגרםמהמנהיגינו,על-ידיברוגזנדחהזהכלאךיהודי-ערבי,
הערביתהאינטליגנציהביןקמהזמן,באותוהערבית.הלאומיתהקיצוניות

ד,מופתימשפחתמצעיריאחדעמדובראשהשלנול"איחוד"מקבילהתנועה

הדמים,מסבךהמוצאדו-לאומיתבארץרקכיכמונוונוכחשהכירהידוע
אחדעל-ידיחללנפלהימיםובאחדבעמו,בוגדשהואנגדוטענומתנג~יו
קיצונימעשהכלפעמים,כמד,מקודםשהזהירולאחרהמופתי,דודומשליחי
במחנההחזקותהטענותאחתהערבי.בצדהקיצוניםאתחיזקהיהודימהצד
ד,מכריעשהרובאתםרואיםהן :היתההיהודי-ערביד,הסכםמצדדינגדהערבי

זההסכםבסיסעלהעומדש"איחודי/ופשרה,ויתורלכלמתנגדהיהודיםשל
שאתםלכםומהבארצה,ונרדפתהשנואהקטנהקבוצהרקבסך-הכלהוא

ןהיהודיםעםשלוםבאפשרותמוחנואתמבלבלים
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ישראליתמרינההקמתעלהאו"משהחליטעדר,דבריםלו ttהשתלווכך
עלמצדםובאיוםכמובן,הערביםהסכמתבלימר,ארץ,גדולבחלקריכוכית

באההועילו.לאהרעהבעדלעצורמאמצינוכלכאן.שתפרוץדמיםמלחמת
יתומים,מום,בעליפצועים,הרוגים,אלפיהצדדיםמשניהערבים.עםהמלחמה

אזרחיםאלפימאותנישול-ובסופהשיעור,לאיןרכושוהרסחורבןאלמנות,
בכלל,וממולדתםסדנאותיר,ם,שדותיהם,מבתיהם,ועריהם,מכפריהםערבים

במצבבארץשנשארהערבילמיעוטומשפילהמדכאהשליליתוהתנהגות
שערבים!כמובן L,1ממ'עםחורבן-בקיצורצבאי.ממשלתחתגיטושל

וירור,קדימולאאםזהחטאעלונכלאיםנאסריםוהםולדתם Iנלכפרמסתננים
למעןמשהולגנובכפרם,אלבמחתרתבאיםהם it 'ומובןמוות.כדורבהם

בוודאי(הםממנשליהם.ולנקוםלרצוחגםאומשפחתם,ונפוזzנפשםר,חיות
' ;z, סיבובעלשמדבריםומובן ) ...בכוח"ולאבהיל"לאתורתעלהתחנכולא"

זהפליטיםעםלר,צלתכלוםעושיםשאיננובמידהאליוומתכונניםשני",
"מדינהעלמדברואתהודיכוי.פלה 1tמה'ר,גיטוערבייואתבטוח,ממות

מיליטריזציהבאההמעוותותיקוןוחרטהתשובהבמקום !קיומה"עלנאבקת
צעיריכלאתלגייסרצוןוישישראל,בארץי'זtראלבניכלל itוטוטאלית

להפיץומרבים !בידינוהגזילה,כלהגזילה,שמירתלמען-תפוצותינו

שהוכחשולאחרוגם-להשמידנושברצונםוהערביםנאצרעלשמועות
מאמי-ואנו-מיליטריסטיתלתעמולהבהן L,1להשתמ'מוסיפיםאלהשמועות

להשרותמצדנומסויימיםויתוריםשלביכלתםישכיוםשגםויודעיםנים
להצלתנוהרררזוולדורות.זולשעההררר,וזובמתנגדינו.גםשלוםרוח

 !לישראל""נשקשלהדרךולא !וכנפשכגוף

מפניבארץשלנוהמלחמהסרבניתנועתעלכלוםעתהעדכתבתילא

הםב"איחוד"ביותרוהפעילים"איחוד",בפעולותנשתלבווזzפעולותינו
בדיעבד,הם,פציפיסטים.שאינם"איחוד"חבריממצבקשהמצבנומחברינו.

בנשקה'זtימושאיןלדעתםברירה"."באיןלצה"ל,ומתגייסיםהתגייסו
סרבניבזה".ממ'זtיצורך"כשישכשרוהואלתמיד,בהחלטפסולומלחמה
ובהכנתהמלחמהבכלהשתתפותוכלבנשקשימושכלעצמםעלאסרומלחמה
השלוםרעיוןלהג'זzמתהאלמנטריהיסודזהובעקיפין.אובמישריןלה,ובסיוע
נימוקיםשניבלבד.ואידיאלומשאלהבחזוןולאממש,בחייםבפועל,

האדםראייתשלהטהורהדתי:הנימוקתנועתנויסודיאתמבססיםריים Iעיל

ד,כללןרצחידאחיועלאחיריםוכיצדארם,כלהאלהים,בצלםשנברא
ונפלאהנעלר,בפשטותמדריךלחברך"תעשהלאעליךששנוא"מה :ההיללי
הסטייההאלהים.בצלםכמונישנבראהאדםאחיכלפילמע'זzהלנהוגכיצד
במצבלהימצאלאדםהעיקרייםהגורמיםאחדהמקריםברובהיאזהמכלל
והתנהגותו.במעשיואותםלויצררובפישעלאויבים,מפנילהתגונןשעליו
רג.סךהטהור,ההומאניסטיהנימוקהואללא-דתיים,בתנועתנו,האחרהנימוק

משוכתתנועתנואיןהאדם.כלפיאלימותמפניוהסלידההאנו'זtיתהאחווה

עמוקעיוןשלאחרהאדם,המפלגות.כדרךוזולהקלהתעמולהידיעלחברים
למסקנה,הגיעהקצרהחייובתקופתאדמותעליכאןומקומוהאדםביעוד
ובאמתלזולתו-אחיו,ביחסמעשיוטוהרעלהאפשרככללשמוריזzעליו

זו.בתנועהמקומו-יחדגםוברוחבחומרהאדםאושריכוןואהבהוצדק

משאתכאלוהנעלההטובאלהחותריםאדםבניואךאנחנו,שמיםמלאכילא
אךאדם,לכלהםטבעייםוכשלונותשגיאותביותר.והקדושההיקרההנפש

ובתנופהמחדשכשלוןכללאחרלהתחילהעזהר,פנימיתהדחיפהמכריעה
מחודשת.

גורמיםעלברצינותלהתעכבצעירלאדםמוזרבימינונראהזההאין
אופןבכלשאתהאקווהןהזולתכלפיור,עםהיחידבר,תנהגותומוסרייםדתיים
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הקשבהעלבהחלטוויתרראדםשבניוהמעליבה,המחרידההתופעהכלפי
ואתגופםאתעצמם,אתושיעבדוהאדם,שבנפשהדקההדממהלקולוציות

ערעורוללאשגיאהללאהיסוס,ללאופוקדתהמצווהעליונה,לרשותנשמתם,
וחי,אדםולהחריבלהרוםלחבל,לרצוח,הבלעדיתלרשותההנתוןהאדםעל

המדינהבטחון"ללנחרץזאתמוצאתוועליונהכשרשות-ודומםצומח
היא-ופוקדתהמצווההעליונההרשותהמלחמה,סרבנילנו, ...והמולדת"
האנושיהמצפוןקולאווטהרתם,החייםבקדושתהטהורההדתיתהאמונה

פקודותלכלמעלומסירותנו,כניעתנוציותנו,כלזועליונהלרשותהטהור.

האמיתיהבטחוןזושבררראנווכטוחיםשכמונו.ודםבשרשלשרירותיות
לאין-סוף.ומלחמותאין-סופיכזיוןולאוטם.לארם

מפניאנוומזהיריםנזהריםכזאת.יעצנולאמעולםןלעשותעליךמה
נפשךלתוךהצצר,יתרומחשבה,עיוןיתרנחפזים.וצעדיםחפזוןהחלטות
אזקדומה.כגזירההעובדהאתלקבלולאהמעשים.בגורמיחקרויותרפנימה
הקשייםאתאתר,ר,רואה 1ר,דברהכדאיחדשות.בעיניםהכללאטלאטתראה
אנימעוניןמאדתהרהר.זהעלגםןובחברהבסביבהלחייםמזהים Pהנשק
זה.למכתביתגובתךלשמוע

שלום.וברכתבתקוה

* * * 
 13.9.1956תשי"ז,תשובה,ימיעשרההרצליה,

שלוס.רבמ"י.רבות)שניס(זהבשסרקליהידועלירידי

אתלמענךמעתיקהריניברגמןה.ש.פרופ.הטובידידיעצתלפי

ותזכנילבבתשומתבותעייןואנאימים,כמהלפניאליוששלחתימכתבי
בתשובתך.אחר-כךנא
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ישראליתמרינההקמתעלהאו"משהחליטעדר,דבריםלו ttהשתלווכך
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עמוקעיוןשלאחרהאדם,המפלגות.כדרךוזולהקלהתעמולהידיעלחברים
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אזקדומה.כגזירההעובדהאתלקבלולאהמעשים.בגורמיחקרויותרפנימה
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ברמliן,ה.ש.ומכונדייקיריייידי

הטובמאמרךאתרבבעניןוטובה,אניקראנו,זההשנהראשבחג

יוםבאותולינזדמןוכדהחג,מערב"דבר"בעתודהשנהראשעלוהמצויין
אלברטשלהנרג'זtמאמרואת(אויפבוי)"שיקום"השוייציבעתודלקרוא
שלשמועםיחדשמךנזכרזהובמאמרבמצוקה",."עםבאבימתלפופר
ולשאוללהעירמשהוליייזtהמאמריםלשנימא.דרציניבענידבוברפרופ.
לי.להקשיבואנאאותך,

ידיעלבמיוחדבימינוהמתבטאהיקוםכלאחדותרעיוןעלבדברךא.
אצלנוגםביטויואתמצאשהואמופיףאתהגנדי,ומהטמהשוייצראלברט
מדגימות.שורותכמהמצטטאתהשממנו"אריאלי,'-כהןיעקבשלבספרו
דבריהםקוראלכלהואוברורהיוםכנכוןהדברנכון-גנדיוללשוייצראשר

אתכהן.ליעקבביחסלצעריכןשאיןמהממש.בפועלמעשיהםאתורואה
אחדותרעיוןמבוטאשבולךמאמיןואניקראתילאאמנם"אריאל"ספרו
הנוגעבכלופעילותויחסומעמדתולדוןאם-אךכולה.והבריאההאדם
שכנינווביןבינינווההסכםהשלוםבעיתאורצנו,עמנושלהבעיותלבעית

ולאבחיל"לאאוואש""בדםישראלתקומתבעיתומסביבה,בארץהערבים
חסידמאזהואכהןשיעקבלימאשרפחותלאלךידועהרי-בכוח"
ומאמיניאצ"לאנשישלאוהבםהבריונים,של!חסידםלי"חרבלטשה"לטשה
 ?בתשובהוחזרדעתואתשינההאמנםואשי.'"בדםונאמניבכלל,החרב

הכשרוןרבהמשוררכהןשיעקבחוששניאך !כזאתלשמועהייתימאושרמה

וחרבבפיהםהשלוםרוממותאשרוסופרינומנהיגינושארמכלנופלאינו

עלוהנפלאהקולעמאמרךנתפרסםבו"דבר"נליודבאותובידם.פיפיות
השלום","תפילת-מאוריצחקשלמאמרו 5בעמדובאהשנהראשרעיון

ששנוא"מהעלחרב",גויאלנויישא"לאעלהוולת,אהבתעלבוומדובר
-אךלהפליא,וטוביםיפיםדבריםוכויוכויהזולת",לעםתעשהאלעמךעל

יצחקאומרולהשחית,להרטנטויהטוייןיומישראלשלהשכנימהעמים

מתוךהתשובהרעיון ..וכו.'מלחמהלנשקוקוקיםאנולכן-ולכדמאור,
אינו-כיפורויוםהשנהבראשמרכזירעיודזהגם-במעשינו il'פשפוו

הרנ,!נול,בכלרשעיםוהאחריםבכלצדיקים!אנחנוכללבחשבודמובא
הס-יושביםאנושבנחלותיהםערביםפליטיםאלפימאותונישולגירוש

קשיםספקהרהוריסלידה,דחייה,בחילה,בימעוררזהוהרי !מלהוכיר
כיום,וסוציאליסטיםמשורריםסופרים,שלהיפההמללכלכלפימר il'ויאו'

ננדיהקשים.דבריעלנאותסלחזאת,אניאומרלביבדםבארצנו.וביחוד
 ... 1 ?שלנוואלהוהמעשה,המחשבהקדושי-ושוייצר

המענידזהא I-,,ודוול-- ;"אויפבאו"מהשבועוןכעתמצטטאניב.

היהדות.שלוההגותהאמונהבתחוםישואתשובלשלב;המגמהכעתאותנו
והוגובוברכמרטידיהודייםדתייםמנהיגיםשמותעלוהבענידאנימצביע

ברגמןי.'

כלפיעמדתכםבמפירותוזהירותדיוקשלנבולכלעוברפופרמרהאין
-והאזנהכבודשליחפהוגן,יחפשלעמדהמחליףהואהאין 1שיו

כמושעמדתכם,כמדומני 1היהודיתהמחשבהלמעגלישואתלהכניפברצון
עםמתיישבתשאינהרציניתמקוריתיהודיתעמדההיאגורדון,ד.א.שלזו

אםלשמועאנימעוניןומאדהימים,כלהבנתיכךונביא.כנואלישוהערצת
עלהאחרוןזהבמאמרךבזהחשתילאאני-במחשבתכםשינויבאאמנם
מאד,שטחיבאופןונישתכםעמדתכםאתהשינפופרשמראו-השנהראש

האחרים.ואתעצמואתבכךוזגטעה

אניוללמודהיאתורהבדברי.אותךהטרידיעלהיקר,ברנמןנא,תפלח
טענהמהםירשתיואנילנו,שקדמובדורותהורינוטענתהיתהזו-צריך

כאןמראש.לךהלבביתותודתישלך,תשובהלדבריאנימקווהובשמהזו,
וחתימה.השנהלראשברכהבאה

דבריעללהוסיףליישהרבההרבה,לתשובתך.אצפה ,.מחברועתה
אותועלכתבתירבותהפעם.זאתאעשהלאאךזה,מכתבישלאיבסימן
כמעשהזה"טרפה-פפול"המחרימיםמאלהאתהאיןואוליב"נר",נושא
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ברמliן,ה.ש.ומכונדייקיריייידי
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רביםמנימוקיםלהםמתנגדיםאושמסכימיםהגיון,בעליאדםבניהכל
אתדעתם,צלילותאתהגיונם,כוחאתבסיטונותפוסליםאיןאךושונים,
כשדניםהדברכןלאהעם.יל z.והקיוםולדאגותיוםיוםלצרכיהחיהזיקתם

זוטנר,פוןברטהמאסיזי,בפרנציסקוסוהאיסיים,זכאיבןיוחנןר'בירפיהו,

המלחמהסרבניועד ,ד..אגורדוןהקוייקרים,גנדי,האמן),(לאטולסטוי

מהעולם"אינםאלהשאנשיםלכתחילהמוסכםכאובימינו.ומצפוןדתמטעמי

אוראשבמנודלהםלסלוחוייז!הוזים-חולמים,הם"מציאותיים",אינםהזה",
אךאותםלכבדהיותרלכל tי' ;בהיז:,פעתם"יזיקו"שמאחששיש i.t'בולרסנם

בלאמרתי!ולמהודורשיםמציעיםשהםאתממשבפועלמלע'ז.cותלנוחס
 ?באןזאת

להתפרקשעלינודעתיעלאני"חולק :אלהבדבריםאליפונהאתה
(מחרמחרעצמויחסלשצה"לקטלרגענניחנשק-מגן.שהואקנו, :tמנו

גורליהיהומההזאת,בארץגורלנואזיהיהמהתשי"ז).תשריי"בממש,

וכו'וכו' " 1האדפהפנימעלתמחהח"וישראלמדינתאםבתפוצותעמנו
זו.ברוח

בפסיבולו-ידיעהשמץאףשכמונילפציפיסטןשאיןדעתיעלעלתהובי

וליחידלעםואציעשאבואהאדםבידיעתובכללבפדגוגיהבחינוך,גיה,
מהפכת-בנפשםיעשותיt.בי"ז)תשריב IIיממש,זבחר :(כדבריךלמחרשמהיןם

מהיבן ! 1וקדושיםצדיקיםלחסידים,יהיוממשובן-לילהאחוז,במאהבזק

עלהזההאבסורדיהמושגאתידידי,אתהלקחתמהיבןמתנגדינ,ולקחו
מתמידטועניםאנחנו 1כזאתאמרתימתי 1למחרמהיוםטוטאליתהתפרקות

אלהאלימות,אלנמנעבלתיבהכרחהמובילההררדכלפיהש'טה,כלפי
רקלאשזוהיאופללהפטאליתאמונהתויוהאוזz,הברזלבאגרוףהשימוש

ומחרידשמזעזי(,מה-גםהיאאלאולעם,ליחידביותריעילההצלהדרך

ליעיראלבמיוחדוכיוםבכלל,לעםהכבורורדנםהיא'זLזו-ביותרומעליב
בדוארלישולה!אניע'זLיוידיבהידיםיעקבקולהקולאתהכזחליףסבא,

פעיל.אניבהמצפוןמטעמיהמלחמהסרבניאגודתשלפניפיעלוןחוברת,
דומותבשאלותאלישפנהצעירלחיילהמפורטתת(זזובתיאתתבזצאזהבעלון

אין-ל t 'מצבהיום, ל:':וזהלמצבהגטכוכיצרמסביראניובתשובתילך, t;לו

כלעםשבנגדופשיטותופוזtיטותותקריותמ,לחמותמסביכמעטמוצא
מעיוורוןתוצאהרקאלאממנהמנוסשאיןעליונהגזירהשאיננומצבשכנינו,
ומכופלתהכפולההחובהוכלפיארםשבכלהאלהיםצלםכלפימוחלט

 :ישראלאלהיבשםהנביאעמוסאמרעליוהעםהסגולה,עםעלהמוטלת
עוונותיכם".כלאתעליכםאפקודכןטלהאדמה,משפחותמכלדיעתי"אתכם
להגן,באתישםאנגליים,לפציפיסטיםתשובתיאתגםעלוןבאותותקרא

(ויכוליםיכלנו,בההאמיתיתהיהודיתהדריועלזולארץזכותנועלכציוני,
':!,ילמדהעולםגאולתאתכי-ידיועלישראל,גאולתחזוןאתלהגשיםעדיין)

בןחנניהשבנא,תלמידיולאוירמיהוישעיהותלמידיהיינואילומישראל,

כאן,שנהכהמשיםזהאנוטוענים-דידןובנידןשקר.נביאיושארעזור

קיומואתכן Qשיהזההמצבה,זהךותמפניוהזהרנןהיום,שלהמצבהיותלפכי

ישעיהו,עילעמםהסגולה,עםנפשאתמוותעדוירסקכאןעמנושלהפיסי
אחדסלנטר,ישראלר'בחיי,רבינויוחנן,ר'הילל,זכריהו,מיכה,עמוס,

שתראהכפישלוםשלהגשמהדרכיהיוםועדמ,!זהצענוגורדון..דוא.העם

גםלילספראוכלהאחרון.הזמןשלוב"נר"מאז"שאיפותינו"בחוברת
חשובים,השפעהאנשיביןהערביבמחנהלנוהיו t 'החיובייםההדיםעל

לעשות"מהשלהנפשעהפטאליזםאתהסותרלספרהרבה i.t'וייישובכלל
מה :בשאלההכללפכיהדברתלויכמובןהצדיקים.ואנוהריז!עים,הםוהם,

-מדורי-דורותערבירובשלבארץיהודיתריבוניתמדינה 1כאןעושיםאנו
שלישראלמדינתומקימיבית"ר ,"רמו~:'ןה"כסיסמתואש""בדםרקאפשרזה

הדודרךהדי-קיום,דריאנו,דרכנו " 1","ורבהמי-הדברואחריתהיום,

לצה"למגיעיםאיזבההחינוכיתהדריזולמשל,שוייץכדוגפתלאומיות
א~עדן,גןשלאידיליהלאאחד,ביוםלא-גפנו"תחתל"אישאלא
במאמץאדם,בחיימהמוקדשקטן iחלללהנו :iהקדו,~ילואשרלאידיליה,בררר
-המלחמהמולךלמעןעליונהוהתרכזותומוחורכושבהוןומסירות,וסיכו}'
בתחייתוונפלאותעמנושלהחמריתבתקומתוונצורותגדולותיגים !1מוהיינו

 ?והמוסכםמהמקובללרגעהסתחררותתויזהעללהרהרהנסיתהרוחבית.

יתפרקנאאלהראשון.הנושאאלואשובבמכתבנאןלהאריךאוכללא
הפשוטהטוראיעדומונהגיהםיםהרמטכ"לנאיתחילואלאאח,דביוםצה"ל

אלפימאותשביןההכרחיהקשרעלנא:יהרהרוהאחרתהדריעללהרהר
נא;יהרהרוויותריותרומזוייןפוגברבצה"לההכרחוביןהערביםהפליטים

וכפריםמגדל-גדלו,דיפו,ברמלה,בישיבתנושישהשלוםואהבתהצדקעל
שלופחסניהםסדנאותיהםשדותיהם,גניהם,חצרותיהם,בבתיהם,אין-מספר

 ;,"לנוהשלום""תפילתוביןזהמצבביןישמההתאמהומהפליטים,אותם
ילדותםבאביבעיכברידיעלשלנוהנוערשמורעלהרעלעלנאיהרהרו
לקראתהלב,להקשחתלקרב-כידונים,רצחני,לנע'קלשנאה,אותםמחנכים

שנקראמהעלומולטקה,עשיוכילדיולאסבאישראלכבנינא,יהרהרומוות,
עלכבוד-קלוןאותותמרבהכבוד,מרבהלרצוחמרבה-בימיב,'"כבוד"

שלובמושגםשבתורתנואלהיםצלםבפושגכבודשנקראמהאו-חזהו

עליהרהרואם"עם-אדם".עלגורדוןא..דושלהפנימי""האורעלהקוייקרים
המתאים,הוויתורההתפייסות,דריעלשיעלולקוותיסדוישברצינותכך

הפליטיםחלקלפחותהחזרתהעוול,שלמתמידתיקוןהזולת,נפוז.tהבנת
כביריםמאמציםוהקדשתאחריםבמקומותהנשאריםבהתישבותמזורזוטיפול

חרפתאתיפסיקוהערבים,בישוביהצבאיהממשל-הגיטואת;יבטלולכי
האחרונהאחיזתםטבורה,ממקומותטרביםטוכריםגירוש-"הסריקות"

אתהסוציאליסטייםהקיבוצים!יחזירוארמתםאתשגזלנולאחרלחמםבפת
לשכתעל-ידימעבודתםומגורשיםה"מוסרקים"משכביהםשגזלוהאדמה
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רביםמנימוקיםלהםמתנגדיםאושמסכימיםהגיון,בעליאדםבניהכל
אתדעתם,צלילותאתהגיונם,כוחאתבסיטונותפוסליםאיןאךושונים,
כשדניםהדברכןלאהעם.יל z.והקיוםולדאגותיוםיוםלצרכיהחיהזיקתם

זוטנר,פוןברטהמאסיזי,בפרנציסקוסוהאיסיים,זכאיבןיוחנןר'בירפיהו,

המלחמהסרבניועד ,ד..אגורדוןהקוייקרים,גנדי,האמן),(לאטולסטוי

מהעולם"אינםאלהשאנשיםלכתחילהמוסכםכאובימינו.ומצפוןדתמטעמי

אוראשבמנודלהםלסלוחוייז!הוזים-חולמים,הם"מציאותיים",אינםהזה",
אךאותםלכבדהיותרלכל tי' ;בהיז:,פעתם"יזיקו"שמאחששיש i.t'בולרסנם

בלאמרתי!ולמהודורשיםמציעיםשהםאתממשבפועלמלע'ז.cותלנוחס
 ?באןזאת

להתפרקשעלינודעתיעלאני"חולק :אלהבדבריםאליפונהאתה
(מחרמחרעצמויחסלשצה"לקטלרגענניחנשק-מגן.שהואקנו, :tמנו

גורליהיהומההזאת,בארץגורלנואזיהיהמהתשי"ז).תשריי"בממש,

וכו'וכו' " 1האדפהפנימעלתמחהח"וישראלמדינתאםבתפוצותעמנו
זו.ברוח

בפסיבולו-ידיעהשמץאףשכמונילפציפיסטןשאיןדעתיעלעלתהובי

וליחידלעםואציעשאבואהאדםבידיעתובכללבפדגוגיהבחינוך,גיה,
מהפכת-בנפשםיעשותיt.בי"ז)תשריב IIיממש,זבחר :(כדבריךלמחרשמהיןם

מהיבן ! 1וקדושיםצדיקיםלחסידים,יהיוממשובן-לילהאחוז,במאהבזק

עלהזההאבסורדיהמושגאתידידי,אתהלקחתמהיבןמתנגדינ,ולקחו
מתמידטועניםאנחנו 1כזאתאמרתימתי 1למחרמהיוםטוטאליתהתפרקות

אלהאלימות,אלנמנעבלתיבהכרחהמובילההררדכלפיהש'טה,כלפי
רקלאשזוהיאופללהפטאליתאמונהתויוהאוזz,הברזלבאגרוףהשימוש

ומחרידשמזעזי(,מה-גםהיאאלאולעם,ליחידביותריעילההצלהדרך

ליעיראלבמיוחדוכיוםבכלל,לעםהכבורורדנםהיא'זLזו-ביותרומעליב
בדוארלישולה!אניע'זLיוידיבהידיםיעקבקולהקולאתהכזחליףסבא,

פעיל.אניבהמצפוןמטעמיהמלחמהסרבניאגודתשלפניפיעלוןחוברת,
דומותבשאלותאלישפנהצעירלחיילהמפורטתת(זזובתיאתתבזצאזהבעלון

אין-ל t 'מצבהיום, ל:':וזהלמצבהגטכוכיצרמסביראניובתשובתילך, t;לו

כלעםשבנגדופשיטותופוזtיטותותקריותמ,לחמותמסביכמעטמוצא
מעיוורוןתוצאהרקאלאממנהמנוסשאיןעליונהגזירהשאיננומצבשכנינו,
ומכופלתהכפולההחובהוכלפיארםשבכלהאלהיםצלםכלפימוחלט

 :ישראלאלהיבשםהנביאעמוסאמרעליוהעםהסגולה,עםעלהמוטלת
עוונותיכם".כלאתעליכםאפקודכןטלהאדמה,משפחותמכלדיעתי"אתכם
להגן,באתישםאנגליים,לפציפיסטיםתשובתיאתגםעלוןבאותותקרא

(ויכוליםיכלנו,בההאמיתיתהיהודיתהדריועלזולארץזכותנועלכציוני,
':!,ילמדהעולםגאולתאתכי-ידיועלישראל,גאולתחזוןאתלהגשיםעדיין)

בןחנניהשבנא,תלמידיולאוירמיהוישעיהותלמידיהיינואילומישראל,

כאן,שנהכהמשיםזהאנוטוענים-דידןובנידןשקר.נביאיושארעזור

קיומואתכן Qשיהזההמצבה,זהךותמפניוהזהרנןהיום,שלהמצבהיותלפכי

ישעיהו,עילעמםהסגולה,עםנפשאתמוותעדוירסקכאןעמנושלהפיסי
אחדסלנטר,ישראלר'בחיי,רבינויוחנן,ר'הילל,זכריהו,מיכה,עמוס,

שתראהכפישלוםשלהגשמהדרכיהיוםועדמ,!זהצענוגורדון..דוא.העם

גםלילספראוכלהאחרון.הזמןשלוב"נר"מאז"שאיפותינו"בחוברת
חשובים,השפעהאנשיביןהערביבמחנהלנוהיו t 'החיובייםההדיםעל

לעשות"מהשלהנפשעהפטאליזםאתהסותרלספרהרבה i.t'וייישובכלל
מה :בשאלההכללפכיהדברתלויכמובןהצדיקים.ואנוהריז!עים,הםוהם,

-מדורי-דורותערבירובשלבארץיהודיתריבוניתמדינה 1כאןעושיםאנו
שלישראלמדינתומקימיבית"ר ,"רמו~:'ןה"כסיסמתואש""בדםרקאפשרזה

הדודרךהדי-קיום,דריאנו,דרכנו " 1","ורבהמי-הדברואחריתהיום,

לצה"למגיעיםאיזבההחינוכיתהדריזולמשל,שוייץכדוגפתלאומיות
א~עדן,גןשלאידיליהלאאחד,ביוםלא-גפנו"תחתל"אישאלא
במאמץאדם,בחיימהמוקדשקטן iחלללהנו :iהקדו,~ילואשרלאידיליה,בררר
-המלחמהמולךלמעןעליונהוהתרכזותומוחורכושבהוןומסירות,וסיכו}'
בתחייתוונפלאותעמנושלהחמריתבתקומתוונצורותגדולותיגים !1מוהיינו

 ?והמוסכםמהמקובללרגעהסתחררותתויזהעללהרהרהנסיתהרוחבית.

יתפרקנאאלהראשון.הנושאאלואשובבמכתבנאןלהאריךאוכללא
הפשוטהטוראיעדומונהגיהםיםהרמטכ"לנאיתחילואלאאח,דביוםצה"ל

אלפימאותשביןההכרחיהקשרעלנא:יהרהרוהאחרתהדריעללהרהר
נא;יהרהרוויותריותרומזוייןפוגברבצה"לההכרחוביןהערביםהפליטים

וכפריםמגדל-גדלו,דיפו,ברמלה,בישיבתנושישהשלוםואהבתהצדקעל
שלופחסניהםסדנאותיהםשדותיהם,גניהם,חצרותיהם,בבתיהם,אין-מספר

 ;,"לנוהשלום""תפילתוביןזהמצבביןישמההתאמהומהפליטים,אותם
ילדותםבאביבעיכברידיעלשלנוהנוערשמורעלהרעלעלנאיהרהרו
לקראתהלב,להקשחתלקרב-כידונים,רצחני,לנע'קלשנאה,אותםמחנכים

שנקראמהעלומולטקה,עשיוכילדיולאסבאישראלכבנינא,יהרהרומוות,
עלכבוד-קלוןאותותמרבהכבוד,מרבהלרצוחמרבה-בימיב,'"כבוד"

שלובמושגםשבתורתנואלהיםצלםבפושגכבודשנקראמהאו-חזהו

עליהרהרואם"עם-אדם".עלגורדוןא..דושלהפנימי""האורעלהקוייקרים
המתאים,הוויתורההתפייסות,דריעלשיעלולקוותיסדוישברצינותכך

הפליטיםחלקלפחותהחזרתהעוול,שלמתמידתיקוןהזולת,נפוז.tהבנת
כביריםמאמציםוהקדשתאחריםבמקומותהנשאריםבהתישבותמזורזוטיפול

חרפתאתיפסיקוהערבים,בישוביהצבאיהממשל-הגיטואת;יבטלולכי
האחרונהאחיזתםטבורה,ממקומותטרביםטוכריםגירוש-"הסריקות"

אתהסוציאליסטייםהקיבוצים!יחזירוארמתםאתשגזלנולאחרלחמםבפת
לשכתעל-ידימעבודתםומגורשיםה"מוסרקים"משכביהםשגזלוהאדמה
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ואזהערבי,העובדלפני'זzעריהאתהסוציאליסטיתההסתדרותתפתחהעבודה,
"הבאהתפרקות,עללדברמקוםיהיאזבצה"ל,הצורךויותריותריצומצם
המוזרים,כדבריךת'זzרי,י"בממחרלאקפיצת-בזק,לאלו",מסייעיוליטהר
ורוחחדשללבהתחככותאחריו,וכוןושלישיושביראשון,צעדהתחלה,אלא
וברצווכפיםבפועלאלאבפה,לאבאמת,השלום""תפילתזוהיה. iZחד'

נינוה"."לתשובתהרצוןעל-ידימדורבן

"בוער/',כהחיוני,כהא tנו'להקיףיכלתיבאימאדאני tמרגי'ידידי.
שאניהקריאהחומרעםביתדזה,שמכתביזאתבכלאקווהאת.דבמכתב
לעייןלךויאפשרכולוהעניןאתמראייתיבהיריותרמושגלךיתולך,סולה

נוכלאםתבוא.',,בואזמןלאחרלתגובתךמקווהאניבדבר.ולהתעמק
ביותר,רצוישזהבוודאיאייזzיתלהיפגשהזמןבמ'זzך
 _והסוציאגורדוןכמובהםנגי~נו t 'עניניםשארעלעתהלהאריךאוכללא
זמנם.גםיבואוכו',ליזם

לאמונתיביותרועמוקכנהכביטוידבריאת'זzתראהותפלהבתקווה
כמולדבריךאקשיבנכונהוברוחפתוהבלבכאדם-יהודי,העזההדתית
'זzהם,

וברכה.שלום ..מי.לירידי
 • 15.10.1956הרצליה,

שעיוותאתהאדםשיתקועדמכפרשאינוהכיפורים,יוםשלטהותושזהו

כלעל"מצפצף/'אחריסרביםכמואתההייתאילומופתעהייתילאוחטא.
אךמציאותייםןן,"לאמופשטים/'מוסר"אנשישלו"התלישות/'הבטלנות/'

המעשהבשדהכללמחייגיםשאינםונאצליםנעליםמדיבוריםנמנע~ם-זה
ברצינותאליהםמתיתסיםוהלא-מציאותיים"התלושים'ןאנחנוורקהיומיומי
 ,בחיים,הגשמתםלמעוונאבלו'ם
במעשינולפ'זzפשהתביעהעלוהתעכבתלחייל""מכתביבעניןפתחת

והווההיהטיבית iולל iלאישיותבתורש"י'זzראל"בזהוסיימתתובע,'::אני
לכפרהעולםאומותבידילעזאזלה'זzעירוהווההיהבכפו,עווןלאעלנרדף

התוזרשעםאתךיחדלקבועעליובכוהרבים/.'ופשעיהםעוונותיהםעלבו
כאל,!:יהארץבקרקעמושרשעםשםומוצאשנה,אלפייםלאחרהלאומ,ילביתו
לעצמותובעאינוזהחוזרשעם-למהצה,שוממהזווארץשבח,מאותוי!:לש

ומודיעמכריזהואאלאהשממה,אתשיישבידיעלכאו"זzבהואשגםזכות
מפקיעהארץ,כלעלמשתלטדברשלובסופוהארץ,אדוןהריבון,כאןשהוא

ועםשנים,ואלפיטאותעמלפריהארץ,עםשלוהעריםהכפריםאתלעצמו
ברעבשנים 8זההנמקיםכל.חסריאומלליםפליטיםשללמצבמועברהארץ

במקומםזzבים Jנ~ייאיךוכלותרואותועיניהםהגבולות,עלקטלניובמחסור
מכריזזאתועושההכובשוהעם-רתוקותמארצותהמובאיםחדשיםאנשים

 !!ההיסטוריהקולקטיבי,הצדיקהואבכפו,"עווןלאעל"נרדףשהואעצמועל
שחשקבעלההמלךלאחאבאמרהבבוזוגלויה.ישרהיותרהרבההיתהאיזבל
וזעףסרהיהוהמלךאחר,כרםבמחיראפילולולתתוסרבוזהנבותבכרם

לךאתןאני ?ישראלעלמלוכהתעשה"אתה :לואמרהבבוז-כךעל
כפושעלהורגהוציאונבותאת :ועשתהאמרה "!היזרעאלינבותכרםאת

לאעלנרדפתשהיאהכריזהלאהיאלמלך.עברוכרמוומלך,אלהיםומתרף
כאןדמים.ושפיכותומרמהבשקרהשלטון,בכותגזלההיאבכפה,עווו

וה"גורדונאים/'המהפכניםהסוציאליסטים, !הצדיקיםואנחנושלםעםגזלנו
הנביאאליהוואיןוהשלום,הצדקאהבתטהרתעלבגוזלים,הרא'זzוניםהם

העושקעלהמתריעיםמאתנו!המעטיםןירשתוגם:הרצחתעליהםשירעים
מ,מזדההכך !היהודיתהגלותיתהמחלהזו-עצמםןן,בשנאת"נגועיםהם

מפלגהלכלומעלמעברוכוןוכוןהמזרחי,אחה"ע,מפ'/ם,י, Iבמפא'חבריועם

"ותהי :הגדולהאמתנביאבדברילקונןאלאזהלנוכחליאיוואכןוזרם.
הנביאים :ובעובדה ,)ט"נ(ישעיהומשתולל".-מרעזכרנעדרת,האמת

מתפא-הנביאיםרודפישללדעהחבריהם-וכיוםבזמנם,נרצתועונו,נרדפו,

 !ולעריציםלתקיפיםלהזיקכבריכוליםאינםכי !העולםבפניבהםרים

אתה:מחבבלרביםהסלולהבדרךאתההרלךכאןגםטולסטוי.עלועתה
אחדעםבויכוחפעםאמרתיכברהדעות.הוגהאתלאאךהאמןטולסטויאת

ה"מהן'אותומעניןלא ;האמןטולסטויאתהואמחבבמאדכישכתבהסופרים
סבלוכאבו,ללבךנוגעלא :בתגובתילואמרתיה"איך."אלאטולסטוישל

ואמת. םול,::'ובברכתבידידות

*" * *" 

בכלרצינימעיוןמסקנותבולמצואתי jבקוהאחרוןלמכתבךמהתי tו:
עלראךלך.לחתי tש'הקריאהובחומרהמפורטבמכתביעל-ידינאמר t 'מה

עברתוהמכריעותהעיקריותהנקודותעלאכזבתי,היתהגדולהכילציין
המפלגותשלוהמתחמקותהשיגרתיותהטענותאתשהבעתאובשתיקה,

היחידשלשלך,ישירהלתגובה-תשובהשצפיתיבוזzעהושמאל,ימיןונות, C'ה'
כנסיתיות-דתיות,הלאומיות,הדוגמותכלעללועליונהשהאמתהחפ'זzי

אלביחסובצלם:::"נבראאדםשלהאטת-ומיב,מדיותגזעיותמפלגתיות,
דבריעלנית ,u 'שאחזורוצורךאפסירותכמובןואיןבצלם.שנבראהאדםאהיו
כאןאצביעברירהסאיןאךכאלה,לעניניםאישית ההי:.''טובהעצומותי.ועל
-עקרו-עיקריתנקודהלכלישירהתשוכח"תגוכהבמכתבך,החסרהערקרעל

עלומאוכזבמופתעהייתילאטובות.מבשראינומכתבךכיאםאנסה,נית.
אי :אחדבתנאיאךאני,עמדתיכלפימצדךקיצונרתמתנגדתעב/דהידי

ביוםנעילהבתפרלתהנאמראתלקייםבליהשלוםאהבת ל"!לדבראפיז.:ר
עצמועליכריזשעםאפשראי ! l/ייינומעוי~קבחרל"למעז :הכיפורים

הנפש,וחשבוןהדיןביוםבמעטזיולפ'זzפשמבלרהרשעיםהעמים Jביכצדיק
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ואזהערבי,העובדלפני'זzעריהאתהסוציאליסטיתההסתדרותתפתחהעבודה,
"הבאהתפרקות,עללדברמקוםיהיאזבצה"ל,הצורךויותריותריצומצם
המוזרים,כדבריךת'זzרי,י"בממחרלאקפיצת-בזק,לאלו",מסייעיוליטהר
ורוחחדשללבהתחככותאחריו,וכוןושלישיושביראשון,צעדהתחלה,אלא
וברצווכפיםבפועלאלאבפה,לאבאמת,השלום""תפילתזוהיה. iZחד'

נינוה"."לתשובתהרצוןעל-ידימדורבן

"בוער/',כהחיוני,כהא tנו'להקיףיכלתיבאימאדאני tמרגי'ידידי.
שאניהקריאהחומרעםביתדזה,שמכתביזאתבכלאקווהאת.דבמכתב
לעייןלךויאפשרכולוהעניןאתמראייתיבהיריותרמושגלךיתולך,סולה

נוכלאםתבוא.',,בואזמןלאחרלתגובתךמקווהאניבדבר.ולהתעמק
ביותר,רצוישזהבוודאיאייזzיתלהיפגשהזמןבמ'זzך
 _והסוציאגורדוןכמובהםנגי~נו t 'עניניםשארעלעתהלהאריךאוכללא
זמנם.גםיבואוכו',ליזם

לאמונתיביותרועמוקכנהכביטוידבריאת'זzתראהותפלהבתקווה
כמולדבריךאקשיבנכונהוברוחפתוהבלבכאדם-יהודי,העזההדתית
'זzהם,

וברכה.שלום ..מי.לירידי
 • 15.10.1956הרצליה,

שעיוותאתהאדםשיתקועדמכפרשאינוהכיפורים,יוםשלטהותושזהו

כלעל"מצפצף/'אחריסרביםכמואתההייתאילומופתעהייתילאוחטא.
אךמציאותייםןן,"לאמופשטים/'מוסר"אנשישלו"התלישות/'הבטלנות/'

המעשהבשדהכללמחייגיםשאינםונאצליםנעליםמדיבוריםנמנע~ם-זה
ברצינותאליהםמתיתסיםוהלא-מציאותיים"התלושים'ןאנחנוורקהיומיומי
 ,בחיים,הגשמתםלמעוונאבלו'ם
במעשינולפ'זzפשהתביעהעלוהתעכבתלחייל""מכתביבעניןפתחת

והווההיהטיבית iולל iלאישיותבתורש"י'זzראל"בזהוסיימתתובע,'::אני
לכפרהעולםאומותבידילעזאזלה'זzעירוהווההיהבכפו,עווןלאעלנרדף

התוזרשעםאתךיחדלקבועעליובכוהרבים/.'ופשעיהםעוונותיהםעלבו
כאל,!:יהארץבקרקעמושרשעםשםומוצאשנה,אלפייםלאחרהלאומ,ילביתו
לעצמותובעאינוזהחוזרשעם-למהצה,שוממהזווארץשבח,מאותוי!:לש

ומודיעמכריזהואאלאהשממה,אתשיישבידיעלכאו"זzבהואשגםזכות
מפקיעהארץ,כלעלמשתלטדברשלובסופוהארץ,אדוןהריבון,כאןשהוא

ועםשנים,ואלפיטאותעמלפריהארץ,עםשלוהעריםהכפריםאתלעצמו
ברעבשנים 8זההנמקיםכל.חסריאומלליםפליטיםשללמצבמועברהארץ

במקומםזzבים Jנ~ייאיךוכלותרואותועיניהםהגבולות,עלקטלניובמחסור
מכריזזאתועושההכובשוהעם-רתוקותמארצותהמובאיםחדשיםאנשים

 !!ההיסטוריהקולקטיבי,הצדיקהואבכפו,"עווןלאעל"נרדףשהואעצמועל
שחשקבעלההמלךלאחאבאמרהבבוזוגלויה.ישרהיותרהרבההיתהאיזבל
וזעףסרהיהוהמלךאחר,כרםבמחיראפילולולתתוסרבוזהנבותבכרם

לךאתןאני ?ישראלעלמלוכהתעשה"אתה :לואמרהבבוז-כךעל
כפושעלהורגהוציאונבותאת :ועשתהאמרה "!היזרעאלינבותכרםאת

לאעלנרדפתשהיאהכריזהלאהיאלמלך.עברוכרמוומלך,אלהיםומתרף
כאןדמים.ושפיכותומרמהבשקרהשלטון,בכותגזלההיאבכפה,עווו

וה"גורדונאים/'המהפכניםהסוציאליסטים, !הצדיקיםואנחנושלםעםגזלנו
הנביאאליהוואיןוהשלום,הצדקאהבתטהרתעלבגוזלים,הרא'זzוניםהם

העושקעלהמתריעיםמאתנו!המעטיםןירשתוגם:הרצחתעליהםשירעים
מ,מזדההכך !היהודיתהגלותיתהמחלהזו-עצמםןן,בשנאת"נגועיםהם

מפלגהלכלומעלמעברוכוןוכוןהמזרחי,אחה"ע,מפ'/ם,י, Iבמפא'חבריועם

"ותהי :הגדולהאמתנביאבדברילקונןאלאזהלנוכחליאיוואכןוזרם.
הנביאים :ובעובדה ,)ט"נ(ישעיהומשתולל".-מרעזכרנעדרת,האמת

מתפא-הנביאיםרודפישללדעהחבריהם-וכיוםבזמנם,נרצתועונו,נרדפו,

 !ולעריציםלתקיפיםלהזיקכבריכוליםאינםכי !העולםבפניבהםרים

אתה:מחבבלרביםהסלולהבדרךאתההרלךכאןגםטולסטוי.עלועתה
אחדעםבויכוחפעםאמרתיכברהדעות.הוגהאתלאאךהאמןטולסטויאת

ה"מהן'אותומעניןלא ;האמןטולסטויאתהואמחבבמאדכישכתבהסופרים
סבלוכאבו,ללבךנוגעלא :בתגובתילואמרתיה"איך."אלאטולסטוישל

ואמת. םול,::'ובברכתבידידות

*" * *" 

בכלרצינימעיוןמסקנותבולמצואתי jבקוהאחרוןלמכתבךמהתי tו:
עלראךלך.לחתי tש'הקריאהובחומרהמפורטבמכתביעל-ידינאמר t 'מה

עברתוהמכריעותהעיקריותהנקודותעלאכזבתי,היתהגדולהכילציין
המפלגותשלוהמתחמקותהשיגרתיותהטענותאתשהבעתאובשתיקה,

היחידשלשלך,ישירהלתגובה-תשובהשצפיתיבוזzעהושמאל,ימיןונות, C'ה'
כנסיתיות-דתיות,הלאומיות,הדוגמותכלעללועליונהשהאמתהחפ'זzי

אלביחסובצלם:::"נבראאדםשלהאטת-ומיב,מדיותגזעיותמפלגתיות,
דבריעלנית ,u 'שאחזורוצורךאפסירותכמובןואיןבצלם.שנבראהאדםאהיו
כאןאצביעברירהסאיןאךכאלה,לעניניםאישית ההי:.''טובהעצומותי.ועל
-עקרו-עיקריתנקודהלכלישירהתשוכח"תגוכהבמכתבך,החסרהערקרעל

עלומאוכזבמופתעהייתילאטובות.מבשראינומכתבךכיאםאנסה,נית.
אי :אחדבתנאיאךאני,עמדתיכלפימצדךקיצונרתמתנגדתעב/דהידי

ביוםנעילהבתפרלתהנאמראתלקייםבליהשלוםאהבת ל"!לדבראפיז.:ר
עצמועליכריזשעםאפשראי ! l/ייינומעוי~קבחרל"למעז :הכיפורים

הנפש,וחשבוןהדיןביוםבמעטזיולפ'זzפשמבלרהרשעיםהעמים Jביכצדיק
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 !שנהמאותושלשאלףבתזכותשניכ, 8מלפנישנשדדהזכותםאת

היהודיםאנחנוורקז.לום tלוהערביםשלברצונםמאמיןאינך
השלום,אתיביאומצדנון~וויתוריםמאמיןאינך !הננושלום'זz,וחרי _
אתהאומרוזהערב,שליטיאתפק Qיקיומנוטלוויתוררקלדעתךכי

במדינתהכרהרשמיתמציעערבארצותבשםשנורי-סעידבשעהעתה
רוא Iללאךלהתנג,דאולהסכיםאפשרן !או"סשלהחלוקהבסיסעלישראל

 !הוגןלאמאדהוגן,לאזה-קיומנוטללוויתורתביטהלזה

שיששלוםהצעתבשוםמאמיןאינךבכללבדו-לאומיות.ממאיןאינך
בעבר,המבוססתבריבונותנןאתהמאמיןמאדאךמצדנו,שהואכלויתורבה

ופחדשנאהעלוערביים.יהודייםחלליםשלתלי-תליםעלובטתירבהווה
הפיכתועלמארסלמולךוברוחבחומרואוננוהוננוכלהקרבתעלהדדיים,

ואפילוואחווה,שלןםבעדכולם,כמואתה,לנו.לאויבהמוסלמיהעולםכל
ישעיהו,לאחרשנהמאותוששאלפייםלאלהיותחייבזהאך-אנרכיזם

ושארוהמימןהאטוםפצצתעל-ידיהארץכדורחורבןלאחרכנראהאלא

ערביםמנהיגיםמרחוק.השלוםאוהבישלעשועים iZהוילדי-השטןמכשירי
לוטנה,קבוצה;שהםואיחוד"שלוםל"בריתתאמינואל :עמםלבניאמרו

מדצוןהיהודיםשלריחוקםעלמעידוזההיהודים,כלעל-ידיונרדפתשנואה
מקבליםהערביםגםהיוהדו-לאומיותאתהיהודיםקיבלואילואתני.לשלום
שמוות-ממההאלפיהחלקמשהו,לוותרוכוחרצוןהיהלאזהלמעןאךאותה,

יפהסיפורסיפרת !מלחמהששמההמאורגנתהרציחהלמעןומקריביםרים
ביחסםנהללאנשיהיולדעתיבקיבוצכם.אתוהידידותויחסיהערביעיסאעל

אתולהרוסולנשלולשנואיחידלחבבטעםאיןמכם,עקבייםיותרלמוסה
מותר,ליחידלגרוםשאסורש~העלגורדוןשלטענתוזוהיהריעמו.בני

אםיודעאינני !עם-ארטשיהיהלעםדרישתוומכאןלעם,לעשותומצווה

בתכניתטורעןכפרהיהאילווסליו,כפרו,עלמגינההיתד,עיסאשלזכותו
כפרגם !למועדחזוןועודוהאחדים,מוסהשלכפרוכמושלנוהכיבושים

ונישלוםשדימוםברעםהמרוניטיהכפרשלמגורלומובטחאיננוטורען
 !בהחלטוהוגניםנאמניםעצמוגודיוןבןלדברי,והםושפלמחפירכהבאופן

הפוליטית.בשיחתנואנושיאינטרמצועיסאעלמכתבךלקטעקוראאתה
-הפוליטיקהטהור.אנושיעניןורקאךליהואהעניןכלאני.תי iZגיולאזך

וקודשאדם,בנייהודיםאנחנוגוריון,ולבןלצ'רצייללצ'מברלין,למכיאוולי,
הנפלאוהתיאור !תדחקמדבר-שקר :הצועםביחד !תרצחלא :הצולנו

שנפג'זt>ווהצפוןהנגבמלךעלפרו Qבדנאיועל-ידילנוניתןלפוליטיקהביותר
ועזני :שםהואאומרוארוכות.רבותדמיםמלחמותלאחרעגול""שלחןליד

כמתוארצדל]מלךגםיוזz.אך !ידברוכזבאר,ד'!:לחזוטלרע,לבבםהמלגים
פוליטי.ולא ' :.iאנו'רלווהואעיהו, :.iובי' "יל,"'מ"ב

יומםבמעשינונפשפשאםגםדבריועיל"לא :גורסשלךהפטאליזם

השפלהלחיימא'זt>ר ,"!פלשתיםעםנפיז,t,יל"תמותאתהולוראכןעלולילה",

מזעקו-אתהמתפעלאלאמכאוביו,מעצמתהזועקטולסטויהאדםשלומצוקתו

הקוראמקולוציוריות,כהשהןות iCהנזיוא'מתנועותיואמנותיות,כה ' Iשהתיו'

הנביאישעיהואי:!,רהתמונהזוהיעיזz.יר-צלילים.כהשהואולרחמיםלעזרה

הןזtעועיניוהכבד.ואזניוהזה,העםלב"השמן :קולעכהבאופןאותהמתאך'

לאעודזהאךוי).עיהו t 'י( ...יבין"ולבבוישזבטובאזניובטיביןיראחפז-

דברשיטתי,אבופןרבריובסילוףהואזיא Lהולטולסטוי.יםעויזz,וזi.העוולשיא
' i,; פגוZ אנ'כלמצדזתיt טולסטויובארץ.בחוץ-לארץומ,שמאל,מימיןהבןפלגותי

וזz.קדאתיתכןליםי.' tמ'"שלושההמצויינתברשימתוזהעלקובלמאדעצמו
'",ורותכמהכאן·אצטטווהאזין,להתעכבחובהכאןאךהיום,לסדרו',,ברת
 :טולסטוימדברי

באמצעותהרעאתלעקוראפשראיהנוצריו iZי'תורת'זtלפיאמרתי"אני
'",לפי ;הרעאתתגדילרקהאלימותבאמצעותלרעהתנגדותוו'.:כלהדע,

אמרתיאני---הטוב.בכוחהרעאתלעולוראפשרהנוצרי '~שתורתו
לרעבהתנגדותהרע,נגדבמאבולהאדםחייכלמרוכזיםישותורת,::לפי

האמצעיאת ו,"'ידוחהלרעההתנגדותאמצעי'זz,מכל ;והאהבההע'כלב',,זרת

אתפירשווהנה---האלימותבכוחלרעהתנגדותשלנכוןהבלתי
 "!בכלללרעלהתנגדשאיןהורהישו t 'אמרתיעוכאילוכךדברי

עלעמוקבכאבטולסטוישםשביטאכלאתכאןלצטטאוכללא t 'מובן
אתהוגםמבהיל,באופןלרעבןהתמ'זz,ים iZמ'בינתייםאךדבריו,סילוף

מאד,בןהרבשהסילוףליהודיםטולסטויוזtלביחסוגםהדברוהוא !בטועים

כאן.בזהלהאדיךאוכללאאך

קיצוניתהתבגרותבפועלשהראהגנדישללמפעלומאדשמחטולסטוי
הבריטים.ריצות ,jנו'עמואתזה-ידיעלושיחררהרע,באז.:צטותלאאר-לר\~

שנרצחועללרבו,נאמןשאינונהרועלבהצביעךבקלות,גנדיעלאתהעובר
טל"ונרצחוכררפונביאינולגבינו,חידושכלבזהאיןאךעמו,בןבידיגנדי
-גוריוןבן ?האלהייםדבריהםמערךבופחיתזההאםטמני, ....טמםבכיירי

צועדהואוב'ז2מםישראלוצורהנביאיםחןוןבליצעדזןאינו-מנהרויותר
משוועבניגודהגאולה,דרךעללחזונםמווzוועבניגודמדם,עקובהבדרך

לברנטייהקלהשעהשהראהעקיבארבישלאיוםובסילוףחן"ללדעת
"דםבדדךשנהאלפייםבתגלותעלינו'ז2הביאארצנומחדיבזה-כוכבא
שלו.ואשי'

זההרימצדנו.ונישולגירושללאהערבייםבריחתעללדברממשיךאתה

ללאהארץכלאתלידיואסףעזובותביציםכאסוףאםצבאנומכבודמפחית
וכו'וכויחרודעיןיעקבאשדותנהלל,אנשיברחוחלילהאילואךהתנגדות.
אויבינו-מנצחינידיןגזרעםמשלימיםההיינו-חלילהומפלהאסוןבמקרה

אושגורשנולמקומותחזרנובגולהגם ?למקומותינולשובזכותנושהפסדנו
צרפת,בגרמניה,נכסיםהחזרתבחןקהתובעיםיהודיםועדיין !מהםברחנו

-והערביםשנה,אלפייםמלפניזכותנותובעיםאנו :פשוטוכו'.אוסטריה
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 !שנהמאותושלשאלףבתזכותשניכ, 8מלפנישנשדדהזכותםאת

היהודיםאנחנוורקז.לום tלוהערביםשלברצונםמאמיןאינך
השלום,אתיביאומצדנון~וויתוריםמאמיןאינך !הננושלום'זz,וחרי _
אתהאומרוזהערב,שליטיאתפק Qיקיומנוטלוויתוררקלדעתךכי

במדינתהכרהרשמיתמציעערבארצותבשםשנורי-סעידבשעהעתה
רוא Iללאךלהתנג,דאולהסכיםאפשרן !או"סשלהחלוקהבסיסעלישראל

 !הוגןלאמאדהוגן,לאזה-קיומנוטללוויתורתביטהלזה

שיששלוםהצעתבשוםמאמיןאינךבכללבדו-לאומיות.ממאיןאינך
בעבר,המבוססתבריבונותנןאתהמאמיןמאדאךמצדנו,שהואכלויתורבה

ופחדשנאהעלוערביים.יהודייםחלליםשלתלי-תליםעלובטתירבהווה
הפיכתועלמארסלמולךוברוחבחומרואוננוהוננוכלהקרבתעלהדדיים,

ואפילוואחווה,שלןםבעדכולם,כמואתה,לנו.לאויבהמוסלמיהעולםכל
ישעיהו,לאחרשנהמאותוששאלפייםלאלהיותחייבזהאך-אנרכיזם

ושארוהמימןהאטוםפצצתעל-ידיהארץכדורחורבןלאחרכנראהאלא

ערביםמנהיגיםמרחוק.השלוםאוהבישלעשועים iZהוילדי-השטןמכשירי
לוטנה,קבוצה;שהםואיחוד"שלוםל"בריתתאמינואל :עמםלבניאמרו

מדצוןהיהודיםשלריחוקםעלמעידוזההיהודים,כלעל-ידיונרדפתשנואה
מקבליםהערביםגםהיוהדו-לאומיותאתהיהודיםקיבלואילואתני.לשלום
שמוות-ממההאלפיהחלקמשהו,לוותרוכוחרצוןהיהלאזהלמעןאךאותה,

יפהסיפורסיפרת !מלחמהששמההמאורגנתהרציחהלמעןומקריביםרים
ביחסםנהללאנשיהיולדעתיבקיבוצכם.אתוהידידותויחסיהערביעיסאעל

אתולהרוסולנשלולשנואיחידלחבבטעםאיןמכם,עקבייםיותרלמוסה
מותר,ליחידלגרוםשאסורש~העלגורדוןשלטענתוזוהיהריעמו.בני

אםיודעאינני !עם-ארטשיהיהלעםדרישתוומכאןלעם,לעשותומצווה

בתכניתטורעןכפרהיהאילווסליו,כפרו,עלמגינההיתד,עיסאשלזכותו
כפרגם !למועדחזוןועודוהאחדים,מוסהשלכפרוכמושלנוהכיבושים

ונישלוםשדימוםברעםהמרוניטיהכפרשלמגורלומובטחאיננוטורען
 !בהחלטוהוגניםנאמניםעצמוגודיוןבןלדברי,והםושפלמחפירכהבאופן

הפוליטית.בשיחתנואנושיאינטרמצועיסאעלמכתבךלקטעקוראאתה
-הפוליטיקהטהור.אנושיעניןורקאךליהואהעניןכלאני.תי iZגיולאזך

וקודשאדם,בנייהודיםאנחנוגוריון,ולבןלצ'רצייללצ'מברלין,למכיאוולי,
הנפלאוהתיאור !תדחקמדבר-שקר :הצועםביחד !תרצחלא :הצולנו

שנפג'זt>ווהצפוןהנגבמלךעלפרו Qבדנאיועל-ידילנוניתןלפוליטיקהביותר
ועזני :שםהואאומרוארוכות.רבותדמיםמלחמותלאחרעגול""שלחןליד

כמתוארצדל]מלךגםיוזz.אך !ידברוכזבאר,ד'!:לחזוטלרע,לבבםהמלגים
פוליטי.ולא ' :.iאנו'רלווהואעיהו, :.iובי' "יל,"'מ"ב

יומםבמעשינונפשפשאםגםדבריועיל"לא :גורסשלךהפטאליזם

השפלהלחיימא'זt>ר ,"!פלשתיםעםנפיז,t,יל"תמותאתהולוראכןעלולילה",

מזעקו-אתהמתפעלאלאמכאוביו,מעצמתהזועקטולסטויהאדםשלומצוקתו

הקוראמקולוציוריות,כהשהןות iCהנזיוא'מתנועותיואמנותיות,כה ' Iשהתיו'

הנביאישעיהואי:!,רהתמונהזוהיעיזz.יר-צלילים.כהשהואולרחמיםלעזרה

הןזtעועיניוהכבד.ואזניוהזה,העםלב"השמן :קולעכהבאופןאותהמתאך'

לאעודזהאךוי).עיהו t 'י( ...יבין"ולבבוישזבטובאזניובטיביןיראחפז-

דברשיטתי,אבופןרבריובסילוףהואזיא Lהולטולסטוי.יםעויזz,וזi.העוולשיא
' i,; פגוZ אנ'כלמצדזתיt טולסטויובארץ.בחוץ-לארץומ,שמאל,מימיןהבןפלגותי

וזz.קדאתיתכןליםי.' tמ'"שלושההמצויינתברשימתוזהעלקובלמאדעצמו
'",ורותכמהכאן·אצטטווהאזין,להתעכבחובהכאןאךהיום,לסדרו',,ברת
 :טולסטוימדברי

באמצעותהרעאתלעקוראפשראיהנוצריו iZי'תורת'זtלפיאמרתי"אני
'",לפי ;הרעאתתגדילרקהאלימותבאמצעותלרעהתנגדותוו'.:כלהדע,

אמרתיאני---הטוב.בכוחהרעאתלעולוראפשרהנוצרי '~שתורתו
לרעבהתנגדותהרע,נגדבמאבולהאדםחייכלמרוכזיםישותורת,::לפי

האמצעיאת ו,"'ידוחהלרעההתנגדותאמצעי'זz,מכל ;והאהבההע'כלב',,זרת

אתפירשווהנה---האלימותבכוחלרעהתנגדותשלנכוןהבלתי
 "!בכלללרעלהתנגדשאיןהורהישו t 'אמרתיעוכאילוכךדברי

עלעמוקבכאבטולסטוישםשביטאכלאתכאןלצטטאוכללא t 'מובן
אתהוגםמבהיל,באופןלרעבןהתמ'זz,ים iZמ'בינתייםאךדבריו,סילוף

מאד,בןהרבשהסילוףליהודיםטולסטויוזtלביחסוגםהדברוהוא !בטועים

כאן.בזהלהאדיךאוכללאאך

קיצוניתהתבגרותבפועלשהראהגנדישללמפעלומאדשמחטולסטוי
הבריטים.ריצות ,jנו'עמואתזה-ידיעלושיחררהרע,באז.:צטותלאאר-לר\~

שנרצחועללרבו,נאמןשאינונהרועלבהצביעךבקלות,גנדיעלאתהעובר
טל"ונרצחוכררפונביאינולגבינו,חידושכלבזהאיןאךעמו,בןבידיגנדי
-גוריוןבן ?האלהייםדבריהםמערךבופחיתזההאםטמני, ....טמםבכיירי

צועדהואוב'ז2מםישראלוצורהנביאיםחןוןבליצעדזןאינו-מנהרויותר
משוועבניגודהגאולה,דרךעללחזונםמווzוועבניגודמדם,עקובהבדרך

לברנטייהקלהשעהשהראהעקיבארבישלאיוםובסילוףחן"ללדעת
"דםבדדךשנהאלפייםבתגלותעלינו'ז2הביאארצנומחדיבזה-כוכבא
שלו.ואשי'

זההרימצדנו.ונישולגירושללאהערבייםבריחתעללדברממשיךאתה

ללאהארץכלאתלידיואסףעזובותביציםכאסוףאםצבאנומכבודמפחית
וכו'וכויחרודעיןיעקבאשדותנהלל,אנשיברחוחלילהאילואךהתנגדות.
אויבינו-מנצחינידיןגזרעםמשלימיםההיינו-חלילהומפלהאסוןבמקרה

אושגורשנולמקומותחזרנובגולהגם ?למקומותינולשובזכותנושהפסדנו
צרפת,בגרמניה,נכסיםהחזרתבחןקהתובעיםיהודיםועדיין !מהםברחנו

-והערביםשנה,אלפייםמלפניזכותנותובעיםאנו :פשוטוכו'.אוסטריה
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וכך 1לשלוםהצעותינואת 1לאומיתהדואתדואהאתהכךוכוי.וכויועבדות

מה 1כעםקיומנואתמסכנתכיוםישדאלשדדךהחורבןמסכנתמתעלםאתה
שבנילכך:בהתנגדיאלהמליםלפחותכן, 1שאמרתילאחרלאמורעוד ;,!יי

ומעוררתניאותימ,ניעהלשכניוהדאגהרקלאהרי-שכניואתויגזוליעשוק
האנושי.ולכבורוהפיםילבטחונועצמו,לבניהדאגהכלקודםאלאלהתנגדות

והחרפהכיוםשלוהשקרבדרךעמנושלהפיסילקיומוהאיומההסכנה
-'!,;באומותכמקולקליםלעעיותשבהרסגולהכעםדנו iוכבלנפשנוההרסנית

אנילטרבים,כאןרואגמשאנייותרלפעולתנו.ידידיואתאותישמדרבןזהו
לכו.דואג

לתארקשההמפלגות,אנ'זtילכם,המלחמה,סרבניעלינומליםכמהועוך
אליה.להצטרףומזמינהקוראתמושכת,מפתה,היאואיןשלנוכמותנועה

בצירוףאנוזהיריםכמהלהיווכחיכולתלחייל",ב"מכתבדברילוראתאם
גיוס.בענינילצעירים'~צותממתןונמנעיםאנוזהיריםכמהאלינו,חברים

אולחשוב,ויעמיקשישמעכליסיקוהמסקנותרטיובנו,אתמסביריםרקאנו

הכיבושבמלחמתההתגייסותבזמןשהיהומע'זzהכלל,יחשובולא "ףצפצי,,'!'
להיוועץלנהללאביבמתלבמיוחדבאלתנועתנו,קרובידידאליבא :לנן' :iו

מלהתגייסלהימנעלושאייעץבוודאותציפההואלא,אולהתגייסעליוהאם
עשה,וכך , .. 1להתגייסשעליךסימן-שראלאז.האם :כךלועניתימיד

שיחתנואתזכרתימותועלהידיעהובבואבמלהמה,חללונפלהתגייס,

יהיואחדביוםשמאהחששאיפואאיןלו,לענותיכולתילאש~:חרתוידעתי

נסקרהאילואךבקלות,ישמידונוואויבינומלחמהסרבניהארץבניכל
אבוי~י,בסיסעלהערביםשכנינועםולשלוםלהסכםמהרבאיםהיינוכזה

המושלהשטןאךולישמעאל.לישראלגדולהתקווהוהיתהביבוה",ובת :I"תי
השקר,נביאיויז:.ארעזורבןחנניהבידיומסייעמר :iד,מיעלעומדבכיפהכיום

 :המשחיתלמלאך'!,;יאמרשבשמיםאבינועללהישעןאלאלנואיןואנו
מפורטתתשובהבושישוראיתילחייל""מכר,ביעלעברתי- 1הרף 1די

מכתבילכתובוהוצרכתיאיננו,כאילוזהעלעברתאתהאךששאלת,מהלכל
תעייןחז"ל.אמרופעמים,מאהאפילותוכיח,הוכחכך.עלמצטערואינניזה,
אתמררוכמהיהודי.גםצבא,כלהצבא,מהותעלגורדוןבדבריפעםעוןי

ובןגוריוןבןשלואש""ביידםבימישלנוהמיליטריסטייםהפטריוטיםחייו
כמהבחלקו.נפלו"פסיכופט"הכינויעדוהשמצהזלזולדבריכמהצבי,

הנביאים.כגורלאותו,ומסלפיםאותוחוגגיםעכשיואני.קיבלתי
 ...אוליותהרהר,נאכן Qתובעצב,בידידותאסיים

 , 1956לאוקטובר, 28הרצליה,

וברכה,שלוםמ"י.יקרויזיךלחבר

לך.ושלום

מכתביכלאתשניתוקראתיישבתילח"ז 23מיוםמכתבךקבלתעם
נוכחתיהבריטיים.לפציפיסטיםומכתבילחייל""מכתביאתגםוכןאליך,
ובפרוט-פטמים,כמחוטענותיךשאלותיךכלעלבפרוטרוטעניתיזהשבכל

שנימשוםאניכותבאלאתועלת,כלללאעתהוכותבחוזרהייתיולארופ
אתלהבהירועלישלי,ה"פולמוסי"הטוןעללווכלאתהא)ובים, ;iחיטע~ים
עה :iיבוודאי,בפולמוסיותו.פוגעמשהובמכתבירואהאינניאמנםאניהדבר.
שאנואומלליםאדםבניאלפימאותעולוסבלםלחייהםהנוגעעלאנישכותב
-הי~וולאתלתקןולאבעובדותלהודותלארוציפואיננובמצבםחייבים
חכן;יםוב"דבריבקרירותזהעללכתוב,:וכלולאבקרביבילשrוםבוודאי
ומגדףמחרףלאחליל"כיאםרב,בנימוסבינוזףשאתהכפינשמעיפ"בנחת

גזילה,-לגזילהקוראהאזביתי,בשזבולילרקוראפשוטאלאאני,ומעליב
עלרךאהודיםהבלתיישראלנביאיהקדושים,רבותיכמנהגעושק,-לעושלו
 !עמהםחלקייהיוהפרזתם,כעסםרוגזם,זעפם,בגללביותר

יוסףהקיסרשלבימיושקרהדומהמעניןמשהוללורואלךנזדמןאולי
יהודיותקהילותמיושבבאזורגירושגזירתעלחתםהואמאוסטן·יה.השני

בדברלהי~תדללקיסרנציגים-'~תדלניםשניהיהודיםשלחו , iiבאוספרי
טענותיהפאתלפניוושפכוהקיסרעםל·י;tיחההש~יםנתלובווהגזירה,ביטול
 ?בדברכםצועקיםכהאתםלמ,האך :הלו'סרלהפאמרובהתרגשות,רםבלוול

יחזרים י'I,ל 1 ~עשריםאלאאנחנולא "!מלכות"הוד :היהודיםאחדענהמיד
זההרי ' Iלדעתשליהטוןהוא"פולמוסי"אמנםואפ "!מגרוכותינרצוטקים

ליזסלח r1מלורבי,זועקותינוקותני~יםגברים,אלפימאות ל,:,;'שסבלםמפני'
וד"ל,

ישוויכוחנו.במצבה"אשם"כנראהשהואמכריעוב !tחידברכאןב)

אתלהסביראשתדלומידמצדך,ואחתמ,צדיאחתאי-הבנות,שתיכאן
זהדבר-שטותבדעתיעלהולאתבעתילא :זוהיאמצדךההבנהאיהדבר.

אניהחייפ.לבעיות"לו'צונית"גישה"קיצוניותיי,הוא IL 'ממיאוממךלתבוע
זאר,לתבועיכולאינניאך-אניאומראולי,-ב"קיצוניותייאולינוהג
ויהרהרו,יחשבוידעו,למעןהקיצוניתדעתיאנימשמיעכיאםאדם,מכל
הקיצוניםמלחמהסרבניאנו(אגב,"קיצוני"שאינךעלהתרעמתילאובכן

שאינםב"איחוד"מאדחשוביםחבריםעםהאפשר,ככלבשיתוף,פועלים

אנואיןהאחרון."איחוד"בכינוסגםזאתוהשמיעווכלל,כללפציפיסטים

כיאםמתנגדינו,שללרטותיהםוסובלניםבאמונתנואדוקיםאלאפים iמיזנטר
שלךהשלוםייב"תפילתשהנאמרעלהתרעמתיאלאשלהם),עושקלמעשילא
ולהסבירם,להצדיקםעליהם,לסנגרמשתדלשאתהלמעשיםמנוגדכה
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וכך 1לשלוםהצעותינואת 1לאומיתהדואתדואהאתהכךוכוי.וכויועבדות

מה 1כעםקיומנואתמסכנתכיוםישדאלשדדךהחורבןמסכנתמתעלםאתה
שבנילכך:בהתנגדיאלהמליםלפחותכן, 1שאמרתילאחרלאמורעוד ;,!יי

ומעוררתניאותימ,ניעהלשכניוהדאגהרקלאהרי-שכניואתויגזוליעשוק
האנושי.ולכבורוהפיםילבטחונועצמו,לבניהדאגהכלקודםאלאלהתנגדות

והחרפהכיוםשלוהשקרבדרךעמנושלהפיסילקיומוהאיומההסכנה
-'!,;באומותכמקולקליםלעעיותשבהרסגולהכעםדנו iוכבלנפשנוההרסנית

אנילטרבים,כאןרואגמשאנייותרלפעולתנו.ידידיואתאותישמדרבןזהו
לכו.דואג

לתארקשההמפלגות,אנ'זtילכם,המלחמה,סרבניעלינומליםכמהועוך
אליה.להצטרףומזמינהקוראתמושכת,מפתה,היאואיןשלנוכמותנועה

בצירוףאנוזהיריםכמהלהיווכחיכולתלחייל",ב"מכתבדברילוראתאם
גיוס.בענינילצעירים'~צותממתןונמנעיםאנוזהיריםכמהאלינו,חברים

אולחשוב,ויעמיקשישמעכליסיקוהמסקנותרטיובנו,אתמסביריםרקאנו

הכיבושבמלחמתההתגייסותבזמןשהיהומע'זzהכלל,יחשובולא "ףצפצי,,'!'
להיוועץלנהללאביבמתלבמיוחדבאלתנועתנו,קרובידידאליבא :לנן' :iו

מלהתגייסלהימנעלושאייעץבוודאותציפההואלא,אולהתגייסעליוהאם
עשה,וכך , .. 1להתגייסשעליךסימן-שראלאז.האם :כךלועניתימיד

שיחתנואתזכרתימותועלהידיעהובבואבמלהמה,חללונפלהתגייס,

יהיואחדביוםשמאהחששאיפואאיןלו,לענותיכולתילאש~:חרתוידעתי

נסקרהאילואךבקלות,ישמידונוואויבינומלחמהסרבניהארץבניכל
אבוי~י,בסיסעלהערביםשכנינועםולשלוםלהסכםמהרבאיםהיינוכזה

המושלהשטןאךולישמעאל.לישראלגדולהתקווהוהיתהביבוה",ובת :I"תי
השקר,נביאיויז:.ארעזורבןחנניהבידיומסייעמר :iד,מיעלעומדבכיפהכיום

 :המשחיתלמלאך'!,;יאמרשבשמיםאבינועללהישעןאלאלנואיןואנו
מפורטתתשובהבושישוראיתילחייל""מכר,ביעלעברתי- 1הרף 1די

מכתבילכתובוהוצרכתיאיננו,כאילוזהעלעברתאתהאךששאלת,מהלכל
תעייןחז"ל.אמרופעמים,מאהאפילותוכיח,הוכחכך.עלמצטערואינניזה,
אתמררוכמהיהודי.גםצבא,כלהצבא,מהותעלגורדוןבדבריפעםעוןי

ובןגוריוןבןשלואש""ביידםבימישלנוהמיליטריסטייםהפטריוטיםחייו
כמהבחלקו.נפלו"פסיכופט"הכינויעדוהשמצהזלזולדבריכמהצבי,

הנביאים.כגורלאותו,ומסלפיםאותוחוגגיםעכשיואני.קיבלתי
 ...אוליותהרהר,נאכן Qתובעצב,בידידותאסיים

 , 1956לאוקטובר, 28הרצליה,

וברכה,שלוםמ"י.יקרויזיךלחבר

לך.ושלום

מכתביכלאתשניתוקראתיישבתילח"ז 23מיוםמכתבךקבלתעם
נוכחתיהבריטיים.לפציפיסטיםומכתבילחייל""מכתביאתגםוכןאליך,
ובפרוט-פטמים,כמחוטענותיךשאלותיךכלעלבפרוטרוטעניתיזהשבכל

שנימשוםאניכותבאלאתועלת,כלללאעתהוכותבחוזרהייתיולארופ
אתלהבהירועלישלי,ה"פולמוסי"הטוןעללווכלאתהא)ובים, ;iחיטע~ים
עה :iיבוודאי,בפולמוסיותו.פוגעמשהובמכתבירואהאינניאמנםאניהדבר.
שאנואומלליםאדםבניאלפימאותעולוסבלםלחייהםהנוגעעלאנישכותב
-הי~וולאתלתקןולאבעובדותלהודותלארוציפואיננובמצבםחייבים
חכן;יםוב"דבריבקרירותזהעללכתוב,:וכלולאבקרביבילשrוםבוודאי
ומגדףמחרףלאחליל"כיאםרב,בנימוסבינוזףשאתהכפינשמעיפ"בנחת

גזילה,-לגזילהקוראהאזביתי,בשזבולילרקוראפשוטאלאאני,ומעליב
עלרךאהודיםהבלתיישראלנביאיהקדושים,רבותיכמנהגעושק,-לעושלו
 !עמהםחלקייהיוהפרזתם,כעסםרוגזם,זעפם,בגללביותר

יוסףהקיסרשלבימיושקרהדומהמעניןמשהוללורואלךנזדמןאולי
יהודיותקהילותמיושבבאזורגירושגזירתעלחתםהואמאוסטן·יה.השני

בדברלהי~תדללקיסרנציגים-'~תדלניםשניהיהודיםשלחו , iiבאוספרי
טענותיהפאתלפניוושפכוהקיסרעםל·י;tיחההש~יםנתלובווהגזירה,ביטול
 ?בדברכםצועקיםכהאתםלמ,האך :הלו'סרלהפאמרובהתרגשות,רםבלוול

יחזרים י'I,ל 1 ~עשריםאלאאנחנולא "!מלכות"הוד :היהודיםאחדענהמיד
זההרי ' Iלדעתשליהטוןהוא"פולמוסי"אמנםואפ "!מגרוכותינרצוטקים

ליזסלח r1מלורבי,זועקותינוקותני~יםגברים,אלפימאות ל,:,;'שסבלםמפני'
וד"ל,

ישוויכוחנו.במצבה"אשם"כנראהשהואמכריעוב !tחידברכאןב)

אתלהסביראשתדלומידמצדך,ואחתמ,צדיאחתאי-הבנות,שתיכאן
זהדבר-שטותבדעתיעלהולאתבעתילא :זוהיאמצדךההבנהאיהדבר.

אניהחייפ.לבעיות"לו'צונית"גישה"קיצוניותיי,הוא IL 'ממיאוממךלתבוע
זאר,לתבועיכולאינניאך-אניאומראולי,-ב"קיצוניותייאולינוהג
ויהרהרו,יחשבוידעו,למעןהקיצוניתדעתיאנימשמיעכיאםאדם,מכל
הקיצוניםמלחמהסרבניאנו(אגב,"קיצוני"שאינךעלהתרעמתילאובכן

שאינםב"איחוד"מאדחשוביםחבריםעםהאפשר,ככלבשיתוף,פועלים

אנואיןהאחרון."איחוד"בכינוסגםזאתוהשמיעווכלל,כללפציפיסטים

כיאםמתנגדינו,שללרטותיהםוסובלניםבאמונתנואדוקיםאלאפים iמיזנטר
שלךהשלוםייב"תפילתשהנאמרעלהתרעמתיאלאשלהם),עושקלמעשילא
ולהסבירם,להצדיקםעליהם,לסנגרמשתדלשאתהלמעשיםמנוגדכה
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כאילוכךושואלאתהחוזרהמפורטותתשובותישלאחרעלגםהתרעמתי
אתבהרחבהלילהסבירלךגרמהשלךזוואי-הבנהכלל.זהעלעניתילא

הטענה.ממיןושלאצורך,כלללאבזה.והכרוךהקיצוניותעלדעתך
לויכוחכללבאיטהיינולאהיאשאלמלאאני,מצדיאי-הבנהישנהאך

 IIהשלוםב"תפילתללבוהנוגעיםהיפיםדבריךלוריאתעםהדבר.וןהזה,

חשבתי-שםהבאת 1l 'וכוןהנוראיםהימיםמתפילותהנעליםוהציטטין

ואתעולמךהשקפתאתאתה ססבמ,/)''כמוך,שכמוניגמורהבוודאותלתומי

ולפיוהיהודי-אנושי,המוסרשלהבלעדיהבסיסעלממנההבובעיםהמעשים
שתפיסת-אנימאד.מרהטעותוטעיתיחשבתיהחיים,תופעותעל ' Iדאתה

בעולםוטובשלוםלימתאדשאינניאוניבדסלית,רליגיוזית-יהודיתלי L\ 'עולם
טעיתי-בפרטעמנוובניבכללאדםבנידעתעלזוגישהתתקבללאאם

שונותמהמי')/,וםשמסקנותיךאלאהווzקפתנובעיקראנוששותפיםלחשוב

ידעתיאילואךאתך.להתדייןנסיתיובזהומכאיבמדהיםכהעדינוימשלי

ביקום,האדםלחיי"הדיאלקטית"ה"סינטתית",ה"היסטורית",גיי')/,תךאת
וראשוןרי iטי,ולאיחירולאגם,לדעתך,בחשבוןבאהמוסרשגםידעתיאילו

כךעל-ידיומגיעיםמאדשונותנלוודותמשתיאנושבאיםיודעהייתיהרי-

כי(אםתועלתללאהואוהוויכוחבהחלט,והמנוגדותהשונותלמסקנותינו

זעקתו,בתועלתבטוחכ'זzאינוגםהמכאוב,כי'עצמתח'זzבון,ללאזועקהכואב
שלמה,באמונהמאמיןאני )!תו Jבזי~'תוטלתכלשאיזכטוחכשחואואפילו

נתוביםביניהםהנאבקיםוהטובז.הרע lומאד,ןאתליאישרהחייםונסירן
שבאדם,האלהיםוצלםלכאן,אולכאןלהכריעשבידוהארםבידישניהם
הקוייק-כתורתאדם,שבכלהפנימי""האוראובראוטית,בספרתורתנוכדברי

מאדמאדולרע.לטובעםוכלאדםכלעלהאחריותאתמטיליםהם-ריס
יחידכלואני,חייב,וחציוזכאישחציוהעולםעלהתלמודרעיוןאניחדור
וגדולהחובה,לצדאוזכותלצדהכףאתבמעו"ילהכריע',,לולעם,וכל

-לאומיתהאינדיבידואליתאו-האישיתהאינדיבידואליתהאחריותשיעורלאין
מכאןבמע:,,ה.הטובלהגיז.:,מתהנבואיתהתביעהומכאן:':זלבו,מע.ט!הכלעל

כפים,עבודתלחייביחסבהייםמעשיתלהגן::מהבכוח-לא-אנושנדחפתי

בתרבותהעברית,בשפתנוהנביאים,בארץה,~דמה,עבודתעצמית,עבודה

חלקיה,ואבאזכאי,בןיוהנןורןוהללהנביאיםעל-ידישהתבטאהכפיישראל
לתורתנפשונימיבכל(שהתנגדגורדוןא,ד.עדוכוןוכו'ורמח"לבחייורבינו

ואי"""ברםיהודהלתקומתיחסיומכאןהשונים).\יה lלמפרוהדיאלקטיקה

"לאאוכוכבאוברגיוראברשמעוןעזור, iבחנניהארצנו',כחריביכשיטת

תלמידיושארןכאיבןזכריהו,ירמיהו,כ'זLיטתברוחי"אםכיבכוח,ולאכחיל
אוכוכבא,ובר-זכאיבןתלכ.ידי 1\ולאמוראךברורים.הדבריםנדהילל.

-חיינומעצבישניהם-וחז"ליוחנןור'הסיקרייםאוהשלוהונביאיירמיהו
רקולאוהמוות,החורבןאתמייצגיםהחרבשאנשימפנילדעתי,יתכןלא

ברוחורבןשניחורבןון, 1tראדחורבןשלהאיומותבעובדות,אלאבתיאוריה

בגולתהיוםעדקיימותתוצאותיהםאלאלויכוחנושאשאינםחורבנותכוכבא,
הרביעית.הגלותאתההיסטוריהאנן"ילנומכיניםועתהעמנו',

ברומאיםמלחמהשחפצוהבריוניםעלמסופרגיטיןבמסכתמענין.פרט
ופוחזיםריקיםאנשים-"כריובים :מסביררש"ילהם.התנגרווהחכמים
והפלמ"ח.ע IIוהגדנומפלגותינןל IIואצו"השומר"כהןכיעקב!שלאלמלחמה"

הסברועלידיובשתיחותםשכמרנייבנאי:יהודיגורדוןשלבסגנונואגיד
לאנו,ההיפך.סובריםוכוןומפא"יומפ"םהמזרחיאךלבריונים.רש"ישל

הטעותואתהשלופתיאתבמשהולהבהיראלהורות ilבורציתיבזה.אאריך
השלום"."תפילתקריאתעםשטעיתי
לחייל"ו"במכתבבמכתבישתקראלבלושאלאליאיןהעניניםשארעל

הערביםלא:האםבפעםכפעםהחוזרתלשאלתוברורהתשובהגםתמצאושם
מלמדותההיסטוריותהעובדותכישתורהמהראויזמדינתנועלבמלחמהפתחו
השליטהעםשםלהיותבמטרה':נ,ם-אחרידיעלמיושבתלארץעםבאשאם

עשןוכךובמלחמה,בנשקנגדומתקומםהארץשעםהדברטבעי-הריבוני

באלזסהיוםעדעושיםוכךמשתלט,זרעםלכלהרחוקבעברעמנובבי
עםבמנוחהיישןלאוהגוזלהעולם,חלקיושארבאירופהארץובכלובפוזנן
גוריון,ובןזרובבללפינלךאםלנואויאךזכריהו,לפיתקווהלנויששללו.

אדםוכלהחרב,בדרךעמנוסיכוןמפנילהזהירצריךעמואוהביהודיכל
מולטקהבדרךולאוגורדוןוגנדיטולסטויבדרךלבחורצריךאדםאהוב

מובטחניאךכאן,משמיעשאניהדברים"איומים"שלנו.לים IIהרמטכותלמידיו
כלפיאפילןושודוגזלעושקמעשיהצדיקלאמברדיטשביצחלולוירןשגם

הפולחניותהמצוותבתחוםהצטמצמהישראלעלשלוהסנגוריהוכלגוי,

אלאאחדבפרטרלוולאבשלמותן.לקיימןהיהיכוללאהעמלהעםשהמון
לאחר-שוב.כאואחזורולאבונכתבי,מפורטתתשובהתמצאשאלותיךלכל

אחרפגםבומצאתטולסטוישללרעההתבגדותאיעלילתאתשהפרכתי
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במכתבןרע.כלבןהואיןהמוסריתהזדככותועםעליהלהתגברצריךשהיה

 :השארביןכותבהואבקישינובהפוגרוםע"ד 27.4.1903מיוםלידיד
אותםאוהבשאנילאחיםמיחסאד,רלהיותיכולאינוליהודים"יחסי

בניכלכמו-הננווהםשאנימפניאלאיהודים,היותםבגללדווקאלאו
מצדיזקוקהאינהאליהםזוואהבתיהאחד,האללאבינובנים-האדם

מאד".טוביםארםכבנייהודיםאניומכירתי ilנפגוואניהיותמיוחד,למאמץ

מוסקבה,סיטין,דפוסטולסטוי,כתביכלשל-23המכרךלקוחזהקטע

היהמוטבאךזו.ברוחדומיםדבריםכרךמאותולצטטיכולתי . 1913
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כאילוכךושואלאתהחוזרהמפורטותתשובותישלאחרעלגםהתרעמתי
אתבהרחבהלילהסבירלךגרמהשלךזוואי-הבנהכלל.זהעלעניתילא

הטענה.ממיןושלאצורך,כלללאבזה.והכרוךהקיצוניותעלדעתך
לויכוחכללבאיטהיינולאהיאשאלמלאאני,מצדיאי-הבנהישנהאך

 IIהשלוםב"תפילתללבוהנוגעיםהיפיםדבריךלוריאתעםהדבר.וןהזה,

חשבתי-שםהבאת 1l 'וכוןהנוראיםהימיםמתפילותהנעליםוהציטטין

ואתעולמךהשקפתאתאתה ססבמ,/)''כמוך,שכמוניגמורהבוודאותלתומי

ולפיוהיהודי-אנושי,המוסרשלהבלעדיהבסיסעלממנההבובעיםהמעשים
שתפיסת-אנימאד.מרהטעותוטעיתיחשבתיהחיים,תופעותעל ' Iדאתה

בעולםוטובשלוםלימתאדשאינניאוניבדסלית,רליגיוזית-יהודיתלי L\ 'עולם
טעיתי-בפרטעמנוובניבכללאדםבנידעתעלזוגישהתתקבללאאם

שונותמהמי')/,וםשמסקנותיךאלאהווzקפתנובעיקראנוששותפיםלחשוב

ידעתיאילואךאתך.להתדייןנסיתיובזהומכאיבמדהיםכהעדינוימשלי

ביקום,האדםלחיי"הדיאלקטית"ה"סינטתית",ה"היסטורית",גיי')/,תךאת
וראשוןרי iטי,ולאיחירולאגם,לדעתך,בחשבוןבאהמוסרשגםידעתיאילו

כךעל-ידיומגיעיםמאדשונותנלוודותמשתיאנושבאיםיודעהייתיהרי-

כי(אםתועלתללאהואוהוויכוחבהחלט,והמנוגדותהשונותלמסקנותינו

זעקתו,בתועלתבטוחכ'זzאינוגםהמכאוב,כי'עצמתח'זzבון,ללאזועקהכואב
שלמה,באמונהמאמיןאני )!תו Jבזי~'תוטלתכלשאיזכטוחכשחואואפילו

נתוביםביניהםהנאבקיםוהטובז.הרע lומאד,ןאתליאישרהחייםונסירן
שבאדם,האלהיםוצלםלכאן,אולכאןלהכריעשבידוהארםבידישניהם
הקוייק-כתורתאדם,שבכלהפנימי""האוראובראוטית,בספרתורתנוכדברי

מאדמאדולרע.לטובעםוכלאדםכלעלהאחריותאתמטיליםהם-ריס
יחידכלואני,חייב,וחציוזכאישחציוהעולםעלהתלמודרעיוןאניחדור
וגדולהחובה,לצדאוזכותלצדהכףאתבמעו"ילהכריע',,לולעם,וכל

-לאומיתהאינדיבידואליתאו-האישיתהאינדיבידואליתהאחריותשיעורלאין
מכאןבמע:,,ה.הטובלהגיז.:,מתהנבואיתהתביעהומכאן:':זלבו,מע.ט!הכלעל

כפים,עבודתלחייביחסבהייםמעשיתלהגן::מהבכוח-לא-אנושנדחפתי

בתרבותהעברית,בשפתנוהנביאים,בארץה,~דמה,עבודתעצמית,עבודה

חלקיה,ואבאזכאי,בןיוהנןורןוהללהנביאיםעל-ידישהתבטאהכפיישראל
לתורתנפשונימיבכל(שהתנגדגורדוןא,ד.עדוכוןוכו'ורמח"לבחייורבינו

ואי"""ברםיהודהלתקומתיחסיומכאןהשונים).\יה lלמפרוהדיאלקטיקה

"לאאוכוכבאוברגיוראברשמעוןעזור, iבחנניהארצנו',כחריביכשיטת

תלמידיושארןכאיבןזכריהו,ירמיהו,כ'זLיטתברוחי"אםכיבכוח,ולאכחיל
אוכוכבא,ובר-זכאיבןתלכ.ידי 1\ולאמוראךברורים.הדבריםנדהילל.

-חיינומעצבישניהם-וחז"ליוחנןור'הסיקרייםאוהשלוהונביאיירמיהו
רקולאוהמוות,החורבןאתמייצגיםהחרבשאנשימפנילדעתי,יתכןלא

ברוחורבןשניחורבןון, 1tראדחורבןשלהאיומותבעובדות,אלאבתיאוריה

בגולתהיוםעדקיימותתוצאותיהםאלאלויכוחנושאשאינםחורבנותכוכבא,
הרביעית.הגלותאתההיסטוריהאנן"ילנומכיניםועתהעמנו',

ברומאיםמלחמהשחפצוהבריוניםעלמסופרגיטיןבמסכתמענין.פרט
ופוחזיםריקיםאנשים-"כריובים :מסביררש"ילהם.התנגרווהחכמים
והפלמ"ח.ע IIוהגדנומפלגותינןל IIואצו"השומר"כהןכיעקב!שלאלמלחמה"

הסברועלידיובשתיחותםשכמרנייבנאי:יהודיגורדוןשלבסגנונואגיד
לאנו,ההיפך.סובריםוכוןומפא"יומפ"םהמזרחיאךלבריונים.רש"ישל

הטעותואתהשלופתיאתבמשהולהבהיראלהורות ilבורציתיבזה.אאריך
השלום"."תפילתקריאתעםשטעיתי
לחייל"ו"במכתבבמכתבישתקראלבלושאלאליאיןהעניניםשארעל

הערביםלא:האםבפעםכפעםהחוזרתלשאלתוברורהתשובהגםתמצאושם
מלמדותההיסטוריותהעובדותכישתורהמהראויזמדינתנועלבמלחמהפתחו
השליטהעםשםלהיותבמטרה':נ,ם-אחרידיעלמיושבתלארץעםבאשאם

עשןוכךובמלחמה,בנשקנגדומתקומםהארץשעםהדברטבעי-הריבוני

באלזסהיוםעדעושיםוכךמשתלט,זרעםלכלהרחוקבעברעמנובבי
עםבמנוחהיישןלאוהגוזלהעולם,חלקיושארבאירופהארץובכלובפוזנן
גוריון,ובןזרובבללפינלךאםלנואויאךזכריהו,לפיתקווהלנויששללו.

אדםוכלהחרב,בדרךעמנוסיכוןמפנילהזהירצריךעמואוהביהודיכל
מולטקהבדרךולאוגורדוןוגנדיטולסטויבדרךלבחורצריךאדםאהוב

מובטחניאךכאן,משמיעשאניהדברים"איומים"שלנו.לים IIהרמטכותלמידיו
כלפיאפילןושודוגזלעושקמעשיהצדיקלאמברדיטשביצחלולוירןשגם

הפולחניותהמצוותבתחוםהצטמצמהישראלעלשלוהסנגוריהוכלגוי,

אלאאחדבפרטרלוולאבשלמותן.לקיימןהיהיכוללאהעמלהעםשהמון
לאחר-שוב.כאואחזורולאבונכתבי,מפורטתתשובהתמצאשאלותיךלכל

אחרפגםבומצאתטולסטוישללרעההתבגדותאיעלילתאתשהפרכתי
מילדותןיהודיםשבאתבושהיתהיתכןליהודים.שנאתואתבאמצעותולהוכיח

במכתבןרע.כלבןהואיןהמוסריתהזדככותועםעליהלהתגברצריךשהיה

 :השארביןכותבהואבקישינובהפוגרוםע"ד 27.4.1903מיוםלידיד
אותםאוהבשאנילאחיםמיחסאד,רלהיותיכולאינוליהודים"יחסי

בניכלכמו-הננווהםשאנימפניאלאיהודים,היותםבגללדווקאלאו
מצדיזקוקהאינהאליהםזוואהבתיהאחד,האללאבינובנים-האדם

מאד".טוביםארםכבנייהודיםאניומכירתי ilנפגוואניהיותמיוחד,למאמץ

מוסקבה,סיטין,דפוסטולסטוי,כתביכלשל-23המכרךלקוחזהקטע

היהמוטבאךזו.ברוחדומיםדבריםכרךמאותולצטטיכולתי . 1913

הראשיהרבמאתהישראליות"המחשבור,"ספרהספראתלהשיגשתשתדל

"היהודיבשםטולסטוישלרשימתואתתמצאזהבספרהרץ.הרבבבריטניה
נשמראצליוליהדות.ליהודיתהלהשירזהו . 1891נת .1Zביכתובה IIזמהו
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ושלגוריוןבןשלהי!!ליליתשדרכוכמולעניננושייכותלזהואיןלטולסטוי
רציתיהיהדות,שלהאמיתיתמהותהעלמעידיםאינםבארצנוהיהדותראשי

זוןt"לא-מהויהיטולסטויאתלהשחיר-זודרךעלבפניךלהצביערק
 !הדרך

וכברכך,עלמצטערהרינימהמידהלמעלהולי Iלאתאוליהרימותיאם
שהשמעתי,הדבריםתוכזעללביבכלאניעומדאךלכך,גרםמההסברתי

ממד,שונהמשהואיזבלומעשההיזרעאלינבותעלשליבמשלרואהאינני
המשולשבכפריברמלה,בלוד,נהלל,'~על-ידדל Iבמגבברעם,כיוםשעשי
שלוסדנאותיהםכרמיהםדותיהם, :iיבבתיהם,אנחנושיושביםמקוםובכל

משלעלמתרעםאתהאומללים,כפליטיםאלפיהםלמאיתהמתגולליםהערבים
המעוות,אתן Iשנתלעדאמתמהותואךזה,

שלניצוח,שלכוונהכללישאיןו.נ.יוחדתבהדגשהאיפואמסייםאני

מכתביךעללךאנימודהמאדמזה.השםמרני tוייחלילה,עלבוןאופגיעה
עיקרעלואי-תגובתךתגובתךמאופןמרוצהלהיותיכולתישלאלמרותבכלל
נודהוהמאלפים.המעניניםהאוטוביוגרפייםהפרטיםעללךתודהביחודדברי.

הסבר-כפיר, Iבעלמדעית-,,אובייל:טיבית"'נ.בחינהבדבריםדן;אתהבעובדה

חזון-ציוןשיבתיהודית-אנושית,רליגיוזית-מוסריתמבחינה-אניתך.
בחייאיוםאסון!זהוןואיטדםטל-ידי-היוםועדהקדומהמילדותיחיי
ת~ב;וכךוארצנו.לעמנובכךיש i' !',הוודאיהסיכוןמלבדקדי!!י,כלחילולזהו

וו.נ.זגם.דברינימת

ללבך.ונאמןכנהביטויהםשדבריךמובטחנילך.טובוכלשלוםהיה
שתרגישניאקווהאישית.בפגישהלשוחחניטיבואולידברים,לפנו rשה,טוב
לרעותי.תסכיםלאגםאם

העדינהדמותהאתאראהעוד?אוליונשוחחניפגשעוד?אולישהיהמעשה

 ?כאלהבדמיונותלשקועהמותר ?דבורהשל

והטוב.היקרידידיואמץחזק

לב.בכלשלך

*" *" *" 

 18.2.1957תשי"ז.אי,אךרי"זהרצליה,

לככוך

וברכה.שלום ..שע.לידישלהבת'יה,בבי

*" *" *" 

הריני"רשפים"טפסיואתשייזבט 1tב'א'מיוםמכתבכםאתקבלתי"מאז
במיוחדמצאתיועתהמא,דאותיהמעניניםבדבריםבפעםכפעםומעייןחוזר

באותו .'אאדר , 11מס'בגליוןוהקדושה"הייחוד"רגשבמאמררבענין
אךהדתי",החינוכיהיעוד"על ;הפותחמהמאמרחשובלמשהוצפיתיגליון
הדבריםאתלאמורהיהאפשרהמאמר.שםידיעלהמובטחאתביטאלאהוא

המפלגותכלפיופקפוקיםהיסוסיםובפחותבהירות,וביתריותרנמרץבקיצור

אךחילוני.או"דתי"בלבוש'זtהןביןגדוליםלילתן ,z:וישנזקןוהמפלגתיות,

ונתרשמתישנהניתישכשםכלל,בדרךאומראלאזונקודהבפרטיאכנסלא

יהקדו-הייחוד"מרגשוביחודוההתלהבות,השאיפהמעוז"רשפים"קריאתעם
ייםבחייהשאיפהלהגיז!,מתביחסהבהירותחוסרעלהצטערתיכךשהיי,

שחקיםמרקיעהאמנםהיאהיהדותהיהודי.האדםשלהיהודי,הצעירשליים

רגשהעולם,מעל"ההתיג-לות tרג'כדיעדמגיעהמחשבהאצילשיהודיויש
"רגי!!מאמרבאותושנאמרכפי-כולו"בעולםלזלזולמסוייםבצדהמביא
בשתי,ךיהדותהיאעומדתבכל-זאתאך-לסופוקרובוהקדושה",הייחוד

ופרשתאלגוריה,אינןהדיברותעשרתהמוחשיים.האדםחייבעולםרגליה

חטאיםעלמביססתוחזיילהנביאיםותוכחתבלבד,וסודדרושאינה"משפטים"
העולם,בהםהאלה,הטרופיםימיניודוקאכעיקר.לחברואדםביןופשעים
-למקוםבניםכולם-למקוםובניםאחיםדמישטוףבתיכו,היהודיועולמנו

ויותדיותרמיןt,תלטיםוהריקנותוההפקרוהניצולוהשקרוהאונסוהשחיתות

הויוהידים,ודתיים,אנושייםנישאיםאידיאליםעלרברבןממללכשהפה

שומע,אינניתפילהתרבוכיגםמכם,עיניאעליםכפיכםכם 1t"ובפרי-הידים
לשמועועורגהלבנכסףאלהטרופיםבימיםובכן,- "!מלאודמיםידיכם
ה"רשפים"ילהטובהם,ךחיים,בדרךרציני-ממשימשהו"שלהבת-י,ך"מאנשי

סבא,ישראלאורעתיק,-חדשואורהחיים,שלוזוהמתםפסלתםאת
הדוראלב"דבר'",באמרוהנמרציםוהדבריםיעקב.אהלימעלויזהיריבהיק

הקוראאתעוז,וביתרמניעים,הםגם"רשפים"של 1גליוןבפתחהצעיריי

ידידותית.וברכהבכבוד

 • 18.6.1956תשט'י!.תמוז,טיהרצליה,

 •בנימיןרייקירייזיזי

ירתנו Iילדבורהעלבאיחור,כיאםלי,נודעהעתוןמפיונהייתה.באה
נרגשיםמאדוטובהאניהאמת.לעולםוהלכההיגוניםדבעולמנואת'ז!,עזבה
בכובדאנוחשיםוכמה,כמהאחתועלחייה,פרשתשלזהעצובמסיום

מיסוריםאיתהגאלשזהבוודאילדבורה,לה,.והריעליךשניחתההגורליתהיד
הארוכה.החייםמדרךקרובכהאדםשלהפרישהקשהמהאךסוף,להםשאין

נגדנתקומםכיאנוומהמיהאמת.דייןוברוךלקח,וד'נתןד' ;בוודאי
 .לצערךאנוושותפיםהכאב,נוקבאדםכבניאךןהעליונההגזירה

ולאדמיוןרקהעניןכלאולי 1כתבתמה ;עולהומחשבהכותבאני
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ושלגוריוןבןשלהי!!ליליתשדרכוכמולעניננושייכותלזהואיןלטולסטוי
רציתיהיהדות,שלהאמיתיתמהותהעלמעידיםאינםבארצנוהיהדותראשי

זוןt"לא-מהויהיטולסטויאתלהשחיר-זודרךעלבפניךלהצביערק
 !הדרך
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שהשמעתי,הדבריםתוכזעללביבכלאניעומדאךלכך,גרםמההסברתי

ממד,שונהמשהואיזבלומעשההיזרעאלינבותעלשליבמשלרואהאינני
המשולשבכפריברמלה,בלוד,נהלל,'~על-ידדל Iבמגבברעם,כיוםשעשי
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המעוות,אתן Iשנתלעדאמתמהותואךזה,

שלניצוח,שלכוונהכללישאיןו.נ.יוחדתבהדגשהאיפואמסייםאני

מכתביךעללךאנימודהמאדמזה.השםמרני tוייחלילה,עלבוןאופגיעה
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נודהוהמאלפים.המעניניםהאוטוביוגרפייםהפרטיםעללךתודהביחודדברי.

הסבר-כפיר, Iבעלמדעית-,,אובייל:טיבית"'נ.בחינהבדבריםדן;אתהבעובדה
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וו.נ.זגם.דברינימת

ללבך.ונאמןכנהביטויהםשדבריךמובטחנילך.טובוכלשלוםהיה
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 ?כאלהבדמיונותלשקועהמותר ?דבורהשל

והטוב.היקרידידיואמץחזק

לב.בכלשלך

*" *" *" 

 18.2.1957תשי"ז.אי,אךרי"זהרצליה,

לככוך

וברכה.שלום ..שע.לידישלהבת'יה,בבי

*" *" *" 
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שומע,אינניתפילהתרבוכיגםמכם,עיניאעליםכפיכםכם 1t"ובפרי-הידים
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פרישות"לא :השארביןנאמרשםכאן.שואלאניאשראתלשאולהרציני
גדולהכלכלית.במהפכהאךולאבמהפכה,רוציםאנוקידושו.אלאמהעול

הנועזיםהדבריםעל-ידיזועזעתיבמיוחדאךנפשית."במהפכה-מזו

דברים-פתיחה,אותהשבסוף-בהיריםלאמאדזהועם-והחריפים

כיאםמהם,שנושבתהתוקפניתהשלילהרוחמפניאותי,דחושבחלקם
זו- Iכפן.ולאהם,הרשפיםוגיציהקולמוספליטתנלהבת,מליצה'ז.:רקמובטחני

הנושניםהפטפוטיםאתמכשול,כלבפנינעצרלאהגאולהאל.,בדרכנו :טם
לפנינוהמוסכבןות.את-בכךצורךיהאאםשלי)(ההדגשהו;רזבוס ,רו,;' (tב

הארץ".עלשמיםמלכות:הגשמתאחתמטרהאך
זאת,תעשוכיצר :לי\!-אולשלאאפשראיכאלהדבריםקריאתעםאכן

מביןאניךכשריםהאמצעיםכלוהאםלכוךוהכזכן,')!יריםהאמצעיםמה

האינניוההסברה.האישיתהדוגמהדרךחינוכית,בדרךורקאךשכוונתכם

מרובהמליםשלמשמעותןאבדהבימינוךרוציםאתםח tט' .rלמהאך ?טועה

איןוכוימהפכהקדושה,יהדות,אומרוכעדאתהולסיליף,לשוואבהןשיונ,וש

הרבר.שלחאזביתיתלמחותןכלוםמזהלדעת

אךומחיינו.ממחשבתנולסלקםשישמוסכמותכמהעלחוי\!-באניגם

אטרידכםלאמתכוונים.אתםלמהאחרים,רביםיד'~ולאוכמונייודע,אינני
מהפכותלאחרכיוםבתוכהעמידתיו'~להיהדותאתאניתפיסתיעלבסיפור
עלעיקרימשהולהשמיעני-אפשראם-מכםאבקו')!אך'",ונות,נפי\!-יות

ליהדותביחדמאדמכריעותשהןרבות,מבין',,תיםרציניות,נקודותשתי
"חובותהספרבעלהחסידעל-ידילנוהושמעהטובביטויהאיז.:רהמהותית,
לי"והתברר :ווילנא)ראם,הוצאת 34(עמודבהקדמתוהאומרהלבבות",

בורעלמיוסדיםהםיתברךלשמובהםשמתכווניםהמעשיםוז.:רשיכלכי
 :ובכןהמצפון"וזוךהלב

יותרכפיומיגיעהנהנה"גדוללעניןולמע'ז.:ה,להלכהעכדתכם,מהיא)
בבובוזהחיוהכנוצל,הזולתעמלמנצלועני,עשירענין "?שכיםנוי,~א

זהחייםלסדרובכללההכרחי,במינימוםומסתפלןובחוסרבמצוקהכששכנו

וללמודהיא?תורהמים itב'האחדלאבינובניםאחים,ביןמיןz,וועשוויוןאי ל:.:'
והמטעותהמתעותהתורותורבווהישר,הטוגז~תות :tלע'כריצריכיםאנו

''''-J גאלי::וואתייונ,דו'?i והחמ,רנות.הזרועבכוחמכצוקתוהאדםאתל
אלהשלוגחלתםבאשםנכוויתיפעםולאמאד,חמורהנקודהוכאןב)

נכראכיהבריאהמראשיתעודלימדתנוהיהדותזו,'ז.:אלהעל-ידי\:אלו I נ:':'

ומורה,סוררלמעשה,העולם,אךיבנה.חסדעולםכיהאלהים,בצלםה"דם
ההיסטוריהדפיוכל "!תחיהחרכך"ועל :יו :iלע'יצחלןברכתעלמתבסס

ביחידותפוסקתבלתידמיםפיכות :t '"שלוהמתמרדה"יוםלבוצגעז'ים
גדולות,הכדברתהלשוןכידוהכרח,וחוכהמצווהל tונימוקיםעםובציבור,

?כניוולבעיהולמעי:':ה,להלכהעמדתכם,מהישהם,נימוקיםכי''ללאוגם

הארץ",עלשמיםמלכות"השכנתלהמאמץאלבעוזהצועדיםיהודיםאדם

ברודהעמדהלעצמםהבהירושלאאפשראי-השלמה"לגאולה"בדרך
קשהמה !בצבאהבריכסשרובבמכתבכםאניוקוראלמטרה,האמצטיםכלפי
הרוחניתהאצילותאתוהייחוד,הקדושהרגשאתהנפש,התרוממותאתלזהות

ברשימותב"רשפים"המובאהנפלאנפשמצבאותוכלאתזה,לעולםהבזה
זאתלזהותקו"המה-עדינה,כהורגישותוהגיוןנפי",בעלאחדשליומז'

ערעורכלללא(ולהמית)למותאמוניםשבועתעםצבאי,קסרקטיןחייעם
זוקדוו!,!.ה!מלהבטחון(הוי"הבטחון"שראורמטכ"לבתוארתמותה ' iבאם

מה !כךעליצווה ) ...ובפצצהבחרבהבוטחיםבידינפלה :i (החסידותבעולם
והמהרש"אזכאיבןיוחנןור'והללוזכריהומיכהישעיהועםזאתלזהותקשה

דלאבחומה".יעלושלאישראלאתהקב"ה"והשביעוכ',וכ'והבעש"ט

בישעיהונאתעיינוהגויים"."ככלאנשיוכלוצה"להנגב"ו"'ז.:ועליח IIכפלמ
האזבצטיסעלפעולתו,דרכיועלהגואלדמותעלהראשוניםבפסוקיםמ"ב
סילוןוכלודוידקהומיסטרומיגוברןסטן!ללאונאצלנהדרנפלא,מהשלו.

דיר-יאסין,רמלה,לוד,יפו,מבצעללא-יכבנה"לאכההופשתהשהוא.
ואש"."בדםדרךעםטבעיקשרממילאהקשור Iוכווכויקאסםוכפרקיביה

 ?הדבריםמתיישביםכיצדובכן

השםישמרניפולמוסי.ניצוחלשםזאתלעשותליחלילההשואלאני
להביןעזרצוניצריכים,אנווללמודהיא:תורהלמעלהכאמורזו.מדרך

נפשותונחייהרוחחיים,רוחלמשבלקוותגםואולידרככםאתולדעת
אלה.ימינובמדבר

אניערנפשיבכלאךמהשבעים,רחוקאינניכברלימים,צעיראינני
האלהים,בצלםהאדםשללבהלמותלקראתאמיתיים,חייםרחשכללקראת
ובחובותעמנושלהסגוליבייחודומאמיניםהחשיםאלהלקראתביחוד

עליו.מטילשזהותפקידים

בהערצה,זאתלהבליטיהודיתמידהוואין-הגילבמובןלנעוריםואשר

יתרבכבודמודגשיםהםכי;:'לעצמו,זקןוכלהעם,זקניהוקנים,הגויים.ככל

 .בכךלהרהרוכדאית.ביהדובהוקרהו
ההנאהבעדלכםתודהאסיראניבדברי.הוגעתיכםאםנאתסלחו

תענוניאנאאלה.בימיםתופעתכםעצםועםדבריכםקריאתעםהרוחנית

לשאולישרבותעודבמאוחר,אובמול,דםבאפשרותכם,שזהכמהעד

להבא.נקווהאךולענות,

ידידותיתשלוםבברכת

*" *" *" 
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לפנינוהמוסכבןות.את-בכךצורךיהאאםשלי)(ההדגשהו;רזבוס ,רו,;' (tב

הארץ".עלשמיםמלכות:הגשמתאחתמטרהאך
זאת,תעשוכיצר :לי\!-אולשלאאפשראיכאלהדבריםקריאתעםאכן

מביןאניךכשריםהאמצעיםכלוהאםלכוךוהכזכן,')!יריםהאמצעיםמה

האינניוההסברה.האישיתהדוגמהדרךחינוכית,בדרךורקאךשכוונתכם

מרובהמליםשלמשמעותןאבדהבימינוךרוציםאתםח tט' .rלמהאך ?טועה

איןוכוימהפכהקדושה,יהדות,אומרוכעדאתהולסיליף,לשוואבהןשיונ,וש

הרבר.שלחאזביתיתלמחותןכלוםמזהלדעת

אךומחיינו.ממחשבתנולסלקםשישמוסכמותכמהעלחוי\!-באניגם

אטרידכםלאמתכוונים.אתםלמהאחרים,רביםיד'~ולאוכמונייודע,אינני
מהפכותלאחרכיוםבתוכהעמידתיו'~להיהדותאתאניתפיסתיעלבסיפור
עלעיקרימשהולהשמיעני-אפשראם-מכםאבקו')!אך'",ונות,נפי\!-יות

ליהדותביחדמאדמכריעותשהןרבות,מבין',,תיםרציניות,נקודותשתי
"חובותהספרבעלהחסידעל-ידילנוהושמעהטובביטויהאיז.:רהמהותית,
לי"והתברר :ווילנא)ראם,הוצאת 34(עמודבהקדמתוהאומרהלבבות",

בורעלמיוסדיםהםיתברךלשמובהםשמתכווניםהמעשיםוז.:רשיכלכי
 :ובכןהמצפון"וזוךהלב

יותרכפיומיגיעהנהנה"גדוללעניןולמע'ז.:ה,להלכהעכדתכם,מהיא)
בבובוזהחיוהכנוצל,הזולתעמלמנצלועני,עשירענין "?שכיםנוי,~א

זהחייםלסדרובכללההכרחי,במינימוםומסתפלןובחוסרבמצוקהכששכנו

וללמודהיא?תורהמים itב'האחדלאבינובניםאחים,ביןמיןz,וועשוויוןאי ל:.:'
והמטעותהמתעותהתורותורבווהישר,הטוגז~תות :tלע'כריצריכיםאנו

''''-J גאלי::וואתייונ,דו'?i והחמ,רנות.הזרועבכוחמכצוקתוהאדםאתל
אלהשלוגחלתםבאשםנכוויתיפעםולאמאד,חמורהנקודהוכאןב)

נכראכיהבריאהמראשיתעודלימדתנוהיהדותזו,'ז.:אלהעל-ידי\:אלו I נ:':'

ומורה,סוררלמעשה,העולם,אךיבנה.חסדעולםכיהאלהים,בצלםה"דם
ההיסטוריהדפיוכל "!תחיהחרכך"ועל :יו :iלע'יצחלןברכתעלמתבסס

ביחידותפוסקתבלתידמיםפיכות :t '"שלוהמתמרדה"יוםלבוצגעז'ים
גדולות,הכדברתהלשוןכידוהכרח,וחוכהמצווהל tונימוקיםעםובציבור,

?כניוולבעיהולמעי:':ה,להלכהעמדתכם,מהישהם,נימוקיםכי''ללאוגם

הארץ",עלשמיםמלכות"השכנתלהמאמץאלבעוזהצועדיםיהודיםאדם

ברודהעמדהלעצמםהבהירושלאאפשראי-השלמה"לגאולה"בדרך
קשהמה !בצבאהבריכסשרובבמכתבכםאניוקוראלמטרה,האמצטיםכלפי
הרוחניתהאצילותאתוהייחוד,הקדושהרגשאתהנפש,התרוממותאתלזהות

ברשימותב"רשפים"המובאהנפלאנפשמצבאותוכלאתזה,לעולםהבזה
זאתלזהותקו"המה-עדינה,כהורגישותוהגיוןנפי",בעלאחדשליומז'

ערעורכלללא(ולהמית)למותאמוניםשבועתעםצבאי,קסרקטיןחייעם
זוקדוו!,!.ה!מלהבטחון(הוי"הבטחון"שראורמטכ"לבתוארתמותה ' iבאם

מה !כךעליצווה ) ...ובפצצהבחרבהבוטחיםבידינפלה :i (החסידותבעולם
והמהרש"אזכאיבןיוחנןור'והללוזכריהומיכהישעיהועםזאתלזהותקשה

דלאבחומה".יעלושלאישראלאתהקב"ה"והשביעוכ',וכ'והבעש"ט

בישעיהונאתעיינוהגויים"."ככלאנשיוכלוצה"להנגב"ו"'ז.:ועליח IIכפלמ
האזבצטיסעלפעולתו,דרכיועלהגואלדמותעלהראשוניםבפסוקיםמ"ב
סילוןוכלודוידקהומיסטרומיגוברןסטן!ללאונאצלנהדרנפלא,מהשלו.

דיר-יאסין,רמלה,לוד,יפו,מבצעללא-יכבנה"לאכההופשתהשהוא.
ואש"."בדםדרךעםטבעיקשרממילאהקשור Iוכווכויקאסםוכפרקיביה

 ?הדבריםמתיישביםכיצדובכן

השםישמרניפולמוסי.ניצוחלשםזאתלעשותליחלילההשואלאני
להביןעזרצוניצריכים,אנווללמודהיא:תורהלמעלהכאמורזו.מדרך

נפשותונחייהרוחחיים,רוחלמשבלקוותגםואולידרככםאתולדעת
אלה.ימינובמדבר

אניערנפשיבכלאךמהשבעים,רחוקאינניכברלימים,צעיראינני
האלהים,בצלםהאדםשללבהלמותלקראתאמיתיים,חייםרחשכללקראת
ובחובותעמנושלהסגוליבייחודומאמיניםהחשיםאלהלקראתביחוד

עליו.מטילשזהותפקידים

בהערצה,זאתלהבליטיהודיתמידהוואין-הגילבמובןלנעוריםואשר

יתרבכבודמודגשיםהםכי;:'לעצמו,זקןוכלהעם,זקניהוקנים,הגויים.ככל

 .בכךלהרהרוכדאית.ביהדובהוקרהו
ההנאהבעדלכםתודהאסיראניבדברי.הוגעתיכםאםנאתסלחו

תענוניאנאאלה.בימיםתופעתכםעצםועםדבריכםקריאתעםהרוחנית
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להבא.נקווהאךולענות,

ידידותיתשלוםבברכת

*" *" *" 
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בהתמדה,הרף,בליאליהלהתקרבלבווקוראתוזוהרתומבריקהומאירה
שלולאורההמסויים,האדםשלכיכלתווחלשים,איטייםאוגדוליםבצעדים
כמהותם,אחדאןבשמותיהםשביםשהםהמוחלט,והצדקהמוחלטתהאמת

כאבןולאמתלצוקתמיומקוםישכיחייו,דרןאתז.ואף tהוהיהודיהאדםילן
כאלהכיבארץ,וצרקהמשפטהםועושהד'אני"כיהיהדדי,לאדםמושכת
האורלקראתקדימהצעדכלעלויבורןהאדםואי",'ריווו.'נאוכהפצתי

שלפאטלידיןגזרלכתחילהעצמנועללגזורלנווחסוחלילההמוחלט,
ויקבעיגדיר(מימסויימתבתקופה ) 1גבולותיהואתאותהיקבע(מייחסיות

להאריןאוכלולא ,) 1חברתהושלהזאתהתלוופהשלוסיומהפתיחתהאת
:קודםהצמחונותאתכדוגמההזכרתםזה,בסעיףאחתהערהועודבזה.עתה

אכילתמותרתוהירידההחטא"עםואחר-כןבשר,אכילתלאדםנאסרה
הב'זLרבאכילתננאיבהייסנכון.אינוזהאחרוןפט-itמיגכאי."בהואיןהבסר

מכהבעםויןבעםחרהד'ואףשיניהםביןעודנו"הבשרשהותרה.לאחרגם
גנאי.בהשאיןאופןבשוםלאמוראיןזומפורשתעדרתנוכחמאד".רבה

קוקוהרבחשוכות"."בפגיםבערב,להםניתןו,/זהבשראומרתהמכילתאוגם
נאויעוייןאורות"."טלליבספרוונמרציםנכוניםדבריםזהעלכתבזצ"ל

זצ"לקוקהרבודבריהקרבנות,עניןעלזכאיבןיוחנןוריהנביאיםבד::גריגם

יצחקהרבשלןהנכוחיםהנכוניםוהדבריםשהזכרתי,ספרבאותוזהעניןעל
ואזכירהלורבנות.ועלהצמחונותעלהתאווה""קברותבספרוהעבנשטרייט

רבנושליסוריועלמציעאבבבאהמסדפרמאדהמאלףהמעשהאתרקעוד
בניעלרחמיועל-ידינתרפאוכיצדלשחיטהשהובללעגליחסובגללהקדוש

בתלמודרבותועודמישראל.אדםלכלרבהואזהרהונפלאעזלקחכרכושתא.
בשר.לאכילתשליליביחסזה,בקו

רמהמאיגראפתאומיתירידההרגשתימכתבכםשלהאחרונותבשורות
מצטטים-לום ;Z)' 'הקב"השל"שמואחת,בבתנקודותבכמהעמיקתא,לבירא
הצדק"ררגתאןהשלום,עלושבחהללדבריעודבתוספתחז"לדבריאתם

חסראלאוחלק,ונפלאנוחלהמית".וגםלמותמלחמה,שלאפשרותמניחה
קובעיםואתםלהחליט.רצוננוכןכהאלאויסוד,ובסיסהגיוןלא !בסיסכל

זואוין ,"רנ"של )ן!(הנוצריתעמדתוזוואיןהיהוות,"!נמותשזוהי
בשלושלרכזהצלחתםאין"סולם",שלבסיף),מוחמד(דיןהמוסלמיתהעמהד
המשוועיםוהגדרותפירושיםאואי-ידיעה,אוטעות,הרבהכןכלשורות
בדרןעליכם(המקובלתמחקרגישתלכלמוחלטבניגודבאי-נכונותם,ממש

הקדוםהמשפטכנראהניצחכאן 1 !אוביקטיביתהסתכלדתולכלכלל)
אתלהעמידאשתדלהרצינית.העיוניתהגישהאתטחי ilוהוהקלילז.יגרתי, tהז

ותסכימווהסליחה,הסבלנותואתכםנלוודה,אחרנלוודהאמיתם,עלהדברים
האוביקטיביתובאמתוב"איחוד-נר"בימאדהפוגעיםהאחרוניםשדבריכםנא
והסברותילטענותיהקשבהקצתעודמכםלבקשבזכותאותימזכיםיחד,גם

 ,האפשר.ככללקצרואשתדל

וברכה.שלום ) fל"רשפים-ש.לע.

ולשלילה,לחיוברבעניןבוישא'אדרכ"המידםהמפורטמכתבכם
ולהודותמכתבכםשלבסופונקודותכמהעלבמיוחדלהגיבצורןוהרגשתי

טרדותומגמתכם.פעולתכםל ilוניתוהעניהטובהההסברהעלכללבדרןלכם

' t אתבכתב,ניתןשזהכמהעדלהביע,אנסהועתהכהעדעיכבוניונות

לבכם.לתשומתבתלוווההערותי,
החייםללוראתמאמציכםאתתנדעתכם,אתאניומחשיבמעריןמאד

מאדנעלהדברזהולמים. tה'האנושייםהחייםהםהם tוהשלמיםהיהודיים

רצוןויהיהמטורפת,בתקופתנדוביחדדכלל,בררןמאדוריזיקליונועז

איןדאמתשאליבאהמטרה,הגשמתלקראתבהתמדהלהתקדםןז.tתצליחו

לפרטיםלשאוליכולהייתיפניםאלפניםלשיחהנפגשנואילווסיום.סוףלה
כאילומ!נשיות,להןיווראים(שבטעותהפולחניותלמצוותיחמכםעלנוספים
שהיאשביהדות,עניניםולשארבלבד)מופוזzטמשהוהןהמוסריותהמצוות

כזאת.לפגייזtההימיסבאחדנגיעאוליומאובנת.קפדאהבלתיחיה,תנועה-דת
במפגיעהטעוןעלואגיבובמכתבכם,ב"רשפים"בנאמראסתפקלעת-עתה

תגובה.

לנושידועכמהעדהחסידות.דרןוזzלהמדעיהמחקרעלכלראשית

הנפש,הרגש,עלאלאהיהדות,שלהמדעיהמחקרעללאהחסידותהתבססה
כרגעלהיכנסמתכווןאינניאןוההגיון.העיוןעלגכוכמובןשבלב,הדבריס
טעוןאמנםכיהמזכירהאגב,הערתרקזוותהיזה,בעניןעיוניםלפרטי
נוסף.עיוןהדבר

-מבוססתובלתיהשרירותית-החלוקהעללהתעכבישפירוטביתר
:צדקהיהדות)עמדתזוהי(ולדעתכםמזוזושונותורגותלשתיהשלמותשל

 ?זאתלכםומהיכןמאיןמוחלטת.למדת-itיכדרגתואמתיחסית,שלמותכדרגת

ושביהתפדהבמשפט"צידןכסאן",מכוןומיזtפט"צדק ," jבצולתבלישפוט

עלוממנוהצדק,עלהיהדותבמקורותמספראיןמקומותושארבצדקה"
השםתוארמוגדרכן 1היחסיתהשלנוותמידתזוהיהאמנם-הצדיק,
 ?יחסותוביןשלזכותביןוביהמניהסתירה?והאיןפעולתוותואר

המוחלטתלאמתמקוםאיןכןאמתשלבתקופהלצדקמקוםשאין"כשם

בשוםאפ'ז.tרואיפסקני,בטוןאתםוקובעיםגוזךיםכן-הצדק"בתלוופת

צדיקש"איןהיהדותידעההתורה,ידעהאמנםזה,פסק-דיןעםו:השלים,~ופן

בשר"הואבשגםבאדםרון/יידון"לאיחטא",ולאטובה .;tיעור .tאיבארץ
מסקנהמזהלד,סיקלנוחלילהאדודם,כבשרבחולשתובות 1Lהתחיוהיתה

לדעתכםשהיא-הצדק"בתקופתהמוחלטתלאמתמקום ןיא,,Lז''נועזתנה
עומדת-המוחלטתהאמת-הנכספתהמטרההיחסיות.תקופתהט,וטעית,
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קוקוהרבחשוכות"."בפגיםבערב,להםניתןו,/זהבשראומרתהמכילתאוגם
נאויעוייןאורות"."טלליבספרוונמרציםנכוניםדבריםזהעלכתבזצ"ל

זצ"לקוקהרבודבריהקרבנות,עניןעלזכאיבןיוחנןוריהנביאיםבד::גריגם

יצחקהרבשלןהנכוחיםהנכוניםוהדבריםשהזכרתי,ספרבאותוזהעניןעל
ואזכירהלורבנות.ועלהצמחונותעלהתאווה""קברותבספרוהעבנשטרייט

רבנושליסוריועלמציעאבבבאהמסדפרמאדהמאלףהמעשהאתרקעוד
בניעלרחמיועל-ידינתרפאוכיצדלשחיטהשהובללעגליחסובגללהקדוש

בתלמודרבותועודמישראל.אדםלכלרבהואזהרהונפלאעזלקחכרכושתא.
בשר.לאכילתשליליביחסזה,בקו

רמהמאיגראפתאומיתירידההרגשתימכתבכםשלהאחרונותבשורות
מצטטים-לום ;Z)' 'הקב"השל"שמואחת,בבתנקודותבכמהעמיקתא,לבירא
הצדק"ררגתאןהשלום,עלושבחהללדבריעודבתוספתחז"לדבריאתם

חסראלאוחלק,ונפלאנוחלהמית".וגםלמותמלחמה,שלאפשרותמניחה
קובעיםואתםלהחליט.רצוננוכןכהאלאויסוד,ובסיסהגיוןלא !בסיסכל

זואוין ,"רנ"של )ן!(הנוצריתעמדתוזוואיןהיהוות,"!נמותשזוהי
בשלושלרכזהצלחתםאין"סולם",שלבסיף),מוחמד(דיןהמוסלמיתהעמהד
המשוועיםוהגדרותפירושיםאואי-ידיעה,אוטעות,הרבהכןכלשורות
בדרןעליכם(המקובלתמחקרגישתלכלמוחלטבניגודבאי-נכונותם,ממש

הקדוםהמשפטכנראהניצחכאן 1 !אוביקטיביתהסתכלדתולכלכלל)
אתלהעמידאשתדלהרצינית.העיוניתהגישהאתטחי ilוהוהקלילז.יגרתי, tהז

ותסכימווהסליחה,הסבלנותואתכםנלוודה,אחרנלוודהאמיתם,עלהדברים
האוביקטיביתובאמתוב"איחוד-נר"בימאדהפוגעיםהאחרוניםשדבריכםנא
והסברותילטענותיהקשבהקצתעודמכםלבקשבזכותאותימזכיםיחד,גם

 ,האפשר.ככללקצרואשתדל

וברכה.שלום ) fל"רשפים-ש.לע.

ולשלילה,לחיוברבעניןבוישא'אדרכ"המידםהמפורטמכתבכם
ולהודותמכתבכםשלבסופונקודותכמהעלבמיוחדלהגיבצורןוהרגשתי

טרדותומגמתכם.פעולתכםל ilוניתוהעניהטובהההסברהעלכללבדרןלכם

' t אתבכתב,ניתןשזהכמהעדלהביע,אנסהועתהכהעדעיכבוניונות

לבכם.לתשומתבתלוווההערותי,
החייםללוראתמאמציכםאתתנדעתכם,אתאניומחשיבמעריןמאד

מאדנעלהדברזהולמים. tה'האנושייםהחייםהםהם tוהשלמיםהיהודיים

רצוןויהיהמטורפת,בתקופתנדוביחדדכלל,בררןמאדוריזיקליונועז

איןדאמתשאליבאהמטרה,הגשמתלקראתבהתמדהלהתקדםןז.tתצליחו

לפרטיםלשאוליכולהייתיפניםאלפניםלשיחהנפגשנואילווסיום.סוףלה
כאילומ!נשיות,להןיווראים(שבטעותהפולחניותלמצוותיחמכםעלנוספים
שהיאשביהדות,עניניםולשארבלבד)מופוזzטמשהוהןהמוסריותהמצוות

כזאת.לפגייזtההימיסבאחדנגיעאוליומאובנת.קפדאהבלתיחיה,תנועה-דת
במפגיעהטעוןעלואגיבובמכתבכם,ב"רשפים"בנאמראסתפקלעת-עתה

תגובה.

לנושידועכמהעדהחסידות.דרןוזzלהמדעיהמחקרעלכלראשית

הנפש,הרגש,עלאלאהיהדות,שלהמדעיהמחקרעללאהחסידותהתבססה
כרגעלהיכנסמתכווןאינניאןוההגיון.העיוןעלגכוכמובןשבלב,הדבריס
טעוןאמנםכיהמזכירהאגב,הערתרקזוותהיזה,בעניןעיוניםלפרטי
נוסף.עיוןהדבר

-מבוססתובלתיהשרירותית-החלוקהעללהתעכבישפירוטביתר
:צדקהיהדות)עמדתזוהי(ולדעתכםמזוזושונותורגותלשתיהשלמותשל

 ?זאתלכםומהיכןמאיןמוחלטת.למדת-itיכדרגתואמתיחסית,שלמותכדרגת

ושביהתפדהבמשפט"צידןכסאן",מכוןומיזtפט"צדק ," jבצולתבלישפוט

עלוממנוהצדק,עלהיהדותבמקורותמספראיןמקומותושארבצדקה"
השםתוארמוגדרכן 1היחסיתהשלנוותמידתזוהיהאמנם-הצדיק,
 ?יחסותוביןשלזכותביןוביהמניהסתירה?והאיןפעולתוותואר

המוחלטתלאמתמקוםאיןכןאמתשלבתקופהלצדקמקוםשאין"כשם

בשוםאפ'ז.tרואיפסקני,בטוןאתםוקובעיםגוזךיםכן-הצדק"בתלוופת

צדיקש"איןהיהדותידעההתורה,ידעהאמנםזה,פסק-דיןעםו:השלים,~ופן

בשר"הואבשגםבאדםרון/יידון"לאיחטא",ולאטובה .;tיעור .tאיבארץ
מסקנהמזהלד,סיקלנוחלילהאדודם,כבשרבחולשתובות 1Lהתחיוהיתה

לדעתכםשהיא-הצדק"בתקופתהמוחלטתלאמתמקום ןיא,,Lז''נועזתנה
עומדת-המוחלטתהאמת-הנכספתהמטרההיחסיות.תקופתהט,וטעית,
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אליכםהאחררןמכתביעלסקירהגםזה.ופוגעמעליבסילוףעלרמשתומם

האלהים,בצלםשנבראהאדםעלשם"יברתי rכזאת.השתוממותבהחלטתעורר
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והבעלוהמהרש"אזכאיבןיוחנןור'והללוזכריהומיכהעיהך TLיועםהבטחון)

דלא-בחומה"יעלושלאישראלאתהקב"הביע 1tו"ה'וכו',וכו'טובשם
גישהעלהמתבססיםרעיונותינפוזריםזהשאחריבשורותגםהגויים","ככל

יהדותית,גישהינתוךהסברתיוהזיקנההנעוריםהינ"ניןאתואפילויהדותית,
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באחריתידרושושאליההיהדותשלוהנבחרהנעלהבייחודהעזהאמובהמתוך
בלבדלבצררתולייחסמהיהדותלשלולמאדלימוזר-באי-עולםכלהימים
בראשיתבספרהנפלאיםמהדבריםהחלינקתי,אותםהשלמותערכינזיטבאת
והצדק.האמתנביאיבפיים iהינאחריתבהזוןוגמורהאלהיםבצלםהאדםעל

 ."רב"עלהקדוםבמשפטכםמאדכבדמשגהשגיתםכיותראולבאלבאשימו
ו"איחוד"ב"בר"המכרזייםהאישיםרובלהוסיף,עליאחדוב itח'פרט ) 2
כיאתכםדעיםתינימיהםהשלום.למעןפעיליםהםכיאםפציפיסטיטאינט
כמההזכירבבימיןור'מותרות,והמלחמההאלימותבהם !t !ותבאיםזמניםיש

בהיטלר.מצווהמלחמתלמעןהגדולהפעילותואת-פהובעלבכתבפעמים
לביןביביבוזובבקודהומפולגיםמלחמה,סרבביהננושליחבריםוכמהאבי

שאיןמהלהםשמייחסיםאישיםלאותםבעשהרעוול"איחוד",שלהגדולררבר
בהם,

בסיף'''מרחמד"דיןהדגשתכשררה,נהגתםלאהאיסלאםכלפיגם ) 3
כלתחיהמ"לאיותרלאומשכנעתמדוייקת-נכובההיאמוסלמית"כ"עמדה
 , l/itוא'"בדםמאמיבימיהודיםוגםהעולם,מאומותישראלשונאיאשרבשמה",

בתורתויגלההאיסלאםבמהותהרציבי!המחקרהיהרותכטמרתאותהרואים

רלאאנוש,יצררילכלהמאירהעלירןמהאורוביצוצותיקרותפביביםהרבה

ממבו,וגרועמזעזע-שכמיתו,משפטמתוךשהיאכלדתרלהשפיללזלזללנו

בהסקתהגדולהזהירותכםבעלמהזה.טדבתחוםמאדצרביהדות,גםבמצא
יהודיתעמדההיסו.דעדלחקרםהספקתםלא it 'ועניניםנושארםעלמסקנות

כך.לבהוגלהאסורצדקשל
בתקווהמתאימות,מסקבותותסיקוראשבכובדבדברישתעיינומובטחבי

בחייבפועלרעיונותיכםלהגשמתבכונותכםובהערצתלהבאגםמכםלשמוע
ידיכם.במעשיבעז"ה,הצלחה,בברכתיוםיום

בידידרת.

* * * 
 • 29.4.1957תשי"ז,ביסן,כ"בהרצליה,

"רשפים".בבילכבור

שלום. ,.שע.מרל,רי

 1פרידהמכתב

זהמכתביבפתחפרידה""מכתבהמליםשתיאתרשמתיכבדבלב

הדעותעלורוגזרוחקוצרויותריותראליבמכתביכםאנימרגישאליכם,
ישירהתגרבהרבהעדרית itהאייבנימהשלכם,בטוןמאודמורגשזהשלי.

למצבהגורםהייתיאםאבימצטערמאדמאדשאלתי.אושכתבתילמה
הכרחאנימרגישורקכרחכם,בעלולהטרידכםלהוסיףרוצהואיבניזה,רוחכם
זכהשואוטעויות,על ) 1(האחרון-זהבמכתבישובלהעמידכםפבימי
הערהזהולפני ,"רב"ולאנשיאלי :tמייהסיאתם itיבמהחזכור,יותרהרכה

רכליהודי,כל , /Iהשרתלמלאכיתורהביתנה"לא :אחתכללית,אךצרה, Iל
אתרתא" Iל"בטורימפרשיםכיצדיודעאינביולהבין,ללמודיכולאדם,

משתד-שאתםכפיאחת",כאחדותשביהדותוהמנוגדיםהסותרים"המאמרים

ובסיועהגדוליםרבותיברבעקבותהולךאביהצלחה,וללאזאת,להסבירלים
השכלבעליהתלמודחכמירבותינוהאדם,מיוצרלישביתןהישרהשכל
והמבוגדים"הסותרים"מאמריםביןולהכריעלהבדילהורובוהישר

תחתשןעין,תחת"עיןהרורות".כזכרוצתשנפסלואלהאתולפסולשבתורה

חוקלהתנוססממשיךשבתורהאעפ"יבהחלטיות,הז"לו Iפסל-ממון"-שן
 :בתורהבאמרשרניתעבירותעלהזה.היוםעדהגופניהגמול-העובש
וחנק·הרגשריפה,סקילה,פרטיבתלמודוישיסקל",סקולימות,"מות

אתטרפון,ורביעקיבארבי-התלמודשבחכמיהגדוליםהכריזוובכל-זאת

(בסבהדרין)שםהייהםשאילוואמרוהמוות,לעונשיהמוחלטתהתנגדותם
עלהקשהדיבםפסקל /Iחזבשםוידועלמיתה,פעםאףבידוןאדםהיהלא

הכריטוכרחובלנית,שהיא-שנהבשבעיםפעםלמוותשדנהסבהדרין
השתאיטאתכהחלטיותופסלווהמנוגדים",הסותרים"ד,מאמריםביןחכמינו
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בלבדלבצררתולייחסמהיהדותלשלולמאדלימוזר-באי-עולםכלהימים
בראשיתבספרהנפלאיםמהדבריםהחלינקתי,אותםהשלמותערכינזיטבאת
והצדק.האמתנביאיבפיים iהינאחריתבהזוןוגמורהאלהיםבצלםהאדםעל

 ."רב"עלהקדוםבמשפטכםמאדכבדמשגהשגיתםכיותראולבאלבאשימו
ו"איחוד"ב"בר"המכרזייםהאישיםרובלהוסיף,עליאחדוב itח'פרט ) 2
כיאתכםדעיםתינימיהםהשלום.למעןפעיליםהםכיאםפציפיסטיטאינט
כמההזכירבבימיןור'מותרות,והמלחמההאלימותבהם !t !ותבאיםזמניםיש

בהיטלר.מצווהמלחמתלמעןהגדולהפעילותואת-פהובעלבכתבפעמים
לביןביביבוזובבקודהומפולגיםמלחמה,סרבביהננושליחבריםוכמהאבי

שאיןמהלהםשמייחסיםאישיםלאותםבעשהרעוול"איחוד",שלהגדולררבר
בהם,

בסיף'''מרחמד"דיןהדגשתכשררה,נהגתםלאהאיסלאםכלפיגם ) 3
כלתחיהמ"לאיותרלאומשכנעתמדוייקת-נכובההיאמוסלמית"כ"עמדה
 , l/itוא'"בדםמאמיבימיהודיםוגםהעולם,מאומותישראלשונאיאשרבשמה",

בתורתויגלההאיסלאםבמהותהרציבי!המחקרהיהרותכטמרתאותהרואים

רלאאנוש,יצררילכלהמאירהעלירןמהאורוביצוצותיקרותפביביםהרבה

ממבו,וגרועמזעזע-שכמיתו,משפטמתוךשהיאכלדתרלהשפיללזלזללנו

בהסקתהגדולהזהירותכםבעלמהזה.טדבתחוםמאדצרביהדות,גםבמצא
יהודיתעמדההיסו.דעדלחקרםהספקתםלא it 'ועניניםנושארםעלמסקנות

כך.לבהוגלהאסורצדקשל
בתקווהמתאימות,מסקבותותסיקוראשבכובדבדברישתעיינומובטחבי

בחייבפועלרעיונותיכםלהגשמתבכונותכםובהערצתלהבאגםמכםלשמוע
ידיכם.במעשיבעז"ה,הצלחה,בברכתיוםיום

בידידרת.

* * * 
 • 29.4.1957תשי"ז,ביסן,כ"בהרצליה,

"רשפים".בבילכבור

שלום. ,.שע.מרל,רי

 1פרידהמכתב

זהמכתביבפתחפרידה""מכתבהמליםשתיאתרשמתיכבדבלב

הדעותעלורוגזרוחקוצרויותריותראליבמכתביכםאנימרגישאליכם,
ישירהתגרבהרבהעדרית itהאייבנימהשלכם,בטוןמאודמורגשזהשלי.

למצבהגורםהייתיאםאבימצטערמאדמאדשאלתי.אושכתבתילמה
הכרחאנימרגישורקכרחכם,בעלולהטרידכםלהוסיףרוצהואיבניזה,רוחכם
זכהשואוטעויות,על ) 1(האחרון-זהבמכתבישובלהעמידכםפבימי
הערהזהולפני ,"רב"ולאנשיאלי :tמייהסיאתם itיבמהחזכור,יותרהרכה

רכליהודי,כל , /Iהשרתלמלאכיתורהביתנה"לא :אחתכללית,אךצרה, Iל
אתרתא" Iל"בטורימפרשיםכיצדיודעאינביולהבין,ללמודיכולאדם,

משתד-שאתםכפיאחת",כאחדותשביהדותוהמנוגדיםהסותרים"המאמרים

ובסיועהגדוליםרבותיברבעקבותהולךאביהצלחה,וללאזאת,להסבירלים
השכלבעליהתלמודחכמירבותינוהאדם,מיוצרלישביתןהישרהשכל
והמבוגדים"הסותרים"מאמריםביןולהכריעלהבדילהורובוהישר

תחתשןעין,תחת"עיןהרורות".כזכרוצתשנפסלואלהאתולפסולשבתורה

חוקלהתנוססממשיךשבתורהאעפ"יבהחלטיות,הז"לו Iפסל-ממון"-שן
 :בתורהבאמרשרניתעבירותעלהזה.היוםעדהגופניהגמול-העובש
וחנק·הרגשריפה,סקילה,פרטיבתלמודוישיסקל",סקולימות,"מות

אתטרפון,ורביעקיבארבי-התלמודשבחכמיהגדוליםהכריזוובכל-זאת

(בסבהדרין)שםהייהםשאילוואמרוהמוות,לעונשיהמוחלטתהתנגדותם
עלהקשהדיבםפסקל /Iחזבשםוידועלמיתה,פעםאףבידוןאדםהיהלא

הכריטוכרחובלנית,שהיא-שנהבשבעיםפעםלמוותשדנהסבהדרין
השתאיטאתכהחלטיותופסלווהמנוגדים",הסותרים"ד,מאמריםביןחכמינו
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תחיהמ"לא-מוסריתהרוחניתועלייתההיהדותהתקדמותעםונפסלאי"פטם
!שכךהתורה"כל"זו-תעביד".לאלחברךסאנידעלך"מהעדבשמה"כל

יהדותיכיהודיבולהכירבאלצים II"רשפיםאבשישאפילוהזקן,הללהכריז

ובטהביהרותכללטטוניניםשאינם"נר"ואנשיחפשיכנתןדלאאמיתי,
נקףולאידכםרעדהלא(האםשלהם".ברטותיהםאלאהיהרותשאובןרת

תמציתלהםהיאשהיהדותאניזz,יםעלכזאתקטלניתמסקנהלהוציאלבכם
ועוז,כוחהשגתם)לפי(כמובןשואביםהםוממנהולמעשה,להלכהחייה!:
ומגדולינול IIמחומהנביאים,מהתורה,ממבה,נפש,למסירותעדעוהאמונה

 )! !ן 1שאחריהם

שרקנוערמצדכזהקטלניולווללנוכחהסברהבדברילהמשירקשה
המהותית,ביהדותםשזקנויהודיםכלפינפש,משאתלקראתללכתהתחיל

מינימלינימוסליתרלפחותהםראוייםשכמדומניזקנים,יהודיםכלפיובכלל
עודואוסיףאתאמץובכל-ואתזקנים.כלפימצעיריםהיהדותעל-ידיכנדרש

המלחמה,עניןשביהדות. IIוהמנוגדיםהסותריםהמאמריםבעניןאחתבקודה

עמלקומלחמתכנעןכיבושנן~מה",כלתחיה"לאלמלחמה",תצא"כי
והנביאיםירמיהואךהיה,זהכלבתלמו,דמלחמהודיניוכו',דודוכיבושי
לספרצורךואיןולעתיד,בהווההמלחמהדרךאתבהחלטפסלוהאחרים

רקמחשבתוכלוכיהאויב",אל"נופלשהואנאשםגםירמיהוזאת.לכם
ורקדאז,ל IIצהשלהחירוםחוקיעל-ידילמוותונידוןיהודה,עםעללרעה
למלחמההתנגדועצמם,התלמודחכמיל, IIחוגםאךממוות.ניצולבנס

בןיוחנןור'וחובה,מצווהכמלחמתהעםראשיעל-ידישהוכרזהברומאים
אלהמלחמהממקוםנמלטו-יכולשרקמהחכמיםמיוכלותלמידיווכאי

היום.עדקיימיםאנוזהובכוחוגופה,האומהנפשאתמחדשיצרובומקום

שלהקטלניופירושונ"ו,בגיטיןהבריוניםעלחו"לשלהקשיםדבריהם
אתהקב"ה"והשביעפסחיםמס'בסוףמהרש"אודבריבריונים,עלרש"י

למלחמהחיוביותלכלגמורבניגודהםוכו'וכו'בחומה"יעלושלאיו~ראל
לטתיראךהשיה,מהחיההטברהתנ"ך.שלהקדוםהמלחמתיובחלקשבתורה

ביןהמוחלטתההכרעההברורה,המסקנהזוהיזו.בררךמללכתוחלילהחם

ביניתהומיהבדלהכ/בדילווהושביהדות,והמנוגדים"הסותרים"המאמרים
לסוגיהםואש"ב"דםאנשיוכל"סולם"אנשיוביןאחדמצד"בר"ואנשי
כפה",את"וקצותהעין",תחת"עיןלתקופתאותנוהמחויריםאלהשני,מצד
בזה.עודאאריךולאוכו',נשמה"כלתחייה"לא

מוחמד"דיןשלבסימןאותובציינכםבאיסלאםזלזולכםבדברלהערתי
וקיימת.עומדתנגדכםהטענהועדייןסתמיבלאוואלאעניתםלאבסיף"
הריהיטלר.מלחמתבומןעמדתיעלבדיוניםכאןאתכםאיכנסשלאומובן

במכתבכםמכם-זהבטביןרבריאתששמטתםלפביטור-כברקיבלתי

מדודיךסבוןשעשולאלהפסיבישותףהיותיעלוהעלבהונויפהגינוידברי
 ...הגוללעלינסתם!וכברשליודודיומקרובישלךוסבתאמסבאודודותיך,

בעוזהצועדיםהצעיריםשופטיוכלפיפהלפצותשכמוניזקןלחוטאאיןלא.
טוןאליכםבמכתביתמצאולא :לבשימולזאתרקהשלמה".הגאולה"בררך

רעיוניות,טענותשאלות,בהםישאישי.וגיבויהשפלההעלבה,זלזול,שלכזה
"מכלכימצטירים,אפילוללמודלהקשיב,עזורצוןויכוח,תמיהות,פירכות,
 ." 1פרידה"מכתב :זהמכתביבפתחשאלתילכןהשכלתי".מלמדי

לב.בכלממנילכםושלוםלהרהורים,גורםלפחותדברינאיהיו

* * * 
 • 12.6.1957תשי"!·סיוו,'ייגהךצליה,

שלרס.רבל"ךשפיםיי, .,ש • yלכב'

מכתבינו,בחליפתלהמשירולרצונכםאיירכ"זמיוםלמכתבכםשמחתי
פגישההראשוןבמכתבימכםבבקשיצדקתיכמהוודאותביתרנוכחתיאך

להעיראי-יכולתוכןהבנה,ואיטעותכמהאנירואהרבבצעראישית.ושיחה
מחדשהריביכשלנו.רגישבעניןביחודשבכתב,בבירורקוריםמיד,ולתקן
הנידוניםהעניניםעלמפורטתלשיחההימיםבאחדלהיפג'זz,הצעתיאתבזה

ולהעמידתיקוןבירור,הטעוניםדבריםכמהעללהגיבאנסההפעםבינינו.
האמיתית.משמעותםעלהדבריםאת

אישית.פגיעהמחייבהויכוחאיןלדעתיהאישיות.הפגיעותענין ) 1
מנוגדהריזהמשלי.השונותדעותיכםבהבעתביפגיעהלראותליוחלילה
אר ?משלישונותדעותשמיעתעל-ידיאיעלבוכיצדהויכוח,מעשהלעצם

לכםאנימציעשובעניני.ויכוחשלמגדרוחורגתאישיתממשהיאהפגיעה
דרגותלכםמייחסשאנילאואףפגיעהלאתמצאוולאבמכתבילבדוק

אלאביהדותכללמעונינים"אינכם :למשלאתם.כמעשיכםפוגעים,וציונים
והבעתויכוחבגדראיננובמכתביכם)עוד(וכמוהווהמשפטבדעותיכם".

לפניו.הנתבעיםאוהנשפטיםעלעליוןשופטשלמגבוהגור-דיןאלאדעה
 :לאומהיהדותזאתמהעללעצמכםשלקחתםהמונופוליהפוגעתכןכמו

עמדתכםאליהן·יהדותלהתאיםרצון-דעותיהיהרות,תמיד-דעותיכם
במכתביכם.תורפהמקוםכאןופורה.רציניויכוחלכלמפריעהוו

אורטודוכסיםשאינכם 1מס.גליון"רשפים"לפילחיןt,וביסודליהיה ) 2
צורךיהיאם-ונרמוסנעקור,הנושניםהפטפוטים"את :שאומרמיקנאים.

לורתא,נטוריעםאל-תגע-בי.אדוקבבחינתאינווכ'"המוסכמותאת _בכך

עמדתי,בצדקתלשכנעםאשתדלולאאתווכחלאודומיהםישראלאגודת
למאמיניםשביהכבודיחסב)לשכנעם.מולווהאיבני-:האחתסיבותמשתי

עלאדברלאלפניהםולרופפה.באמונתםמלפגועמאדמעכבניאדוקים
שלפניכםחשבתילי.חלילהביהדות.שנפסלונלוודותועלהיהדותהתפתחות

משתדליםאתם ?טעיתיהאם .כנ"לב"רשפים"הצהרתכםיסודעלמותר,
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בזה.עודאאריךולאוכו',נשמה"כלתחייה"לא

מוחמד"דיןשלבסימןאותובציינכםבאיסלאםזלזולכםבדברלהערתי
וקיימת.עומדתנגדכםהטענהועדייןסתמיבלאוואלאעניתםלאבסיף"
הריהיטלר.מלחמתבומןעמדתיעלבדיוניםכאןאתכםאיכנסשלאומובן

במכתבכםמכם-זהבטביןרבריאתששמטתםלפביטור-כברקיבלתי

מדודיךסבוןשעשולאלהפסיבישותףהיותיעלוהעלבהונויפהגינוידברי
 ...הגוללעלינסתם!וכברשליודודיומקרובישלךוסבתאמסבאודודותיך,

בעוזהצועדיםהצעיריםשופטיוכלפיפהלפצותשכמוניזקןלחוטאאיןלא.
טוןאליכםבמכתביתמצאולא :לבשימולזאתרקהשלמה".הגאולה"בררך

רעיוניות,טענותשאלות,בהםישאישי.וגיבויהשפלההעלבה,זלזול,שלכזה
"מכלכימצטירים,אפילוללמודלהקשיב,עזורצוןויכוח,תמיהות,פירכות,
 ." 1פרידה"מכתב :זהמכתביבפתחשאלתילכןהשכלתי".מלמדי

לב.בכלממנילכםושלוםלהרהורים,גורםלפחותדברינאיהיו

* * * 
 • 12.6.1957תשי"!·סיוו,'ייגהךצליה,

שלרס.רבל"ךשפיםיי, .,ש • yלכב'

מכתבינו,בחליפתלהמשירולרצונכםאיירכ"זמיוםלמכתבכםשמחתי
פגישההראשוןבמכתבימכםבבקשיצדקתיכמהוודאותביתרנוכחתיאך

להעיראי-יכולתוכןהבנה,ואיטעותכמהאנירואהרבבצעראישית.ושיחה
מחדשהריביכשלנו.רגישבעניןביחודשבכתב,בבירורקוריםמיד,ולתקן
הנידוניםהעניניםעלמפורטתלשיחההימיםבאחדלהיפג'זz,הצעתיאתבזה

ולהעמידתיקוןבירור,הטעוניםדבריםכמהעללהגיבאנסההפעםבינינו.
האמיתית.משמעותםעלהדבריםאת

אישית.פגיעהמחייבהויכוחאיןלדעתיהאישיות.הפגיעותענין ) 1
מנוגדהריזהמשלי.השונותדעותיכםבהבעתביפגיעהלראותליוחלילה
אר ?משלישונותדעותשמיעתעל-ידיאיעלבוכיצדהויכוח,מעשהלעצם

לכםאנימציעשובעניני.ויכוחשלמגדרוחורגתאישיתממשהיאהפגיעה
דרגותלכםמייחסשאנילאואףפגיעהלאתמצאוולאבמכתבילבדוק

אלאביהדותכללמעונינים"אינכם :למשלאתם.כמעשיכםפוגעים,וציונים
והבעתויכוחבגדראיננובמכתביכם)עוד(וכמוהווהמשפטבדעותיכם".

לפניו.הנתבעיםאוהנשפטיםעלעליוןשופטשלמגבוהגור-דיןאלאדעה
 :לאומהיהדותזאתמהעללעצמכםשלקחתםהמונופוליהפוגעתכןכמו

עמדתכםאליהן·יהדותלהתאיםרצון-דעותיהיהרות,תמיד-דעותיכם
במכתביכם.תורפהמקוםכאןופורה.רציניויכוחלכלמפריעהוו

אורטודוכסיםשאינכם 1מס.גליון"רשפים"לפילחיןt,וביסודליהיה ) 2
צורךיהיאם-ונרמוסנעקור,הנושניםהפטפוטים"את :שאומרמיקנאים.

לורתא,נטוריעםאל-תגע-בי.אדוקבבחינתאינווכ'"המוסכמותאת _בכך

עמדתי,בצדקתלשכנעםאשתדלולאאתווכחלאודומיהםישראלאגודת
למאמיניםשביהכבודיחסב)לשכנעם.מולווהאיבני-:האחתסיבותמשתי

עלאדברלאלפניהםולרופפה.באמונתםמלפגועמאדמעכבניאדוקים
שלפניכםחשבתילי.חלילהביהדות.שנפסלונלוודותועלהיהדותהתפתחות

משתדליםאתם ?טעיתיהאם .כנ"לב"רשפים"הצהרתכםיסודעלמותר,
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אנימוצאאלאלהתאים,צריךאיננישלאשריאציין,רקבזה,כאןאאריךולא

האדם.בת-1lמחיכ'זtיאגדוליה,בפיהיהדות,את

שהיהרור.טענתישלאתראו,הקודמיםבמכתבייפד,תעיינואם ) 4

היאשלההגדוליםהסמךבנישבפיאלאזמננו,בסגנוןפציפיזםעלמצווה
אחרוניםמנביאיםהחלבעיקרבולטזהודברלמלחמה,מתנגדתתמיד

עלחז"לדבריוכלהנבואהכלהתלמוד.גדולישלהמכריעברובםוהמשך

אשתמשאםעקום","פלפולורקהאלימות.איבדרךרקבכופורשהםהגאולה
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אחרים"ובובקריםלהילחםאסורמסויים"במקרה :אתםאומריםירמיהועל
?והיכןאלהלדבריכםבירמיהושהואכלרמזנמצאהיכןזאת".לטשותנ;ריר

הוא "?מלחמהבטר"יי~טיחו :הנועזתלקביעתכםסמוכיןבישעיד,ותנ'צאו

כיוהעםחזקיהואתהואומעודדמבטיחכךסוףיםלידוכמשהככיטח,בגר

צבאאתהיכהר'מלאראלאכבחריבא,זכיצחל IIצהלאואמ,נםלחם,ילחםך'

ולאמורלעלומםמתאמציםואתםכפשוטםהדבריםטלמכתובראביאשור,
בישעיהו,בודדמקוםכלוכךשם.אסמכתאוכלבסיסכללהםשאיןדברים

במפלתלביזהאומשח,בימיהיםלביזתבדומהמשהובושייוz-וכ'בזכריה
אלאוצה"לפלמ"חעל-ידיבאלאזהכל-וכו'ומגוגגוגבזמןאוסנחריב

ומלחמותכנעןבכיבושכמולאבעצמו,הקב"ה-ידיעלאומלאך-ידיעל

מימיהחללגמריונפסלההורחקהזוודרךבאויב,נלחםהצבאשאזדוי,ד
כטענתכםזו,בחלוקהאשמים"האנטישמים"ולאוהלאה,האחרוניםהנביאים

עלנמסרותשהןכמוהעובדותאלאהמודרנית,הלאומיותנאמניוכטענת
לעקמן,ואיןובתלמו,דבנביאיםדיוקן

וביןאליעזרר'ביןהמכריעבוויכוחאדיש-נייטראלישאינניבוודאי

 'ר"(בשבת). .'''כווכ'בקשתולאבסיף,לא itהאי'יצא"לאבעניןהחכמים
וכתתושנאמרלגבאי,אלאאיבןאומריםוחכמיםלו,הןיטין 11תכ'אומראליעזר

ילמדוולאחרבגויאלגוייו.!.יאלאלמזמרות,וחניתותיהםלאתיםחרבותם
ברומייםלמלחמהשהתנגדוד,םהדוכמיםואותם .)'ופרלן(ישבת,מ,להמהי'.עוד

מייח-שאתםצדדייםנימוקיםמפניולאבכללהמלחמהאתשלילתםמפני

ש"אינןהנשלולכליזהע~ליליויחסוהוכחה.יסודחסריכלנימוקיםלהם,סים
שמצאהוא-לאתים"חרבותם"וכתתועלהמפורשתוההצבעהלגנאי"אלא

ריקיםאבשים II :מפרששהוא"בריונים':עלייי .iרו;שלבפירוש,'עזביטוילו

ראשוןביחמלחמתעלהמהרש"אובדברי ,)ו"נ(גיטיןלמלחמה",ופוחזים

יי).פרקפסחים,למסכת(בפירושוושני

יוניים iהדנהוזtוו,~סיפוריעלהדיבוראתכאןלהרחיביכולאינני :.i 'ליצר

במלחמתותלמידיועקיבארביעלהמיליטריסטיתהתעמולהעל-ידיהנפוצים
המ,לחכה,דיניעלידעוחכמיםאותם!וכללהדיים !בדיםספוריכוכבא.בר

 •ובכיהמלחמה,ניבעניהמלךשלסמכותוועלמצווה,ומלחמתרשותמלחמ,ת
מיניכלעלהחכמיםגדוליידעווכךארה.לךיניםבניגררלמי~שחבחגוזאת

גדוליםאותםהניעזהודווקאשבמקרא,לעונ::ז.יםנוסף'זzבתלמודמוותעונשי

כלשלהמוחלטתשלילתםועלובלנית"ח"סנהדריןעללהכריזהסמ,כותבני
אולדעותיהם,היהדותאתלהתאיםמרצונםזאתהםו ttjעהאםמוות.עונש

לשאלההתשובהמהספקהייזt ?ר,'ז'Iרות :'!.רמעהיאשעמרתונברצינותח'זzבו
-אותי,מענינתהיהדותשאין-בל'זtונכםאוהיהדות,מןאני?הסוטהזו
התלמו,דחכמיגדולואם ?גדוליםאותםלעמדתבעימחהאנימצטרףאם

כלזוהילחברך"תעשהבלעליךששנוא"מה it 'במפור'זtהצהררהזק.ןהלל
שהואאולדעותיו,היהדותאתלסגלבזהרצההאםה, itפירו'והשארהתורה,

כלפיבדוגמאותלהארירעודויכולתי ?האמיתיתהיר,דותאתלדעתוביטא
כמדומניבדעותינו.אלאביהדותמעונרניםאנואיןכיהפוגעתטענתכם

שחם, ~:.זכרברייתקבלוהפטםשלפחותבטוחשאינניורלןהדוגט:אות,'~יססיקו
הטענה,ממיןשלאתשובותוללאעיקוםללא

טעובה,נכשלווטוביםשגדוליםאחתמכשוללנלוודתמגיע,~ניכאן ) 5

המטיפיםקהלכלו,~חריווייצמן,חייםבטועים.אתםגםוהנהאחרים,והטעו

ביואל"נפלאה"אחיזהלהםמצאווהזדיינות,ובריגדותצבאעל-ידילגאולה

היודעאך !~מחיםיי Iלומזמרותיכםלחרבותאתיכם"כותו :'זLאמ,רהנביא,

מסתייע-הואזקוקואמוסגנונם,הנביאיםבלשוןומביןנאמתעברית

ובווד-בפי~טותיורעהואהנוודרניים,ואפילוjן,ן::טורתיים,המפר'זLום iZבפירוו

נרלםיבדאו'ז.:אפילוירו'ז:לים,עללהילחםהבאיםלעמרםפונה'זLהנביאאות
יפלו-מלחמהלכליהעבודהכלראתויהפכואני,גבוריאיכ,רהחל,;:וגם

'ט.חורוורכיםהובר':כ,תזכצי.!':זוה'טמו.רטזר;זי!ני:נואח fl:נקבלפני ' 1וייכשר

אומחרידה,טעותאמנםכיוהמקובל,מהיז.:יגרהתחרך :.iלהימאמץלאחרל"

אתיהםלכותתייז.:ראללבניכפנייהיואלדבריאתלהבין ,ה::ו Iלסרלוף
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כנגדולטעוןאתםיכולים-היהדותבמרכזר,םהמצפון"וזוךהלב'זt"בור
זאת-אומרתלדעותיו,סמוכיןמצא-1l 'עדוטרחעמללמוסרנטייתו'זLמרוב

וטובים.גדוליםרביםעללטעוןאפשרוכךלדעותיו.היהרותאתהתאים

ואינניהנעלההמחשבהמיטבאתביהדותאנישמוצאומאושרשמחאני

מכולם.מללמודנרתעאינניכיאםאחרות,ותורותדתותרלתותעללנועזלווק
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כמדומניסמכא.בניופחותגרוליםפחותאמנםהם it 'מאלו,אחרותות 1rגיו

שליהדותואתפוסליםשאינכםכשםכיהודי,כךעל-ירינפסל'זLאינני

היהודית.עולמולהשקפתד,אפשרככלאריסטולהתאמתושמחשעמלהרמב'ים

אנימוצאאלאלהתאים,צריךאיננישלאשריאציין,רקבזה,כאןאאריךולא

האדם.בת-1lמחיכ'זtיאגדוליה,בפיהיהדות,את

שהיהרור.טענתישלאתראו,הקודמיםבמכתבייפד,תעיינואם ) 4

היאשלההגדוליםהסמךבנישבפיאלאזמננו,בסגנוןפציפיזםעלמצווה
אחרוניםמנביאיםהחלבעיקרבולטזהודברלמלחמה,מתנגדתתמיד

עלחז"לדבריוכלהנבואהכלהתלמוד.גדולישלהמכריעברובםוהמשך

אשתמשאםעקום","פלפולורקהאלימות.איבדרךרקבכופורשהםהגאולה
מפשוטם.הדבריםאתלהוציאלשוואמתאמץהאחרון,במכתבכםבסגנונכם

אחרים"ובובקריםלהילחםאסורמסויים"במקרה :אתםאומריםירמיהועל
?והיכןאלהלדבריכםבירמיהושהואכלרמזנמצאהיכןזאת".לטשותנ;ריר

הוא "?מלחמהבטר"יי~טיחו :הנועזתלקביעתכםסמוכיןבישעיד,ותנ'צאו

כיוהעםחזקיהואתהואומעודדמבטיחכךסוףיםלידוכמשהככיטח,בגר

צבאאתהיכהר'מלאראלאכבחריבא,זכיצחל IIצהלאואמ,נםלחם,ילחםך'

ולאמורלעלומםמתאמציםואתםכפשוטםהדבריםטלמכתובראביאשור,
בישעיהו,בודדמקוםכלוכךשם.אסמכתאוכלבסיסכללהםשאיןדברים

במפלתלביזהאומשח,בימיהיםלביזתבדומהמשהובושייוz-וכ'בזכריה
אלאוצה"לפלמ"חעל-ידיבאלאזהכל-וכו'ומגוגגוגבזמןאוסנחריב

ומלחמותכנעןבכיבושכמולאבעצמו,הקב"ה-ידיעלאומלאך-ידיעל

מימיהחללגמריונפסלההורחקהזוודרךבאויב,נלחםהצבאשאזדוי,ד
כטענתכםזו,בחלוקהאשמים"האנטישמים"ולאוהלאה,האחרוניםהנביאים

עלנמסרותשהןכמוהעובדותאלאהמודרנית,הלאומיותנאמניוכטענת
לעקמן,ואיןובתלמו,דבנביאיםדיוקן

וביןאליעזרר'ביןהמכריעבוויכוחאדיש-נייטראלישאינניבוודאי

 'ר"(בשבת). .'''כווכ'בקשתולאבסיף,לא itהאי'יצא"לאבעניןהחכמים
וכתתושנאמרלגבאי,אלאאיבןאומריםוחכמיםלו,הןיטין 11תכ'אומראליעזר

ילמדוולאחרבגויאלגוייו.!.יאלאלמזמרות,וחניתותיהםלאתיםחרבותם
ברומייםלמלחמהשהתנגדוד,םהדוכמיםואותם .)'ופרלן(ישבת,מ,להמהי'.עוד

מייח-שאתםצדדייםנימוקיםמפניולאבכללהמלחמהאתשלילתםמפני

ש"אינןהנשלולכליזהע~ליליויחסוהוכחה.יסודחסריכלנימוקיםלהם,סים
שמצאהוא-לאתים"חרבותם"וכתתועלהמפורשתוההצבעהלגנאי"אלא

ריקיםאבשים II :מפרששהוא"בריונים':עלייי .iרו;שלבפירוש,'עזביטוילו

ראשוןביחמלחמתעלהמהרש"אובדברי ,)ו"נ(גיטיןלמלחמה",ופוחזים

יי).פרקפסחים,למסכת(בפירושוושני

יוניים iהדנהוזtוו,~סיפוריעלהדיבוראתכאןלהרחיביכולאינני :.i 'ליצר

במלחמתותלמידיועקיבארביעלהמיליטריסטיתהתעמולהעל-ידיהנפוצים
המ,לחכה,דיניעלידעוחכמיםאותם!וכללהדיים !בדיםספוריכוכבא.בר

 •ובכיהמלחמה,ניבעניהמלךשלסמכותוועלמצווה,ומלחמתרשותמלחמ,ת
מיניכלעלהחכמיםגדוליידעווכךארה.לךיניםבניגררלמי~שחבחגוזאת

גדוליםאותםהניעזהודווקאשבמקרא,לעונ::ז.יםנוסף'זzבתלמודמוותעונשי

כלשלהמוחלטתשלילתםועלובלנית"ח"סנהדריןעללהכריזהסמ,כותבני
אולדעותיהם,היהדותאתלהתאיםמרצונםזאתהםו ttjעהאםמוות.עונש

לשאלההתשובהמהספקהייזt ?ר,'ז'Iרות :'!.רמעהיאשעמרתונברצינותח'זzבו
-אותי,מענינתהיהדותשאין-בל'זtונכםאוהיהדות,מןאני?הסוטהזו
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כלזוהילחברך"תעשהבלעליךששנוא"מה it 'במפור'זtהצהררהזק.ןהלל
שהואאולדעותיו,היהדותאתלסגלבזהרצההאםה, itפירו'והשארהתורה,

כלפיבדוגמאותלהארירעודויכולתי ?האמיתיתהיר,דותאתלדעתוביטא
כמדומניבדעותינו.אלאביהדותמעונרניםאנואיןכיהפוגעתטענתכם

שחם, ~:.זכרברייתקבלוהפטםשלפחותבטוחשאינניורלןהדוגט:אות,'~יססיקו
הטענה,ממיןשלאתשובותוללאעיקוםללא

טעובה,נכשלווטוביםשגדוליםאחתמכשוללנלוודתמגיע,~ניכאן ) 5

המטיפיםקהלכלו,~חריווייצמן,חייםבטועים.אתםגםוהנהאחרים,והטעו

ביואל"נפלאה"אחיזהלהםמצאווהזדיינות,ובריגדותצבאעל-ידילגאולה

היודעאך !~מחיםיי Iלומזמרותיכםלחרבותאתיכם"כותו :'זLאמ,רהנביא,

מסתייע-הואזקוקואמוסגנונם,הנביאיםבלשוןומביןנאמתעברית

ובווד-בפי~טותיורעהואהנוודרניים,ואפילוjן,ן::טורתיים,המפר'זLום iZבפירוו
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'ט.חורוורכיםהובר':כ,תזכצי.!':זוה'טמו.רטזר;זי!ני:נואח fl:נקבלפני ' 1וייכשר

אומחרידה,טעותאמנםכיוהמקובל,מהיז.:יגרהתחרך :.iלהימאמץלאחרל"

אתיהםלכותתייז.:ראללבניכפנייהיואלדבריאתלהבין ,ה::ו Iלסרלוף
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ירושלים.אתלתקוףהבאיםלעמיםבאמתוז.:פנייתובשעהוכ',לחרבות
הגדולה."בטעותכםותיווכחוהנביאבדברימחדשתעיינואתםשגםאקווה

כלפיגםפציפיסטיתבעמדהבישחשדתםבגלללפניאתםמתנצלים ) 6
ת, 1lהמפורותשובתיבואעדעלידיננםבפסקמחכיםואתםבהיטלר,המלחמה

עקרונותיועללוותרלאדם"יאהשהרישלילית,תהיכיאתםשמקווים
האחרון.במכתבכםדבריכםכה-צודק"ולאעקביישארמאשרהפציפיסטיים

בזהואיןוהנני,הייתיכזה;אמנםומתוודהמודהשכמוניקשה-עורףויהודי

לומסוכנהכמההנוצריםלו"הסבירו"דורותעלשדורותליהודיחידושכל
 •בשלו-והואהיהודיים,עקרונותיו"עללוותרלו"יאהוכייlורפוקשיות
מסוייםבגווןאורתודוכסיםיהודיםךאתםמה ;אתכםאנישואלשובוכאן

לאאךהיהדות,ברוחלהתחדשותואפים 1lהזמודרנייםיהודיםאוומיוחד
אי-הפציפיזם,בעניןנגדיוטענותיכםדבריכםכלושמרבית.אדוקהלקנאות

בהחלטמנוגדזהכל-במיוחדהיטלרובימיחירוםבימיבנשקהתגוננות
והציונותהבונדקוםעדגולה,שנותבאלפיהמסורתייםהיהודיםלרוחוביסודו
הריהיהודים,בתולדותדופן,יוצאיבודדיםמקריםמלבדהמודרנית.המדינית

דמיםסכנתשבשעתבתפוצותיההיהדותחלקיבכלומוסכםמקובלזההיה

תפילה-האחד :אמצעיםלשניהיהודיפונהומרחוקמקרובהעמיםמצד
שליטיםלבלקנותלרובוזהבכסףוהשניוהרחמים,הדיןלאלהיותחנונים

המודרניתהמדיניתוהציונותהבונדקוםעםרקולהציל.לגונןורוזנים

היהודתמסורתנאמנייהודיםשלוהיחסהיהודים,ברחובה"הגנה/!הופיעה

בהתקוממותואפילולזה.שקראוכפיעשיו.שללדרכומאדושליליחשדני
הפועלאנשיורקמא,דזהשלילייחסהיהניכרהנאציםנגדהגיטאותיהודי

אתאהדושהםכזובמידהורסים Iמהאפילוהושפעוהתבוללווהמזרחיהמזרחי
בכיבושוצידדובארצנו,האנגליתהמנדטממשלתנגדבמאבקהטירוראירגוני
בכללשמעומתפלץהיהמסורתידתייהודישכלדברהנשק,בכוחהארץ
הקב"השהשביעבועה 1הו!אתבגלוישהפרהזההדורעדהגלות,דורות

ומהתנועותמהבונדשהושפעיהודיםשלזהוסוגבחופה,יעלולא ,e 'לישראל

ההגשמהמאמצעיהםהמזוייןוהכוחהאלימותאשרוהסוציאליותהלאופיות
בגיטאות.בהתקוממותפעילשהיהבוודאיהואזהסוג-שלהםהחשובים

שכולהובעיירהגור,חסידיה, Iאדולחסידיתבמ'זzפחה 18גילעדגדלתי

הכרתיוכךאדוקים,דתייםחרדיםהיוהעםהמוניוגםשמים,ויראיחסידים

שישמיעהיה;מספיקוידעתיזה,דורלפניאז,בפוליןהאחרותהעיירותאת
מציציםהיוומיד-הפוגרומיםמפניבנשקלהתגונןהיהודיםשעלדעתואדם

בשמים, 1lומאביהםישראלאתומדיחמסיתהואכאילוואיבהדנות 1lבח'בו
פנים.בבושתלהסתלקממהרהיהזהואדם

ישמיע 1lוהיהמתוארלא-בחומהעליהעל-ידיישראלארץוכיבוש

כמדומנישקר.כמשיחוינודהיוחרםולאיהודיםבפניזהרעיון-זוועהיהודי
טובההיאאםהזאת,היהודיתהמסורתאתממשיךיושב",אניעמיש"בתוך

הצבאיים,והרבנים.מיימוןי.להרבבגין,מנחםגוריון,בןבעינירעהאו

אתםואיןולפצצה,לחרבהסוגדיםשארוכלגליליוישראלאלוןויגאל
כגנדיבהאמיניהיטלר,במלחמתגםהפציפיסטיתמעמדתילהתפלץצריכים

בהיטלרהמאבקדרכיעלגנדידבריאתמהמקובלים.אחריםמאבקבדרכי
בתואראתםמכבדיםב"נר","גנדיאני"זאתשהסבירנפיללא-אלימות,

היעילכוחועלאךהדברים.במדיותלהעמיקשהואלתםמבליעקום","פלפול
מאהעליכםגםהנאמןיקרמיהודילמדנו-בנפשברוח,מאבקשלהרב
אתבמלהמלהכאןלצטטאלאיכולאינניז"ל.צייטליןהללרןהקדושהוא

--- :וקול""דממהבספרותפילהשלכוחהעלמדבריוהעיקריהקטע
ה"שטיבלעך",גםלרבותהמדרשות,ובבתיהכנסתשבבתיהמכנית"בתפילה

אפשראיאבלערוך""השולחןעפ"יתפילהחובתידיבהשיוצאיםאפשר
אתלהמתיקואפילוולבטלןרעותגזירותפניידהעללקדםאופןבשום

שתהאבכדי---המשיח.ביאתאתעל-ידהלקרבאפשרואימרירותם,

הסגוריםהעליוניםהשעריםאתלשברשתוכלבכדירקיעים,בוקעת(התפילה)
---ומתנקםאויבכלנגדפיפיותלחרבבאמתשתההיבכדימסגר,על

ממלותומלהמלהבכלוהנפשהגוףכוחותכלאתולצמצםלרכזצריך

אחת"נשמה"תולדותהמרתקבספרואורבךהרבעליושמספרוכפיהתפילה".

"בוקעתעליונהתפילהלשםבוורשהאישיםמספרלרכזצייטליןהקדושניסה
מוכניםהאישיםהיושלאאלאהיטלר,גזירתאתבכוחהלבטלכדירקיעים"
הפנימית,במהותיבפגשווהגאנדיאניתהצייטליניתהדרךוכ'.וכ'זהלמפעל

שביטאתםכפיאחרתאוזותפילהעלעקום"כ"פלפולבביטולזאתלפטורואין
בשםואנחנובסוסים,ואלהברכב"אלה :המובןבמלואגנדי.שלדרכוכלפי

מיהו-סבוןשעשולאלהיודעיםבלאעזרהואזושבעמדתותאמרואלהינו".
להסכים.לאגםאםלהבי,ןישןוקרובינומאחינודים,

צערהרגשתמלווהשאותיבשעההדיבור,אתארחיבכהכיפללתילא

וסבלנות.בעיוןנאתקראודורש.שהעניןמכפילהצטמצםאנישנאלץעל
שנעשיםעדמשםזזים"אינם :מכתבכםסיימתםבההטובהלרוחשנזכהאפלל

חשובות.נקודותבכמהלהסכםהגענולאאםגםזה",אתזהאוהבים
לכם,טובכל

בידידית.

:+ :+ :+ 

זה.בעניןהגרולהבטעותםהודואמנם"רשפים"מאנשיתשובהכמכתב .,
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הכרתיוכךאדוקים,דתייםחרדיםהיוהעםהמוניוגםשמים,ויראיחסידים

שישמיעהיה;מספיקוידעתיזה,דורלפניאז,בפוליןהאחרותהעיירותאת
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בשמים, 1lומאביהםישראלאתומדיחמסיתהואכאילוואיבהדנות 1lבח'בו
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ישמיע 1lוהיהמתוארלא-בחומהעליהעל-ידיישראלארץוכיבוש
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להסכים.לאגםאםלהבי,ןישןוקרובינומאחינודים,
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:+ :+ :+ 

זה.בעניןהגרולהבטעותםהודואמנם"רשפים"מאנשיתשובהכמכתב .,
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בירידות.

מאותומנוגדאחר,משהואובלתי-פוסקת""התפתחותשלמסויים,בכיוון
מאמציושלבלוולגמרי,אחרבקונתוניםויכלתוהאדםשלתפקידוכיוון.

התפתחותהלכיווןגםכמובןכךומתוךהאנושות,רמותלעיצובהרצוניים
המרעעלינושגוזרכפיפטאליתאוטומטיתהתפתחותלאהרחוק,בעתיד
שלאאוברצוןלה,להיכנעאלאשאיןעליונהגזירהשליומרהבמיןהחמרני
הדתיתהאמונהלורקעעלמנוחלהמצאההמאומצת-מתוחהמחשבתיברצון.

אוברעלבחורהחפשית,הבחירהלאדםשניתנתהאומרתהצרופההיהורית

בהתאםשתהיינהכמובן-בחירתול 1t 'והתוצאותבמוות,אובחייםבטוב,

בבחירתואיפואתלויהאנוי;:'יהמיןל 1t 'עתידו !שזרעמהילוצורלבחירה,
"איזהושלחייםאורחלמעןוהחינרייםהנפעדייםבמאמציובה,ילךהדרךאת
לסוגיהםיצריווריסוןהטבעבחיקוצנעפשטותחייבחלקוי:השמח-יר Ilע'
אן-והחיהאדםוכללהצינורהמ,שפחה,היחי,דל i.O 'האושרלמ,עןונים-:iה'

המיניות,בתחומיהאינטנסיביופיתוחםליצרים"חרות"שלחייםאורח

והסקרנותהגאווההלונאה,חמריים,ותענוגותר tלעו'החמרההשלטון,הכבו,ד
האדםאתמוציאיםוהנבודהתאייה"הקנאה, :חכמינואינרווכ.'וכיהחולנית

הםהריומלואו,עולםומקיפיםמסתעפיםהריאלהושלסתהעולםי:מן
סכנתעדהמתמידותלמלחמותהבינלאומיות,למתיחויותהראשייםהגורמים

ביטאיפה-הכלכליומהצרחבררתית,מבחינהזהוהמימני.האטומיהחורבן

כלאךמ,צרכיו,אתמשםלקחתזכאיאדםוכלכללימחסןהוא"העולם :גנר"
גנב".הריר,ו-באמתזקוק אוה,::',מיותרהלוקח

יקרהמהלדעתהמתיינריםשלנבואהברברימאמין:אינניינזההיוצא

אוהאדםבהתנהגותשיחולביניפנהתלויזהכיהימים,באחריתהאנושותאת
עתה ,:ן'יאפשריים.הרבריםושניהפעורה,התהובלקראתלהיררררבהמשיכו

אנונמצאים t 'בווראותהלוובעיםהורו,י 1lאנ'ביןביחורוהגות,חזוןגדולי
הב jתור-בפתיחתרחרקלאבעתיריגמראשרה 1tק'משברשלבסופו

כתפקידאניומסתפלוכאלהנבואותאוהדואיננינוטהאינניאנילאנושות.

בסגנונואשתמ,ש(אבהמכסימליחלקואתלתרוםארם,כלעלהמוטלהצנוע
שטחיבכלר,אנושותשלוהרוחניהחני,רילמחסןלעיל)שהזכרתיגנרישל

חייואתהעשירהרי-זוברוחהמכסימוםאתארםכליעשהאםהחיים.
1I 'וt לער'תרםרב,רi.O ואןור\t בומטילהזולח,רi נףעלמשלולואתה

היחידאתלהעסיקשצריךמה.זהובכללות t\האנו'עתירלהכרעתהמאזניים

שלרים" 1tמייואורחהדרך"ספראתבספריתכםיג O;:לה'תוכלאםר,ציבור.ואת
אךבכולו, 1בכונד-ראו!נאתעייןאשכולי,ז.א.שלבתרגומוהסינילאו-טזו

שלו.הנפלאההחייםלתורתסיכום- ול,"'זזש~~נ~ם 'iכפר " Jבוניוח

אין :במכוזביךבה העגנ,!;''המיכוןלי,:,:אלתמליבכמהעודאוסיףאם

להרהרתמירישמוצלו.עירוך"ו rI"'ז:וללוביעתהארם,עבודתבכלכמ,ובזה,
:כזבהונות 1tה'מה"פו::רויותדוגמהלךאראהוהנההז::יכון. ל~,פונים lj 'לפני

עצמיאניעמלתיכ'כהו"בקיונםי.'המטעיםלחרישההומצאוטכניותאמצאות

שחר.עם , 29.6.1958הרצליה,

וברכה.שלום ,.אלחי

בעבודתךשובאתהשהנהולדעתמכתבךאתלקבלהיהטובכינה
'':יינחנולטיפולך.זקולוולכלולפצועיםלחוליבולעזורלחבושהמועילה
ליותרובכללת, ,!1שהגילבקשההמפלודיםמצדהטובהיחסעללוז.tמועבמיוחד
ישרףתללוראתבמיוחדרגייןt,הארםשלבכנראהסביבתך.ב.'צדלענינךהבנה

'ן:,ותףהואכ'אז.tיןאפילונעלה,ברעיוןהמלאהולאמונהזית 1הבפ'העמידה
ולהתחזקות.לתקווהמלווםישלכןלדרכך.

אתבסבלנותזאתבכלנאתקראלי.שאמרתכפימהדתרחוקאתהא.

.תפילהחר it 'עםיוםיוםבבוקר,מתפללאני tיהתפילהשלהמ,יבוטותהמלים
 :הסירורמןמסורתית

נפשי-ולמקללימרמה,מרבר-ושפתימרע,וני iZלונצור"אלוהי,
תררוף jמצוותיואחריבתורתךלביפתחתהיה.לכלכעפרונפי",יתירום,

הגיעהואאםלא"רתי,לארםאפילומלווםכאןיש 1Lוני iכמרוב ."י .l!נפ'

 ?דעתךמההתפילה.רעיוןטוהרבעומקלהרהר-מלחמה,לסרבנות

*" * *" 
 • 22.12.1958הרצליה,

שלום.יזידי, ,.רלד.

ימיםלאחרולסיים,ילהמשיךאליךבכתרנהלפתוחאניכזקווהעתהר'ק

העוינסהוקלעתהיום.יוםשהעסיקוני , Iושונוךרבותוטרדותנסיעותל v _'רניס
קצת,להתרכזואוכל

עלמדאיגיםוהרהוריםספקותות, .l! '";;זךרבריך.ת i ,שפירשתעשיתטוב

 rוהשקפו,מרעותלגמריאחר וה";;'נכמובןזהוהארם, Jמיל :Cיוהזירך ' iהכיוו
ישלבעיהבאותהני i :כזיעייןבפעםם 1כפ' V :להורותעלי;בם j'את':ז lל,ורוזךן

נביאאינניאךזו,ז iזפתחו iה l)iZ 'גבולותיהועלהבלתר-פוסקת" Jיר lrlr.,ההתפן

לה.גידאוכלולאהנברא'ים,יל L. 'לוומם Iב,ב :,וב'?המתרמריםהמדענ,אנ'ן,tירלא
יאושוסתירתם,עולנ?ותבנייתיס, iZחיפו'טות,החלב ת'וג,,'לאחך' :ז"תאלא

 lי::iכלתנירהגוהבסיסעלמכוססתעולםלךאיי,זרצון ' jזו iזהוכלוז;קךוה,

י"ה::"כל-זהלמסלונה,הגיע :.rנרתעת'ולאשתי t;'iך א~' .-מיצקה lיך !1אנוי
כ'בלתוזד,אי(אךוהמחפי;:,החושבהער,האדםמוחאתבו'יק Dלהו;ונאה
פטאליסטיתאמונהו iא'מתוךד:ז it.ךאנו".ךרגפתחרת rזכל', 1ל ,.("'גהלהאדם ל:'
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וברכה.שלום ,.אלחי

בעבודתךשובאתהשהנהולדעתמכתבךאתלקבלהיהטובכינה
'':יינחנולטיפולך.זקולוולכלולפצועיםלחוליבולעזורלחבושהמועילה
ליותרובכללת, ,!1שהגילבקשההמפלודיםמצדהטובהיחסעללוז.tמועבמיוחד
ישרףתללוראתבמיוחדרגייןt,הארםשלבכנראהסביבתך.ב.'צדלענינךהבנה

'ן:,ותףהואכ'אז.tיןאפילונעלה,ברעיוןהמלאהולאמונהזית 1הבפ'העמידה
ולהתחזקות.לתקווהמלווםישלכןלדרכך.

אתבסבלנותזאתבכלנאתקראלי.שאמרתכפימהדתרחוקאתהא.

.תפילהחר it 'עםיוםיוםבבוקר,מתפללאני tיהתפילהשלהמ,יבוטותהמלים
 :הסירורמןמסורתית

נפשי-ולמקללימרמה,מרבר-ושפתימרע,וני iZלונצור"אלוהי,
תררוף jמצוותיואחריבתורתךלביפתחתהיה.לכלכעפרונפי",יתירום,

הגיעהואאםלא"רתי,לארםאפילומלווםכאןיש 1Lוני iכמרוב ."י .l!נפ'

 ?דעתךמההתפילה.רעיוןטוהרבעומקלהרהר-מלחמה,לסרבנות

*" * *" 
 • 22.12.1958הרצליה,

שלום.יזידי, ,.רלד.

ימיםלאחרולסיים,ילהמשיךאליךבכתרנהלפתוחאניכזקווהעתהר'ק

העוינסהוקלעתהיום.יוםשהעסיקוני , Iושונוךרבותוטרדותנסיעותל v _'רניס
קצת,להתרכזואוכל

עלמדאיגיםוהרהוריםספקותות, .l! '";;זךרבריך.ת i ,שפירשתעשיתטוב

 rוהשקפו,מרעותלגמריאחר וה";;'נכמובןזהוהארם, Jמיל :Cיוהזירך ' iהכיוו
ישלבעיהבאותהני i :כזיעייןבפעםם 1כפ' V :להורותעלי;בם j'את':ז lל,ורוזךן

נביאאינניאךזו,ז iזפתחו iה l)iZ 'גבולותיהועלהבלתר-פוסקת" Jיר lrlr.,ההתפן

לה.גידאוכלולאהנברא'ים,יל L. 'לוומם Iב,ב :,וב'?המתרמריםהמדענ,אנ'ן,tירלא
יאושוסתירתם,עולנ?ותבנייתיס, iZחיפו'טות,החלב ת'וג,,'לאחך' :ז"תאלא

 lי::iכלתנירהגוהבסיסעלמכוססתעולםלךאיי,זרצון ' jזו iזהוכלוז;קךוה,

י"ה::"כל-זהלמסלונה,הגיע :.rנרתעת'ולאשתי t;'iך א~' .-מיצקה lיך !1אנוי
כ'בלתוזד,אי(אךוהמחפי;:,החושבהער,האדםמוחאתבו'יק Dלהו;ונאה
פטאליסטיתאמונהו iא'מתוךד:ז it.ךאנו".ךרגפתחרת rזכל', 1ל ,.("'גהלהאדם ל:'
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לאהטבעוניתהחקלאיתומהספרותמהנסיוןולמדתיזו.לתכליתשוניםבכלים
סביבבהםומספההגבוהיםבים iZהעואתאניקוצרכלל,בוכטטיםלחרוש
ויותריותרנכבדמקוםלהוכובשתהחיפוישיטתהולכתוהריהעצים,

אניומשגיח'ןz,ומרכמובןבה.צפוןטוברבמהנוכחתימנסיוניוגםבחקלאות,
בזיבולחיןz,וביםעניניםכמהישוכןשטח,באותויגדלושלאוקוסבליבלית
רעלייםמריסוסיםשלמהכמעטולהימנעותכימידישוןללאהטבעיהאורגני
 Iוכהפריכיוסעל-ידיוכןביולוגי,וחיסוןבמזיקיםביולוגיתמלחמהעל-ידי

ראשונים,צעדיםרקכיומעצמי,מאחריםללמודהרבהוישהיאתורהוכ'.
והריפויהטבעיתהתזונההטבעית,החקלאותבדרךנעשוביותר,ומוצלחים

הרמהה"תרבותית",החיים""רמתממרומילרדתהאדםעלבס"ההטבעי.
במוסריותוובנפשו,בגופוהמסבלתשיעור,להםשאיןצרכים ל,zן'המבהילה

להיעשות,הדברניתןאחדביוםולאשלמה,בתיןz,ובהלשובקיומו,ובעצם
המתחיל.ואשרי

טוב,כלוברכתשלוםלועת-עתה

אחרת,ררדשאיןוהכרתוהרגשתוחזקהאםבעצמושיקחםומוטבוצרות,

"רכי-אתרקרואהובמרכזומשמאלמימיןהתנועותבכלהמפלגתיתהגישה
וכהנה:כהנהאומרתהריהיזובדרךלורבןכלועלהרעיון,למעןהנפשותשת"
מתוךהטובאלהצועדלמאמיןייקרלאקרבןכל :היאאניגישתיחרב".תאכל
לאושראלאלקרבןאצלןבחשבאיבוזה-כאח,דוההכרההרגשעומק

ההבדלרבמהאךבלבד).איןz,לייהכאןאיןאםיסודיתבדיקהלאחר(כמובן
רבהזולתך.מצדשיכנוע-היפנוזהוביןשלךהאישיתומסקנתךהחלטתךכיז
והמחשבתית.האישיתהאחריותכאן

-נפשות"לצוד"אךהדרך.שזומוחלטתוודאותביישהדרךעצםעל
מוצא-ואתשבמקובלהרעאתמלהסביראחדללאהאש.מפניכמואנינזהר

-המטהשלחייהמסקנהאתאךהטוב,אלהנפשיתהמהפכהשבדרךההצלה
האפשר.ככללולסייעישואזבעצמו,להסיקהאדםמוכרחזה

בידידות.

 * * *בידידות.
 • 6.8.1959ט. Uתשיאב,א'הרצליה, * * *

שלוס.רגליפשיץ,חייסמרהפרופסורלכבור

 • 14.10.1959הרצליה,

הראי"המרןשלבאספקלריהישראל"מדינתבחיבורךומעייןאניקוראוברכה,שלוס ..רלד.
הרםמהמעוףנהנהמשאניויותרבדברים,ומהפךומעייןקוראזצ"ל",קוק

לאוהרעיון,גדול-המחשבההוא,שגםעלוכואבמצטערהריניז"להרבשל

הכרחיותומוות,חייםהכרחיותמאד,ההכרחיתפשטותםעללעמודבכוחוהיה

הפדותלקראתישראלעמואתה IIהקבשלהבלעדיתבהדרכתוהתמההאמונה
כפיהמדינה,עלהאמיתיתראלית 1Lהייהמחשבהוממרוםהאמיתית,והגאולה

"עלי"ד.עמוד"אורות"בספרוביותרוהמוצלחהנפלאבאופןזאתשביטא
שלעמיקתאהביראאלהשיגרה,אלירדשלך)הציטוט(לפיהמלחמה"

בדרכםולמעשה,להלכהבדרכםצועדוהוא IIהדתיים-לאומייםהפרזיאולוגים

עלהמצוטטיםהדבריםכיווןכפיוצה"ל,ופלמ"חלח"יל, IIאצאנשיובדרך
ברוריםוהדבריםותחיתר"."ישראלפרלוכ"ד,מעמודספר,מאותוידך

 :ופשוטים
לטםוקב Iליט'כראיהרבר"אין :זצ"להרבאומרהמלחמה"ב"על
שלכשרוןשתובטתבטתמלהא,רמיםלהיותצריכההשיאבטתבממלכה,

שלוברוחםהלודושיםנביאינושלברוחםויקריםקדושיםדבריםרשטה".
אחריםגאולהדרכישאחריהםובחכמיםובתלמודבנביאיםמצאנולאחז"ל.

 :מ"בישעיהושלהראשוניםבפסוקיםיתירהבבהירותהמתואריםאלהמאשר
לגוייםמשפטעליו,רוחינתתינפשי,רצתהבחיריבו,אתמךעבדי"הן

ישבורלארצוץקנהקולו.בחוץישמיעולאישאולאיצעקלא-יוציא

כיאםלצמחונות,הראיןz,וניםצעדיךאתחשובכחיובאנישמצייןמובן

נפשות."רכישת"לקראתלצהולמיסיונרית-מפלגתיתמידהאותהביאין

בiכיקרובאלצמחונות~עברךאםנפשך.אתאתההרגשתך-העיקר

לדברישבתוקף,ממךזאתהתובעיםעמוקיםבפשיים-מוטרייםמנימוקים

מהזההרישאזבריאות,מנימוקינובעה Iכיזן,כןשאיןמהואיתן,ננוןבסיס

המעבראהבה".בטלהדברבטל-בדברהתלויה"אהבהאבותבפרקישנקרא
באורחאתהמכאן ) 1 :יתרונותשניעודבוייןz,מוסרייםמנימוקיםלצמחונות

אדםליחסימהמקובלת,אחרתעולםלתפיסתומתקדםעוברטבעי-אורגני

ועיני-חדשה,ורוח !)'דחלבקבלתלקראתלצעודעלולואתהמהמקובל,טובים
אךהשלטת,מהשיגר,ןבסורךלבואעלוליםחדשיםקשייםגםחtחות.רוח

על"מרחם"אינךעצמך,בעינימיסכןאינךבאשראותךמכריעיםאינם

מתברר ) 2נחפזות.קפיצותללאמחושב,להיותצעדכלצריךכמובןעצמך.
בהיותומדאייותראוכלשהאדם-הטבעונותגםמסבירהוז,ן-אולילך

הדבר.אתללמוד tוי'למדי,שיר I! 'תפריטואיןשמאלדאגהתמידנתון
ופקפוקים,לבטיםבראותיתשובתי,אופיעלבשאלתךבמקצתצדקת
ששונהבוודאימשא-נפשו,למעןבכפונפשום t1 !אדםאניכשרואה

קשייםלאדםמ"להעניק"להיזהריש , jאופבכלכך,אוכךאםאךובה, tהת'
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לאהטבעוניתהחקלאיתומהספרותמהנסיוןולמדתיזו.לתכליתשוניםבכלים
סביבבהםומספההגבוהיםבים iZהעואתאניקוצרכלל,בוכטטיםלחרוש
ויותריותרנכבדמקוםלהוכובשתהחיפוישיטתהולכתוהריהעצים,

אניומשגיח'ןz,ומרכמובןבה.צפוןטוברבמהנוכחתימנסיוניוגםבחקלאות,
בזיבולחיןz,וביםעניניםכמהישוכןשטח,באותויגדלושלאוקוסבליבלית
רעלייםמריסוסיםשלמהכמעטולהימנעותכימידישוןללאהטבעיהאורגני
 Iוכהפריכיוסעל-ידיוכןביולוגי,וחיסוןבמזיקיםביולוגיתמלחמהעל-ידי

ראשונים,צעדיםרקכיומעצמי,מאחריםללמודהרבהוישהיאתורהוכ'.
והריפויהטבעיתהתזונההטבעית,החקלאותבדרךנעשוביותר,ומוצלחים

הרמהה"תרבותית",החיים""רמתממרומילרדתהאדםעלבס"ההטבעי.
במוסריותוובנפשו,בגופוהמסבלתשיעור,להםשאיןצרכים ל,zן'המבהילה

להיעשות,הדברניתןאחדביוםולאשלמה,בתיןz,ובהלשובקיומו,ובעצם
המתחיל.ואשרי

טוב,כלוברכתשלוםלועת-עתה

אחרת,ררדשאיןוהכרתוהרגשתוחזקהאםבעצמושיקחםומוטבוצרות,

"רכי-אתרקרואהובמרכזומשמאלמימיןהתנועותבכלהמפלגתיתהגישה
וכהנה:כהנהאומרתהריהיזובדרךלורבןכלועלהרעיון,למעןהנפשותשת"
מתוךהטובאלהצועדלמאמיןייקרלאקרבןכל :היאאניגישתיחרב".תאכל
לאושראלאלקרבןאצלןבחשבאיבוזה-כאח,דוההכרההרגשעומק

ההבדלרבמהאךבלבד).איןz,לייהכאןאיןאםיסודיתבדיקהלאחר(כמובן
רבהזולתך.מצדשיכנוע-היפנוזהוביןשלךהאישיתומסקנתךהחלטתךכיז
והמחשבתית.האישיתהאחריותכאן

-נפשות"לצוד"אךהדרך.שזומוחלטתוודאותביישהדרךעצםעל
מוצא-ואתשבמקובלהרעאתמלהסביראחדללאהאש.מפניכמואנינזהר

-המטהשלחייהמסקנהאתאךהטוב,אלהנפשיתהמהפכהשבדרךההצלה
האפשר.ככללולסייעישואזבעצמו,להסיקהאדםמוכרחזה

בידידות.

 * * *בידידות.
 • 6.8.1959ט. Uתשיאב,א'הרצליה, * * *

שלוס.רגליפשיץ,חייסמרהפרופסורלכבור

 • 14.10.1959הרצליה,

הראי"המרןשלבאספקלריהישראל"מדינתבחיבורךומעייןאניקוראוברכה,שלוס ..רלד.
הרםמהמעוףנהנהמשאניויותרבדברים,ומהפךומעייןקוראזצ"ל",קוק

לאוהרעיון,גדול-המחשבההוא,שגםעלוכואבמצטערהריניז"להרבשל

הכרחיותומוות,חייםהכרחיותמאד,ההכרחיתפשטותםעללעמודבכוחוהיה

הפדותלקראתישראלעמואתה IIהקבשלהבלעדיתבהדרכתוהתמההאמונה
כפיהמדינה,עלהאמיתיתראלית 1Lהייהמחשבהוממרוםהאמיתית,והגאולה

"עלי"ד.עמוד"אורות"בספרוביותרוהמוצלחהנפלאבאופןזאתשביטא
שלעמיקתאהביראאלהשיגרה,אלירדשלך)הציטוט(לפיהמלחמה"

בדרכםולמעשה,להלכהבדרכםצועדוהוא IIהדתיים-לאומייםהפרזיאולוגים

עלהמצוטטיםהדבריםכיווןכפיוצה"ל,ופלמ"חלח"יל, IIאצאנשיובדרך
ברוריםוהדבריםותחיתר"."ישראלפרלוכ"ד,מעמודספר,מאותוידך

 :ופשוטים
לטםוקב Iליט'כראיהרבר"אין :זצ"להרבאומרהמלחמה"ב"על
שלכשרוןשתובטתבטתמלהא,רמיםלהיותצריכההשיאבטתבממלכה,

שלוברוחםהלודושיםנביאינושלברוחםויקריםקדושיםדבריםרשטה".
אחריםגאולהדרכישאחריהםובחכמיםובתלמודבנביאיםמצאנולאחז"ל.

 :מ"בישעיהושלהראשוניםבפסוקיםיתירהבבהירותהמתואריםאלהמאשר
לגוייםמשפטעליו,רוחינתתינפשי,רצתהבחיריבו,אתמךעבדי"הן

ישבורלארצוץקנהקולו.בחוץישמיעולאישאולאיצעקלא-יוציא

כיאםלצמחונות,הראיןz,וניםצעדיךאתחשובכחיובאנישמצייןמובן

נפשות."רכישת"לקראתלצהולמיסיונרית-מפלגתיתמידהאותהביאין

בiכיקרובאלצמחונות~עברךאםנפשך.אתאתההרגשתך-העיקר

לדברישבתוקף,ממךזאתהתובעיםעמוקיםבפשיים-מוטרייםמנימוקים

מהזההרישאזבריאות,מנימוקינובעה Iכיזן,כןשאיןמהואיתן,ננוןבסיס

המעבראהבה".בטלהדברבטל-בדברהתלויה"אהבהאבותבפרקישנקרא
באורחאתהמכאן ) 1 :יתרונותשניעודבוייןz,מוסרייםמנימוקיםלצמחונות

אדםליחסימהמקובלת,אחרתעולםלתפיסתומתקדםעוברטבעי-אורגני

ועיני-חדשה,ורוח !)'דחלבקבלתלקראתלצעודעלולואתהמהמקובל,טובים
אךהשלטת,מהשיגר,ןבסורךלבואעלוליםחדשיםקשייםגםחtחות.רוח
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בארץעד-ישיםירוץולאיכההלאפט. Ilמ'יוציאלאמתיכבנד"לאכההופשתה
הורונוולבסוף.הנביאים,שארדיברוזוברוחייחלו".אייםולתורתומשפט
שלא :רש"יופירושכחומה,יעלושלאייאל Iיי~אתהקכ"חחיז:כי\נ II :חז"ל

"דיותחיתו':ב"ישראלזצ"להרבדברייד".בחוזקהארץלקחתיפרצו
מזעזעםיהם-הם"דיצבאותישראל,וצבאותיי;!ראל,קר Lא;דיהואצבאות,

 ...סבאישראלשלוהתקומההגאולהלרעיוןברוחםומנוגדיםומחרידים
שהתר-אצ"לנוערממנהיגיום-כיפורים-אחדבערבשמעתיכאלר,דברים

ישראליתפי-הסיאשלמיוםהכיפוריםיום ל""האמיתיתמהותו"סולוףעלעם
-דיצבאותשלהמחנותומסעיותרועהתקיעהביןםהמ.תבטאתצבאית

אישורלמצואאזפיללתילאהמרה".הגלותברוחכפוףוגבותחינהצוםליוס

נאמניםעדיםואנוזצ"ל.הגאוןהרב,:צלדווקאוהפוגעיםהמחלליםלדבריו
בממלכה,לעסוקליעקבכדאיהדברש"איןבאמרוז"להרבצדקכמהעדכרום
עה". Ilר'שלרון Il '.כשתובעתבעתמלאה,רמיםלהיותצריכההיא Il 'בעת

לאחרמידבחיבורךלנאמרהניגודבתכליתהצבאיות,שלזודרךהיאומנוגדת

מספירהמתעלההרבעזלהמדיני-הממלכתי"החזון :לעילהמובאותהציטטות
עםעלהנביאיםי"ילחזונםברוח-כללית,אנושיתלספירד,-לאומרתישראלית

 .)םש(וכ.' Iוכלגויים","אור-ד'

ז"ל,אפשטיין Iיצחל-למרחוקהצופיםוהרוההאמונד,אנשי

שאינםאחריםורביםז"למאגנסל.י.ד"רזייל,קלבריסקיזייל,בנימיןר'

ראל 1lיידרךנאמניושארבוברמ.הפרופ.ארוכיםלחייםויבדלוכיום,אתנו

הקץ""דחיקתמפנישנהחמישיםמלפניאזהרותיהםאתהשמיעו-סב,:

אתוהציעוודומ,יהם,צביבתי itויאלרואיודודבמצריםאפריםבניכדרך

ולמצבהאמיתיתהיהדותלרוחהמתאימותוהיחידותיות L\המע'הצעותיהם
 Jדרבערך,שוייץכדוגמתדו-לאומיחייםסדרהצעות-בארצנוהעובדתי

ן L\ונפג'-שלום"נתיבותיהוכלנועםדרכרל"דרכיהבהחלטהמתאימ,הזו
אמצעיההם " L\וא'ש"דםהטוברניתהממלכתיותמאמינימצדוזעףבזעם

ום I::"במלד,מחרידה"נס"אלהגענווכךארצנו,אוכלוסייתבתנאיהבלי!ודררם
עין.;יו.ל itיבאומנותןיעקבאחזיעקבייקולה"קול

עמים-מלחמת :זולררךוההכרחיותד,טבעיותהתוצאותכלעם

ובנהלותיהםשבבתיהםאדםבנימיליוןמצדה Ilבוא'וטרירותעזהזנאה l 'אחים,
ים itולמע'בידינו,ם tורכו'בינינוחרלקנו'".':רותיהםאתהתישבנו,נ:דור-דור

הנביאים.חזוןמות 1tוהתג'נסים,ציון.':,יבתגלויות,קיבוץקור,~רםאנואלה

ולאמזהירותחייםתקופותלנוהיוש,~תםהערבים,שנאתנגדנועוררנו

ב"דםובוטהיםמ,זדייניםואנוהאהבה"."דתבניבנו.הגן 1כאשרבנונהגו

עודזו.תויעיםבדרךמלכת::"הזהירנושבי')!,מיםבאבינוולאבצהייל, ," .iוא;;

פעיל,אתה"דתיים"הטוןנותניאהדווו'ח'"אצ"ל ל~,:.'י Iריל Iהסי?;טרור Iמן i ,ב:

מוזרמההאמיתית.היהדות ל,::'הדרךועיקוםוןיוףסילוףוזהו ,",!)'יאו :!ר"ב

הרציחותהגניבות,הזיועים,המי~ילות,הי:היתות,הירידה,גורמיאחריד,חיפוש

העמק,במגדלסאליב,בואדיההמוניותההתפרעויותוכעתהאונט,ומעשי
עדתיים,מפלגתיים,מדיניים,כלכליים,גורמיםמחפשיםוכ'.שבעבבאר

לעם,והשודהרצח:משהותרהאמיתיהגורםאתרואיםואיןוכ',וכ'מעמדיים
קוקהראי"הבאספקלריתהמדינהעלבחיבורהפקר.והעולםהרצועההותרה

הנשגבהחזוןביןהמשוועהביגודעללהתעכבחובההיתהמקום,היהל IIזצ

והמרכזיםעושיהםאתהמטמאיםוהטמאים,הפסוליםההגשמהאמצעיובין

סביבידיןמעשיואתפעולתוכושרמחשבתו,שכלו,ואתהעםלבתשומתאת

ב"בטחון"אלאשלווהצדקהאמחובדרכיבקבייההבטחוןלאה"בטחון",
עםאהביםשלרצוץקנהובמשענתבצוללת,ב"עוזי",במפציץ,בטנק
העולם.בקצהרחוקיםעמים

היאזו"ומדינהל. IIזצהרבדבריבציטוטחיבורךאתמסייםאתה

אחד Iדשיההיהואחפצהשכלבעןלם, Iדכסאיסודישראל,,מדינתמדינתנו

אחד."ושמו

רחוקיםמההיום,שלישראלמדינתרחוקהמה !ישראלשומראהה,

 !אלהבדבריוהרבשלהנפלאמהחזוןתהומיריחוקושליטיה,מנהיגיה

הפרטים,כלעללהתעכבאםיספיקלאגדולספרהרי ?עודהאאריך
עשוכאשרעליכעסךאעוררהמדינהעלאלהאפיקורסותיע~בדברימאדיתכן

עלדםשותתמלביוצאיםשדבריוארץמים t 'עליאנימעידאךלפניך,רבים

 , Itותחללכה\(ליההנפתחרכך"כיוהפדות.הגאולהשלהקודשחזוןחילול

לבריו-המוחלטהשליליביחסםל IIחזועלהגאולהנביאיעלבדברינשעןאני

ישפטני,הואשבשמים,אבינוכליות,ובוחןהחרב,וקנאינים

כאן,אךזצ"ל,קוקהראי'יהלקולתמידאנימקשיבובהערצהבכבוד

השליליהציוןלאחרומידעצמו,עםנפתלנאבק,כאילוהואהמדינה,בענין

לה.ולהסכיםלחייבחזררשעה"שלכשרוןה"תובעתלמדינהוהנכוןהמוחלט
ברבר.פניםמשואואיןמהכללמעלההאמתמ,אד.וצר

היאגםעוסקתזמן-מהלפניאליךששלחתיהאמת"אל"בדרךהחוברת
חוברתיעלשלךתגובהדבריעללךואודד,אשמחמאדכאן.הנידוןבענין
זה.מכחביועלההיא

וידידותית.לבביתשלוםבברכת

*' *' *' 
חשי"ט,א,יאדרכ"א . 1.3.1959הרצליה,

רביחומים.שלוםשפרינצק,לחנה

להביעלנסותאוכלעתד,ורקהגדול,הציבוריהרעשעבורעדחכיתי

בשניםמרוחקיםהיינואמנםהיקר.יוסףשבפטירתהאסוןעלמשהולפניך
ולמחוקלטשטשאלהשלבכוחםאיןאךיסודיים,עניניםבכמההאחרונות
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מאז.בידידות

וכ.'בדתמזלזלעם"האדץ,כשהואאפילוהמזומן,אתמאפשרהראהמצב,את

בוקרבכלולאשה.לגברהמיוחדיםהתפקידיםעלהדיבדריםיכסולאזהעל
 Iאשהעשנישלאעבד,עשנישלאגוי,עשני:שלאהמסדרתיהיהודיאומר

דתי,לא:שזהאגידררקהאמיתיבשמרמלכנותואנימתאפקזה"משולש"
לאהיהדות.במקורותאסמכתאכללואיוולשמחתיאנושי,לאיהדותי,לא

-וביהדותהגברים,מויותרבדתןאדולוותהקתוליותשהנשיםהואמלורה
באיזוהנעימהלהפתעתיראיתיבהזדמנות,ברשהתפללתיחוגבאותוההיפך.

התורהברכתברכהכיצדלשם,שבאהאשהכלהתפללהומסירדתהתענינרת

לקרןמרוחקתהיאהרגילהכנסתשבביתבשעהבתורה,לקריאהוהקשיבה
החסידות.למשלזה.רציניעניולמצותאפשרבמכתבלא !העניומכלזוית

בבדידותההאשהאתוהשאירההזניחההדתיתביהדותזותנועת"תחיה

בשירהבצוותא,נלהבתבתפילהעצמםאתביטאושהחסידיםבשעהובניתוקה

לנשקלההתירובקושיופסולה.כטמאהלמעצבה,-והאשהובריקדו.ובזמרה
נהפךוחגהבסוכה,אתנולשבתזכתהלאהסוכותובחגמרחוק,התורהאת
חציוניתמקליפהלהשתחררעוז,להתאזרישבזה.אאריךלאאךלחגא.לה

וטהרהוזהירותופשטותצניעותהחי.התוכואלולפנותונבלה,שנתישנה
 *ופסילה.הרחקהקיפוח,עםזאתלזהות~לאךתוקף,בכללהישמרצריכות

ועד 1908 " 9ב"מדורשההחלז"ל,יוסףאתהכרתיבהןרבותשניםארתן
מעלאךכולנר,אנובשר"ודםרקבארץ.משותפתכהבפעולההשניםעשרות

במגעיבפעםכפעםתי ,t1הרגיזאתואתהאדם,שלהפנימיתנפשומורגשתזה
נתןהואבינינר.דעותניגודיבשעתאפילוזאתוהרגשתייוסף,עםהמתמיד

לרחשיומעברמעלעמדכאילולעם,לציבור,לכלל,כולו,כולו,עצמואת
לחרמהמבעדהעמרלוהאישי"אנושיהפניםבפרוץפעםלאהייתיעדאךהיחיד.

' 1t שלשפעפוסקים.בלתיחירדםומצבישעת"חירוםשלמטעמיםעלירהקים
בביתכםברררשה,פגישרתינומימיביעדליםרחמיםטרביםזכרונותשלרחשים,

ברחוב"שערי"ציוו"הציוניהכנסתובביתמורנובסקי,ברחובכמדרמנישם,

ביפו-תל"לביתכםבואימדיואחר"כךציון","חלוציאגודתנומקוםפאוויא,
חיחיבנו,זהכלחיחי?לא,שנותינרעםיחדוחלףעברזהכלהאםאביב.
זהכיחנה,ואמצי,חזקילקח.וד'נתוד'חיים.רוחבנדעודכללנויוסף

הימים.כלחלקךמנתיהיוהטובלמעוופעילותובריאותושלוםהאדם.כל

*" *" *" 
תש"ט.בטבתה'הרצליה,

בידידות.שלכם

דב.רםשל.ידידי,טלמ.
*" *" *" 

זהוהיה-אלישתכתובלגרוםכדירקב"הארץ"דבריאתכתבתיאילו
שכרי.

ללאטרחת-ב"הארץ"כתבתיזהשעלהכנסת"בבית"נשיםלעניו
שנשיםגרמאשהזמןמצוותעלוברוריםידועיםדבריםלילהסבירצורך

להשתת"פסולותהולמהאלאפטורות,הנשיםלמהטועואיננימהן.פטורות
נשיםעזרתכנסתביתבכלבוניםהרילתורה.לעליהלמניו,בתפילה,פות

שאםברורהבידיעהזהעםיחדאךלהתפלל,תבאנהים ,t1שהנזברורהבידיעה

אתלהשליםנשיםמאהאפילויועילולאגבריםתשעהרקהכנסתבבית "t1י
הנשיםהעבריה.והאםהאשהאתדמעליבמשפילמל,פח,פוגע,וזההמנין.

נערהדתיותוידיעותיהןדתי,חינוךמכלד,אורתודכוסיתביהדותמרוחקות
ומצוותתדרהערלמעליהושפרל,דהראשונדתהידהאלההנשיםיספרן.קטן

נשיםריתקמההחזיק,מהבצדלו.זהעללודבליןz,אתההמדדרניתלרילונותדפנו
טעםללאאילמתהכנעהמלבדמהןדרשהדמהלהןנתנהמהליהדדת,אלו

אנובים ,t1יוי ?זד.:ב"וידעת"והתמסרדתוהבנהידיעהכזתדךדתפילהשבמצודה

לברךוכשמגיעיםבחגיגה,בכינוס,במסיבה,בנז·ז.:פחה,לארוחה,לשולחן

דכ'וכ'הרבניתהשכנה,הסבתא,דודתי,בתי,~:חדתי,אשתי,לא-במזומן

מצילהוא-זכרפרחחכללמזדמו.תצלחנההןלאלשולחו,אתנובות 1tהיו'

רבדכה.שלרםידידיד.לד.
 • 14.12.1959הרצליה,

הרצויעל"ידיווראיתרטהלגררםשלאבזהירותהצורךעלבדבריךצדקת
טולסטוייחד.גםונסיוולימודעלהמבוססתדעתיזוואמנםיותר".ל"טוב
אתלעזוביעשוטובאםצעירים,אדםבניעל"ידיבפעםכפעםנשאל

להםיחפשואועצמאיים.לחייםויעברוהפאטריארכאליתוהמשפחההוריהם

במסגרתיותר""טוביםלחייםבתקדוהוהכללוומונה,ייסודעל"ידימצוא
-המשפחההרס-השלילהאשרזובדרךמלכתאותםהזהירהואהעצמאות.
לפעמיםישאמנםמאד.מפולופקהנכסףהרוחניוההישגוודאית,מובטחת

לעשותישאךולעזרב,לפררץאלאאחרתדרךשאיןמהכלליוצאיםמצבים
ממךלמנועיכולאדם:איןלדוגמאיותר".ל"טובהלוייםבמסגרתמאמץכל

מקשיביותר,הזרלתעםמתחשביותר,סובלנייותר,טובעצמךאתהלהיות
אתהרףבלילהפחיתיותר,לעזורמוכוהזולת,שלולנפשלדבריםיותר

מאשריותרהרבההרבהכובודהישגנצחוו,בזהרלראותוהעצבנותהאנוכיות

:למדיםהיהדרתשלימרדילבנרת,הדתייםבבתי-ספרלטרבהיסרדישינריבאכירם •
רביסרדירת.בהדחבהשם
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מאז.בידידות

וכ.'בדתמזלזלעם"האדץ,כשהואאפילוהמזומן,אתמאפשרהראהמצב,את

בוקרבכלולאשה.לגברהמיוחדיםהתפקידיםעלהדיבדריםיכסולאזהעל
 Iאשהעשנישלאעבד,עשנישלאגוי,עשני:שלאהמסדרתיהיהודיאומר

דתי,לא:שזהאגידררקהאמיתיבשמרמלכנותואנימתאפקזה"משולש"
לאהיהדות.במקורותאסמכתאכללואיוולשמחתיאנושי,לאיהדותי,לא

-וביהדותהגברים,מויותרבדתןאדולוותהקתוליותשהנשיםהואמלורה
באיזוהנעימהלהפתעתיראיתיבהזדמנות,ברשהתפללתיחוגבאותוההיפך.

התורהברכתברכהכיצדלשם,שבאהאשהכלהתפללהומסירדתהתענינרת

לקרןמרוחקתהיאהרגילהכנסתשבביתבשעהבתורה,לקריאהוהקשיבה
החסידות.למשלזה.רציניעניולמצותאפשרבמכתבלא !העניומכלזוית

בבדידותההאשהאתוהשאירההזניחההדתיתביהדותזותנועת"תחיה

בשירהבצוותא,נלהבתבתפילהעצמםאתביטאושהחסידיםבשעהובניתוקה

לנשקלההתירובקושיופסולה.כטמאהלמעצבה,-והאשהובריקדו.ובזמרה
נהפךוחגהבסוכה,אתנולשבתזכתהלאהסוכותובחגמרחוק,התורהאת
חציוניתמקליפהלהשתחררעוז,להתאזרישבזה.אאריךלאאךלחגא.לה

וטהרהוזהירותופשטותצניעותהחי.התוכואלולפנותונבלה,שנתישנה
 *ופסילה.הרחקהקיפוח,עםזאתלזהות~לאךתוקף,בכללהישמרצריכות

ועד 1908 " 9ב"מדורשההחלז"ל,יוסףאתהכרתיבהןרבותשניםארתן
מעלאךכולנר,אנובשר"ודםרקבארץ.משותפתכהבפעולההשניםעשרות

במגעיבפעםכפעםתי ,t1הרגיזאתואתהאדם,שלהפנימיתנפשומורגשתזה
נתןהואבינינר.דעותניגודיבשעתאפילוזאתוהרגשתייוסף,עםהמתמיד

לרחשיומעברמעלעמדכאילולעם,לציבור,לכלל,כולו,כולו,עצמואת
לחרמהמבעדהעמרלוהאישי"אנושיהפניםבפרוץפעםלאהייתיעדאךהיחיד.

' 1t שלשפעפוסקים.בלתיחירדםומצבישעת"חירוםשלמטעמיםעלירהקים
בביתכםברררשה,פגישרתינומימיביעדליםרחמיםטרביםזכרונותשלרחשים,

ברחוב"שערי"ציוו"הציוניהכנסתובביתמורנובסקי,ברחובכמדרמנישם,

ביפו-תל"לביתכםבואימדיואחר"כךציון","חלוציאגודתנומקוםפאוויא,
חיחיבנו,זהכלחיחי?לא,שנותינרעםיחדוחלףעברזהכלהאםאביב.
זהכיחנה,ואמצי,חזקילקח.וד'נתוד'חיים.רוחבנדעודכללנויוסף

הימים.כלחלקךמנתיהיוהטובלמעוופעילותובריאותושלוםהאדם.כל

*" *" *" 
תש"ט.בטבתה'הרצליה,

בידידות.שלכם

דב.רםשל.ידידי,טלמ.
*" *" *" 

זהוהיה-אלישתכתובלגרוםכדירקב"הארץ"דבריאתכתבתיאילו
שכרי.

ללאטרחת-ב"הארץ"כתבתיזהשעלהכנסת"בבית"נשיםלעניו
שנשיםגרמאשהזמןמצוותעלוברוריםידועיםדבריםלילהסבירצורך

להשתת"פסולותהולמהאלאפטורות,הנשיםלמהטועואיננימהן.פטורות
נשיםעזרתכנסתביתבכלבוניםהרילתורה.לעליהלמניו,בתפילה,פות

שאםברורהבידיעהזהעםיחדאךלהתפלל,תבאנהים ,t1שהנזברורהבידיעה

אתלהשליםנשיםמאהאפילויועילולאגבריםתשעהרקהכנסתבבית "t1י
הנשיםהעבריה.והאםהאשהאתדמעליבמשפילמל,פח,פוגע,וזההמנין.

נערהדתיותוידיעותיהןדתי,חינוךמכלד,אורתודכוסיתביהדותמרוחקות
ומצוותתדרהערלמעליהושפרל,דהראשונדתהידהאלההנשיםיספרן.קטן

נשיםריתקמההחזיק,מהבצדלו.זהעללודבליןz,אתההמדדרניתלרילונותדפנו
טעםללאאילמתהכנעהמלבדמהןדרשהדמהלהןנתנהמהליהדדת,אלו

אנובים ,t1יוי ?זד.:ב"וידעת"והתמסרדתוהבנהידיעהכזתדךדתפילהשבמצודה

לברךוכשמגיעיםבחגיגה,בכינוס,במסיבה,בנז·ז.:פחה,לארוחה,לשולחן

דכ'וכ'הרבניתהשכנה,הסבתא,דודתי,בתי,~:חדתי,אשתי,לא-במזומן

מצילהוא-זכרפרחחכללמזדמו.תצלחנההןלאלשולחו,אתנובות 1tהיו'

רבדכה.שלרםידידיד.לד.
 • 14.12.1959הרצליה,

הרצויעל"ידיווראיתרטהלגררםשלאבזהירותהצורךעלבדבריךצדקת
טולסטוייחד.גםונסיוולימודעלהמבוססתדעתיזוואמנםיותר".ל"טוב
אתלעזוביעשוטובאםצעירים,אדםבניעל"ידיבפעםכפעםנשאל

להםיחפשואועצמאיים.לחייםויעברוהפאטריארכאליתוהמשפחההוריהם

במסגרתיותר""טוביםלחייםבתקדוהוהכללוומונה,ייסודעל"ידימצוא
-המשפחההרס-השלילהאשרזובדרךמלכתאותםהזהירהואהעצמאות.
לפעמיםישאמנםמאד.מפולופקהנכסףהרוחניוההישגוודאית,מובטחת

לעשותישאךולעזרב,לפררץאלאאחרתדרךשאיןמהכלליוצאיםמצבים
ממךלמנועיכולאדם:איןלדוגמאיותר".ל"טובהלוייםבמסגרתמאמץכל

מקשיביותר,הזרלתעםמתחשביותר,סובלנייותר,טובעצמךאתהלהיות
אתהרףבלילהפחיתיותר,לעזורמוכוהזולת,שלולנפשלדבריםיותר

מאשריותרהרבההרבהכובודהישגנצחוו,בזהרלראותוהעצבנותהאנוכיות

:למדיםהיהדרתשלימרדילבנרת,הדתייםבבתי-ספרלטרבהיסרדישינריבאכירם •
רביסרדירת.בהדחבהשם
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אושלך,הבר-פלוגתאעלבנצחוןארהאגראיסטיים,מארוייךאתיגך itבה'
לא :דברשלרבסרפררכר'.רכר'רכר'היריב,השפלתח'שבוןעלשלךבכברד

היריב,גםהזרלת,גםאלארב,נפשיסיפוקזה,בשטתהתקדמותלךתביארק

סתם,נות itעק'לאניצרח,לאלפנירכאןכיייררכחהואגם-והשונההמתנגד
האנרכיותעללוויתררנכרנותענורה,רצינרת,אלאוהתבלטרת,כברדתאורתלא

רכר.'ראיבה,זלזולרלאניגודהחמרית,

 , 7.5.1959הךצליה,

שלרס.וגש.לי.

רבוכה.שלרםיקיוברא.לא.

ועתהבסדר.שהכלוהובררמכתבי,העתקבצררףמכתבךאתקיבלתי
ועתרנאותלעתונותעמדתיאתלהסבירקרשיאנימרגישויותריותרלשאלתך.

המאפשרתאישיתרשיחהלכך,הדררשיםוההתרכזותהזמןליאיןבכתב.-
זהו-מוסברחבלתיאוהמנרגדשלשוטפתהסברהעדהערות,שאלות,גם
אךאלינו.להגיעבקרובאתהשמקווהאומר,הריואתהזה.בעניןשדרושמה

אוליאנושמתכווניםיתבררשבשיחתנויתכן,זה.בדברמשהוכאןלךאומר
הא~רונה:זוביחודועתונאות,עתונותמאד.שוניםשרנים,דבריםלשני

מתכווניםבעתוןאםהמקרים.ברובודוחהשליליתבדמותליהמצטיירים
ריקכלעלומרעישות-סנסציוניותרתכרפרתחפזוניותלא-חירנירתלידיעות

אם-וכזביההפרליטיקהלהטיכלעלוזוועתי,מזעזעמקרהכלועלטרת, 1tןי

ביחטיהיוצרהחיובעלבידיעותרחיונימרעילתוכןלקרראלהרכייזz,מתכורנים
 ;חיוביחיבוכיתרכןבעלתועצמאיתיוצרתפרריהבעבודהראדם,עם
העתרנאות,כלאתכיוםהמציףהמינימהגירויאש,כמפניזהיר,העתוןאם

מסחרירתבידיערתרסייםוספרותירת, IIאמנותירתרב"סקיררתבכרוניקההחל
אם ;למחצהאולגמרימעורטלתבחורהללאומתקבלותמתוארותט'אינן

והפינ-והמעמדיהלאומניהשוביניזםאתהמפלגתירת,אתמשמשאיננוהעתון
-ושלטרןכבודתאווה,בצע,לרדיפתמכשיראינואםבקיצור,נסי-שלטוני,

לטוברקואינפורמציהובפובליציסטיקהובפרוזהבשירכרלונתוןהואאם

ובכלאדםשבכלהאלחיםצלםלהבלטתהרע,רלגינוירהמצרי,הרצוישבאדם,

שלטוב,רוחניסיפוקשלפנימיתבהרגשהקריאתומסייםהקוראאםעם,

רכו'ה IIהקבשלמעולמובפשיתהבאהשלהזרלת,למעןלפעילותהתעוררות
והעתונאי.העתרןעלברכהתבואאז-וכו'

בעינישהםהיום,שלוהעתונאילעתוןהמרחלטהניגרדהםאלהדברים
ירתר.המסוכנותוהאחרותהאטומיותמהקרביםומרעיליםמסוכניםפחרתלא

לנוער.וביחודאדם,להמרניאלהרעלמקורותעלרבושהכאבמתמלאואני
הזאתהביצהאתולהבריאלשפראוליבהתימרךשרתףשםתהיהואתה

בשיחהשהיא.כללדרגמאכאן.אמרתישמץרקהטוב.ידידילהןוהדומרת
החשו-העניניםשארעללשרחחנרכלוכןזאתלברריותרניטיבואישיתחיה

-תרכללאואםבוא,ךאתמקרדםנאתודיעתוכל,אםשבמכתבך.בים
אופן.בכלבראךבררך

להרחיב.יכולשאיננינאתסלח

* * * 
 • 23.3.1959הרצליה,

להקדיםיכולתילאאךלח.ז. 15מירםמכתבךאתלקבלהיהטובכמה

יזהרס.הרצאתעלשסיפרתהדבריםמאדמעניניםהיום.עדלך"לעבות
שבבטלההאסוןעלדבריובעקבותיה.שנתערררההכלליתוהשיחהאצלכם
"ד,בטלה :נאמרבתלמודקדם.מימיעודונסיוןהסתכלרתעלמברססיםועצלות
בשוודיההמטורפיםהחייםחטא".לידימביאוהשיעמוםשיעמום,לידימביאה

"בזיעת :ית tבראו,בטפרלאדם,אלהיםשדבריהדעהאתרים t\מאיובאמריקה
ונאמרכפיו.מיגיעהחיאשריכיברכה.אלאקללהאינם-להםי'תאכלאפך

מתרקה :ארמררקוהלת ! IIמירא-שמיםירתרכפיומיגיעהנהנה"גדרל :בתלמוד
עללהצטערורשון." itליילומניחאינויר itלעיד,שובעואילוהערבהשנת

D שלוההולליםהריקיםהחייםצורתאחריריותרירתרנמשכיםבארצנויגם
ושורדיה.אמריקה

עליאמנםרב.נפשי'(,ונגליגרמוהקיבוץשבחייהרבהחיובעלדבריך
לטוב,עררבהעדייןאיננהבלב,דשלרהמסגרתכו"לעצמו,הקיברץכילהעיר,
המסגרתאתההופכיםהםזו,במסגרתהחייםהאנשיםטילבטיבםתלויוהכל

 :הפנימילתרכןלעיקר,נפשםבכלהםרמסרריםמאמיניםאםעדן,לגןלברכה,
רפוליטיקהושלטרןכבודרדיפתללאבני-אדם-אחים,שלואהבהאחורההיי

פשוטים,אדמהעובדחיי :עולמיםלשלוםהדרךזובחרת,טובהדרךוכדומה.
היתהזודרךללברש,ובגדלאכוללחם :מאלהלםאבינויעקב'ביקש !lכפי

זהואולי !תרצחלאמלחמה,אל :ממנהלמסתעףהאדםאתלהעלותצריכה
זה,בעולםואחרירתובתפקידוולהרהרלעמרדהאדםעללאט.לאט,יבוא
ממנויגזלולארהמפלגההעתוןשהקולנוע,ובלבדהנכונה,למסקנהיבראאז

במחשבה.להתרכזרהיכולתהצררךאת
שלךבידידות,

* * * 
בידידות,שלך

* * * 
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אושלך,הבר-פלוגתאעלבנצחוןארהאגראיסטיים,מארוייךאתיגך itבה'
לא :דברשלרבסרפררכר'.רכר'רכר'היריב,השפלתח'שבוןעלשלךבכברד

היריב,גםהזרלת,גםאלארב,נפשיסיפוקזה,בשטתהתקדמותלךתביארק

סתם,נות itעק'לאניצרח,לאלפנירכאןכיייררכחהואגם-והשונההמתנגד
האנרכיותעללוויתררנכרנותענורה,רצינרת,אלאוהתבלטרת,כברדתאורתלא

רכר.'ראיבה,זלזולרלאניגודהחמרית,

 , 7.5.1959הךצליה,

שלרס.וגש.לי.

רבוכה.שלרםיקיוברא.לא.

ועתהבסדר.שהכלוהובררמכתבי,העתקבצררףמכתבךאתקיבלתי
ועתרנאותלעתונותעמדתיאתלהסבירקרשיאנימרגישויותריותרלשאלתך.

המאפשרתאישיתרשיחהלכך,הדררשיםוההתרכזותהזמןליאיןבכתב.-
זהו-מוסברחבלתיאוהמנרגדשלשוטפתהסברהעדהערות,שאלות,גם
אךאלינו.להגיעבקרובאתהשמקווהאומר,הריואתהזה.בעניןשדרושמה

אוליאנושמתכווניםיתבררשבשיחתנויתכן,זה.בדברמשהוכאןלךאומר
הא~רונה:זוביחודועתונאות,עתונותמאד.שוניםשרנים,דבריםלשני

מתכווניםבעתוןאםהמקרים.ברובודוחהשליליתבדמותליהמצטיירים
ריקכלעלומרעישות-סנסציוניותרתכרפרתחפזוניותלא-חירנירתלידיעות

אם-וכזביההפרליטיקהלהטיכלעלוזוועתי,מזעזעמקרהכלועלטרת, 1tןי

ביחטיהיוצרהחיובעלבידיעותרחיונימרעילתוכןלקרראלהרכייזz,מתכורנים
 ;חיוביחיבוכיתרכןבעלתועצמאיתיוצרתפרריהבעבודהראדם,עם
העתרנאות,כלאתכיוםהמציףהמינימהגירויאש,כמפניזהיר,העתוןאם

מסחרירתבידיערתרסייםוספרותירת, IIאמנותירתרב"סקיררתבכרוניקההחל
אם ;למחצהאולגמרימעורטלתבחורהללאומתקבלותמתוארותט'אינן

והפינ-והמעמדיהלאומניהשוביניזםאתהמפלגתירת,אתמשמשאיננוהעתון
-ושלטרןכבודתאווה,בצע,לרדיפתמכשיראינואםבקיצור,נסי-שלטוני,

לטוברקואינפורמציהובפובליציסטיקהובפרוזהבשירכרלונתוןהואאם

ובכלאדםשבכלהאלחיםצלםלהבלטתהרע,רלגינוירהמצרי,הרצוישבאדם,

שלטוב,רוחניסיפוקשלפנימיתבהרגשהקריאתומסייםהקוראאםעם,

רכו'ה IIהקבשלמעולמובפשיתהבאהשלהזרלת,למעןלפעילותהתעוררות
והעתונאי.העתרןעלברכהתבואאז-וכו'

בעינישהםהיום,שלוהעתונאילעתוןהמרחלטהניגרדהםאלהדברים
ירתר.המסוכנותוהאחרותהאטומיותמהקרביםומרעיליםמסוכניםפחרתלא

לנוער.וביחודאדם,להמרניאלהרעלמקורותעלרבושהכאבמתמלאואני
הזאתהביצהאתולהבריאלשפראוליבהתימרךשרתףשםתהיהואתה

בשיחהשהיא.כללדרגמאכאן.אמרתישמץרקהטוב.ידידילהןוהדומרת
החשו-העניניםשארעללשרחחנרכלוכןזאתלברריותרניטיבואישיתחיה

-תרכללאואםבוא,ךאתמקרדםנאתודיעתוכל,אםשבמכתבך.בים
אופן.בכלבראךבררך

להרחיב.יכולשאיננינאתסלח

* * * 
 • 23.3.1959הרצליה,

להקדיםיכולתילאאךלח.ז. 15מירםמכתבךאתלקבלהיהטובכמה

יזהרס.הרצאתעלשסיפרתהדבריםמאדמעניניםהיום.עדלך"לעבות
שבבטלההאסוןעלדבריובעקבותיה.שנתערררההכלליתוהשיחהאצלכם
"ד,בטלה :נאמרבתלמודקדם.מימיעודונסיוןהסתכלרתעלמברססיםועצלות
בשוודיההמטורפיםהחייםחטא".לידימביאוהשיעמוםשיעמום,לידימביאה

"בזיעת :ית tבראו,בטפרלאדם,אלהיםשדבריהדעהאתרים t\מאיובאמריקה
ונאמרכפיו.מיגיעהחיאשריכיברכה.אלאקללהאינם-להםי'תאכלאפך

מתרקה :ארמררקוהלת ! IIמירא-שמיםירתרכפיומיגיעהנהנה"גדרל :בתלמוד
עללהצטערורשון." itליילומניחאינויר itלעיד,שובעואילוהערבהשנת

D שלוההולליםהריקיםהחייםצורתאחריריותרירתרנמשכיםבארצנויגם
ושורדיה.אמריקה

עליאמנםרב.נפשי'(,ונגליגרמוהקיבוץשבחייהרבהחיובעלדבריך
לטוב,עררבהעדייןאיננהבלב,דשלרהמסגרתכו"לעצמו,הקיברץכילהעיר,
המסגרתאתההופכיםהםזו,במסגרתהחייםהאנשיםטילבטיבםתלויוהכל

 :הפנימילתרכןלעיקר,נפשםבכלהםרמסרריםמאמיניםאםעדן,לגןלברכה,
רפוליטיקהושלטרןכבודרדיפתללאבני-אדם-אחים,שלואהבהאחורההיי

פשוטים,אדמהעובדחיי :עולמיםלשלוםהדרךזובחרת,טובהדרךוכדומה.
היתהזודרךללברש,ובגדלאכוללחם :מאלהלםאבינויעקב'ביקש !lכפי

זהואולי !תרצחלאמלחמה,אל :ממנהלמסתעףהאדםאתלהעלותצריכה
זה,בעולםואחרירתובתפקידוולהרהרלעמרדהאדםעללאט.לאט,יבוא
ממנויגזלולארהמפלגההעתוןשהקולנוע,ובלבדהנכונה,למסקנהיבראאז

במחשבה.להתרכזרהיכולתהצררךאת
שלךבידידות,

* * * 
בידידות,שלך

* * * 
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תש"ן.בשבט,כ"א • 19.2.1960"רצליה
ובתוכההעברית,החקלאות;בתחייתשלטוניכפייהכוחכלוללאהמדינה,קום

שלהמוחלטכשלונםזאתולעומתונפלאות,גדולותוחייםד,תישבותצורות
העצוםביישובהוה.היוםועדמאווהפריילאנדיסטיםהטריטוריאליסטים

יהודימרכולהקמתנפשיתויכולתרצוןאיןלא"ימחוץהיהודיםשלוהמרוכו
אפילועצמית,יהודיתתרבותובעלעצמיתכלכלהבעליצרני-יוצר,רענן,

מקדישיםוקנאיהמהמוניה,ונשכחתוהולכתמתמעטתמדוברתכשפההיידיש
ד,יירישאתהמקפחתה"הבראיסטית"ישראלמדינתעלנואשתמלחמה

ארה"בשלהמכסימלייםהחופשובתנאיהיידישדובריבמרכוילאבארצה,
ציון,שלהיחידיבמקלטאלאוגדול,רביידישיעםלהקיםבהחלטזרים lהמאפו

דורנוימיכלשהוכרו(כפישפר~ך"געפייגערטעאוןלאנדה"געפייגערטשל
היידיי!,!,סוכתלהקיםהמקוםכאןדווקא-ומימין)משמאליםישאהיידעל-ידי
מחשיבמאדשאניודע !והגיוןטעםחוסראיזה !אבסורדאיוה !הנופלת

ביכלתםמפוקפקמאדאךכיכלתי,בהם,ותומךפריילאנדשאיפתאת
נלהבים,חלוציםשורותלפחותאוהמונים,ובנכונותבפועלובמסירותם

וו,ליצירה
גםמרחוקאתךהתווכחתיהשיחה,אתלאאךד,מכתבאתלסייםעלי

חיאנישמכוחההיהודיתהדתיתהאמונד,בעניןביחודודת,לאוםבעניני
ממנישלוםובברכותספרך,קבלתעםביחודלהמשךבתקווהכיום,ופעיל

ומאשתי.

טיב,יכלהשליםג,א.למר

בטבת,יזמיוםהתוכן,רבאךאמנםהקצרמכתב.רעלהלבביתתודתי

וממושכות.תכופותשיחותאישית,לשוחהוהכרחצורךישמכתבךנושאעל
ומוותשחייםדבריםלד,בהירחד-פזגמיבמכתבמעטותשורותבכוחמהכי

אותוובקבליקיבלתי,טרם t:החד'ספרךאתזבהםתלוייםשלםעם ל::,
על-דיימאדתפוסות יל"!,!הי!,!,עותכיאםבו,לעיוןפנויומןלילמצואתדל tא'

פציפיום,בעיקרתנועה,ועניניאחד,מצדהפריועציהירקבגןהעבודה

לימודמן'זzני,מצד-במיוח,דישראלדתהדת,תחייתובעיות"איחוד"
ומעריךמכבדוהרבהבהן,מ'זzתתףשאתהשונותבאכסניותדבריךאתלקרוא

עמנובנישללאומית-אנושיתלתחיהבקריאהכ'לךהנאמנהההתמדהאתאני
בחומרמקוריתיהודיתלפינההרציניתשאיפתךאתבתפוצות,בריכוויהם

היהודי,הציבורבמידבר"הקוראה"קולעללצערךאניושותףוברוח,
פרנסה-ביותר,הרציניוהואהאחד, :דבריםבשנירקכנראההמעונין

לארץגעגועיםשלקומץקצת,-והשנידווקא,אמריקהובממדיוקלה,טובה
התרמתכדיעדאפילוי'זLראליים,ממלכתייםלגינוניםישראל,למדינתישראל,
בפנילהתכבדאפשרשבכבודהוומדינהלמעןבפעםכפעםכספיםתרומות

עללהאריךוישישואולםבוה,אאריךולאעצמנו.לביךובינינו"הגויים"
לאמאדצדקת,לאהנה,ועדמאזהיהודיבנפשומקומהישראלארץענין

מולולים,ועדייךשוילולו,וממ.רממניוטוביםגרוליםצדקושלאכשםצרקת,
וביזהיהודישביךלהכרה,מתחתאפילוהנפשי,בקשרישראל,ארץשלבכוחה
ש"ארץבאמרך,וכללכללצדקתלאזה.אומללדור-מידברעדלפחותוו,ארץ

שתיאחרימחדששבאושוניםגורמיםעל-ידיאלאנוצרתהיתהלאישראל
החריבהשלדעתיווישראל,מריבתליצירתכמובךאתהמתכווךהמלחמות",

ישראלארץשלנו,והחכמיםהנביאיםשלהאמיתית,ישראלארץאתומחריבה

ממצהתיאורמ"בשיעיהושלהראשוניםהפסוקיםבארבעתמתוארשגואלה
שתיפריבעיקרשהיאבוודאיעכשיושלישראלמדינתלד,פליא,ומרוכז

אתמסכנתהיאובמשעיהמהותה,עלמעידהד,יאובפירותיההמלחמות,
יצחקבנימין,רזבובר,מ.גורדון,ד.א,שלשיראלארץאךוקיומה.עתידה

הנאמניםהתלמידיםאלה-סולדהנריאטהמאגנס,ד"רקלבריסקי,אפשטיין,
ארץלגויים,אורשתהילציוןהמשיחיתהעריגהתפוסיסבא,י,זLראלשל

אוברבמכיסופיהםו::האצילולסוגיהם,העילאיםהכיסופיםבעלישלישראל
וקשרינפשבמסירותנקנתהזוישראלארץ-"עמך"המוניעלגםבמעט
קוק,הרבניסוזהמביטוימשהומוחשי,ביטוילהםתתמכדיעמוקיםנפש

ניצחתוד,וכחהעובדהוגדולים,רביםולפניד,םבימינו,וכ'בוברגורדו,ןד,א.

לפניעודאמיתית, ם~\כשפתבארץהעבריתתחייתבהצלחתתראהוולאמת

בירדיות.

>+->+->+-

 • 1960במארס, 1הרצליה,

שלים,גיסלינ,בילללמרהיהדית,למעןהאמךיקאיתהמיעצהלכביר

השבעים,הולדתיליוםד,ידידותיותברכותיכםעלבוהלכםמורהאני
ביןוהאחווההשלוםלמעןלפעולאדםשלשביכלתוכלכולנוונעשההלוואי
משתדלאניבחיים,השונותוהשקפותיהםלאמונותיהםאדםבני-האחים
וו,ברוחהאפשרככלפעילותיאתלכוון

בבטאונכםלהשתתףבהזמנהאותיכבדכםעללכםנתונהתודתי
לחדסמהליאיןבעצםאךבישראל,וערביםיהודיםביךשלוםעלבכתיבה

צוקרמןמרשלבבטאונושפירסמתיוד,הצעותהדבריםלאחדוהבעניך
' Je\vish Ne\vslettel כלהיחידי"."הפתרוןהכותרתתחת , 13.5.1957מיום

ד,נכונהד,דרךשווהימשוכנעואניכיום,גםאקטואליהואשםוהצעתישאמרתי

בעתונכםהדבריםאתולפרסםלהעתיקתוכלולנכוןואתתמצאךאםלשלום,

הקפדנית-מדויקת,במסירתםכמובן

למרפעמיםכמהכתבתי'זtעליהאחתנקודהלד,דגישעליזובהודמנות
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תש"ן.בשבט,כ"א • 19.2.1960"רצליה
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השבעים,הולדתיליוםד,ידידותיותברכותיכםעלבוהלכםמורהאני
ביןוהאחווההשלוםלמעןלפעולאדםשלשביכלתוכלכולנוונעשההלוואי
משתדלאניבחיים,השונותוהשקפותיהםלאמונותיהםאדםבני-האחים
וו,ברוחהאפשרככלפעילותיאתלכוון

בבטאונכםלהשתתףבהזמנהאותיכבדכםעללכםנתונהתודתי
לחדסמהליאיןבעצםאךבישראל,וערביםיהודיםביךשלוםעלבכתיבה

צוקרמןמרשלבבטאונושפירסמתיוד,הצעותהדבריםלאחדוהבעניך
' Je\vish Ne\vslettel כלהיחידי"."הפתרוןהכותרתתחת , 13.5.1957מיום

ד,נכונהד,דרךשווהימשוכנעואניכיום,גםאקטואליהואשםוהצעתישאמרתי

בעתונכםהדבריםאתולפרסםלהעתיקתוכלולנכוןואתתמצאךאםלשלום,
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בכבור,

ושלי-חיובייםיצריםעםואמיתיים,מרימיםומכשוליםתקלותעםבמאבקינו
ניתניםהחייםשאיןטובכך.שזהוטוביקרא.חייםבשםאשרכלבעתליים,

להגרירשאיןאיפואיובןהארם.בזשלבגמגומיוולהיכווץלהיצפףלהירחק,

אלולחזרהלהתקרמותביחסוכןמהי,שליליתאורצויה,חיםירמתכריולי
וצורך,אפשרות,ישובדהו.תוהובזההמצבאיןזהכלעםאךהפרימיטיב.

תחוםמןמתמדתהררגית,חריגהפירושהשהתקרמותכדללבאופןלאמור

לביטוייהאחווהארם,בניאחוותשלויותריותררחבהיקףאלהצרההאנוכיות
מותרזאתאתאנדשות.עם,שבט,משפחה,שכנים,בחייוהשוניםהרבים

והעיקרייםהווראייםהיסורותאחרזהוהתקרמות.בשםבהחלטלקרואוצריך

ובכשרובטבעהטמונותהאפשרויותבידיעתהתקרמותכןכמויששלה.

בסוגבהרבהתלוישזהאלאהאדם,שלוהגופניהתחושתי-התרשמותיהשכל,י

והתפת-תולרותיועללספרכאןמתכווןאינניבראשונה.שהזכרתיההתקרמות
והרע,הטובהמצב,אלהגענוואיךהזההיוםוערמאזהאנושיהמיןשלחותו

שאלותעלומגיבותכעונותליהנראותהערותכמהלהעיראלאהיום,של
ששמוטבעיתהליךקייםאמנם"אםפקפדקללאלענותיורעאינניזמננו.

הציביליזציהומוצרימהאמצאותמארשרבדתאנייורעאלאכשאלתהלי'דום':
במשךהורגלנוכהיחר.גםולנפשלגוףמזיקותואפילוכלל,נחוצותאינן

ניקח.לרוגמהלנויציקמארשהיעררםושוניםרביםוצרכיםלרבריםרורות
שהאדםאלאוהחלב,השמןנרלעומתונוחטובאורבווראישהואהחשמלאת

בריאבווראיהיהבבוקרהשכםאתןיחרומתעורר , jהתרנגדלותעם"הישן

חצותעדליוםלילההחשמל,בעזרתההופהמהארםהמובניםבכליותר
ערבאותוהתוקפתהטבעיתהשינהלגירושהשחורבקפהגםבהיעזרדהליל,

הואסיפוקםשלמעןסוףלאיןותביעותלצרכיםער j"התקרם'האדםערב.

לאכזריות,לחולי,מגיעוהואימינושלהמבוהלבביזנסומטורףמתעצבן

אךקטלניות,דמיםלמלחמותערהזולתלניצולחולנית,לחמרהללונאה,

כפיושלםבריאללו'וםההכרחיבמועטלהסתפקותערלהתקרםהואעלול

עלוגםאנונסיוננועלגםהמבוססתהכלליתדניתהטבעהתורהלנורה iשמ
כמובןאנימתכווןהאנושותגרוליובאמריהדורות.בכלהאנושותגרולינסיון

למלכיולאוחבריהםוהושעעמוסירמיהולישעיהו, ;לנימרודולאלאברהם
חלקיה,לאבאזכא,יבןיוחנןלר' ;להורדוסולאהזקן;להללוישראליהודה

העולם.באומותגםוכןוהסיקריים.כוכבאוברלקנאיםולאהלללתלמירי
אפשראךומזרק.מועילוחיוב,ישלילילמדורמדויקתחלוקהלז:זלקקשה

הסכנה,בהןרבההציביליזציההמצאותאותןשכלובהדגשהבתוקףלאמור

מופרזת-חולניתחייםרמתלתפיחתובעקיפיןבמישריןהמסייעבהןרב
יותרבנוומחבלדתהמשחיתותהרעותלכלהאנושותואתהיחידאתהמביאה

והאטום.הנאציזםטירדףערויותר

מכונותחשמל,חרישות,רפואותנוח,ריורתחבורה,:כליבמכתבךמבית

יכולני-תחבורהכלימאלה.אחרכלעלאעירמעטדתבמליםדכ'.לחקלאות

אמונהמתוךנביאינו.שלברוחםציוניהריניפעילדתיובכלימיכלצוקרמן.
דתי-לאומי.יהוריהריבי-מוחלטתאורתורוכסיתלאכיאם-עמוקהדתית

לשלום,אומה-למופתבציוןלכונןקרושיעורבעללאוםביהוריםרואהאבי
ממנהגורשנוהקרומה.מדלרתנוהיאציוןכל-אנושית.לאחווהלאי-אלימדת,

בו,תלויהקידמנוזכותשעצםהקרושיעודנונגדחטאינומפניפעמיםכמה
הצרקבררכידרקאךלהתגשםמחוייבתציוןששיבתמכאןבחיים.בהגשמתו

אנונדהגיםאםהארץ.תושביהערביםהארםבניאחינוכלפיביחסינווהיוו"ר

מה :הקדושהיהוריהכלללפיולאבהתנכרות,איבה,שלברוחבאלימות,
וממיטיםביותרכברחטאחוטאיםהרינו-לזולתךתעשהבלעליךששנוא

כחובהיהודי-ערבישלוםאנירואהלכןאיומה.ורוחניתפיסיתסכנהעלינו

ישראל.עםלנווכלימהכחרפהבעיניהואהיוםשלהחירוםומצבלנו,עליונה
היהורית-רתית-האיריאהלאורהכללאומיותי,עבריות,יציונותי,היאכזו

הקרושה.קוסמית

ביהוריםמכיריםאינכםכילעמרתי,בהחלטכמנוגדתליירועהעמרתכם

הפיסית-כאמוציוןאתראושנביאינובווראילכםירועהריאךכלאום.

לראדתאתםזכאםיכולה.ות Ilלאנו'תורהתצאוממנהישראלעםשלרוחבית
ועבריתציונותישראל,שעםולהורות,להכיר'~ליכםאךאחר,באורהדבראת

אחים,ושנאתלאומניתדקנאותשוביניותריאקציה,עםאופןבשוםלזהותאין

שלהאמיתיתלמהותההוכחההידםשלהסוטההציונותאיןמזה.ההיפךאלא
אתמשלופותהיוםל Ilןהרשמיותהדתיותהכנסיותשאיןכשםהציונות,

הרת.שלהאמיתיתהמהות

רעותינוניגורייגרמולאאזמכסימלית,לסובלנותמאדזקולו'םכולנו
נתודכח,וחייו.הארםמחשבתשלעשירהרבגווניותורקומלחמהשנאה

אתלאחינונעשהבלכולנו,אנו:אחיםהעיקראתנשכחבלאךנתפלמס,
הסבךלכלהפליטים,לבעיתהמוצאגםבזהלנו.יעשוכררוציםשאיננו

 .הטראגיהיהודי-ערבי
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רב(מה . 8/12מידםבמכתבךביסימןעלבתשובהלהמשיךמנסהאבי

בראשרשמתכךהפרימיטיביי.אלחזרהחיים,רמתרמות,"התק )!מאזהזמן
החייםבעיותאתלהכניסבואנומריאךמכתב.באותד 2בסימןשאלותיך

רלהכמהאנורואיםמירצרה,מילוליתהגדרהתוךאללאין-סוףהמסתעפות
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בכבור,

ושלי-חיובייםיצריםעםואמיתיים,מרימיםומכשוליםתקלותעםבמאבקינו
ניתניםהחייםשאיןטובכך.שזהוטוביקרא.חייםבשםאשרכלבעתליים,

להגרירשאיןאיפואיובןהארם.בזשלבגמגומיוולהיכווץלהיצפףלהירחק,

אלולחזרהלהתקרמותביחסוכןמהי,שליליתאורצויה,חיםירמתכריולי
וצורך,אפשרות,ישובדהו.תוהובזההמצבאיןזהכלעםאךהפרימיטיב.

תחוםמןמתמדתהררגית,חריגהפירושהשהתקרמותכדללבאופןלאמור

לביטוייהאחווהארם,בניאחוותשלויותריותררחבהיקףאלהצרההאנוכיות
מותרזאתאתאנדשות.עם,שבט,משפחה,שכנים,בחייוהשוניםהרבים

והעיקרייםהווראייםהיסורותאחרזהוהתקרמות.בשםבהחלטלקרואוצריך

ובכשרובטבעהטמונותהאפשרויותבידיעתהתקרמותכןכמויששלה.

בסוגבהרבהתלוישזהאלאהאדם,שלוהגופניהתחושתי-התרשמותיהשכל,י

והתפת-תולרותיועללספרכאןמתכווןאינניבראשונה.שהזכרתיההתקרמות
והרע,הטובהמצב,אלהגענוואיךהזההיוםוערמאזהאנושיהמיןשלחותו

שאלותעלומגיבותכעונותליהנראותהערותכמהלהעיראלאהיום,של
ששמוטבעיתהליךקייםאמנם"אםפקפדקללאלענותיורעאינניזמננו.

הציביליזציהומוצרימהאמצאותמארשרבדתאנייורעאלאכשאלתהלי'דום':
במשךהורגלנוכהיחר.גםולנפשלגוףמזיקותואפילוכלל,נחוצותאינן

ניקח.לרוגמהלנויציקמארשהיעררםושוניםרביםוצרכיםלרבריםרורות
שהאדםאלאוהחלב,השמןנרלעומתונוחטובאורבווראישהואהחשמלאת

בריאבווראיהיהבבוקרהשכםאתןיחרומתעורר , jהתרנגדלותעם"הישן

חצותעדליוםלילההחשמל,בעזרתההופהמהארםהמובניםבכליותר
ערבאותוהתוקפתהטבעיתהשינהלגירושהשחורבקפהגםבהיעזרדהליל,

הואסיפוקםשלמעןסוףלאיןותביעותלצרכיםער j"התקרם'האדםערב.

לאכזריות,לחולי,מגיעוהואימינושלהמבוהלבביזנסומטורףמתעצבן

אךקטלניות,דמיםלמלחמותערהזולתלניצולחולנית,לחמרהללונאה,

כפיושלםבריאללו'וםההכרחיבמועטלהסתפקותערלהתקרםהואעלול

עלוגםאנונסיוננועלגםהמבוססתהכלליתדניתהטבעהתורהלנורה iשמ
כמובןאנימתכווןהאנושותגרוליובאמריהדורות.בכלהאנושותגרולינסיון

למלכיולאוחבריהםוהושעעמוסירמיהולישעיהו, ;לנימרודולאלאברהם
חלקיה,לאבאזכא,יבןיוחנןלר' ;להורדוסולאהזקן;להללוישראליהודה

העולם.באומותגםוכןוהסיקריים.כוכבאוברלקנאיםולאהלללתלמירי
אפשראךומזרק.מועילוחיוב,ישלילילמדורמדויקתחלוקהלז:זלקקשה

הסכנה,בהןרבההציביליזציההמצאותאותןשכלובהדגשהבתוקףלאמור

מופרזת-חולניתחייםרמתלתפיחתובעקיפיןבמישריןהמסייעבהןרב
יותרבנוומחבלדתהמשחיתותהרעותלכלהאנושותואתהיחידאתהמביאה

והאטום.הנאציזםטירדףערויותר

מכונותחשמל,חרישות,רפואותנוח,ריורתחבורה,:כליבמכתבךמבית

יכולני-תחבורהכלימאלה.אחרכלעלאעירמעטדתבמליםדכ'.לחקלאות

אמונהמתוךנביאינו.שלברוחםציוניהריניפעילדתיובכלימיכלצוקרמן.
דתי-לאומי.יהוריהריבי-מוחלטתאורתורוכסיתלאכיאם-עמוקהדתית

לשלום,אומה-למופתבציוןלכונןקרושיעורבעללאוםביהוריםרואהאבי
ממנהגורשנוהקרומה.מדלרתנוהיאציוןכל-אנושית.לאחווהלאי-אלימדת,

בו,תלויהקידמנוזכותשעצםהקרושיעודנונגדחטאינומפניפעמיםכמה
הצרקבררכידרקאךלהתגשםמחוייבתציוןששיבתמכאןבחיים.בהגשמתו

אנונדהגיםאםהארץ.תושביהערביםהארםבניאחינוכלפיביחסינווהיוו"ר

מה :הקדושהיהוריהכלללפיולאבהתנכרות,איבה,שלברוחבאלימות,
וממיטיםביותרכברחטאחוטאיםהרינו-לזולתךתעשהבלעליךששנוא

כחובהיהודי-ערבישלוםאנירואהלכןאיומה.ורוחניתפיסיתסכנהעלינו

ישראל.עםלנווכלימהכחרפהבעיניהואהיוםשלהחירוםומצבלנו,עליונה
היהורית-רתית-האיריאהלאורהכללאומיותי,עבריות,יציונותי,היאכזו

הקרושה.קוסמית

ביהוריםמכיריםאינכםכילעמרתי,בהחלטכמנוגדתליירועהעמרתכם

הפיסית-כאמוציוןאתראושנביאינובווראילכםירועהריאךכלאום.

לראדתאתםזכאםיכולה.ות Ilלאנו'תורהתצאוממנהישראלעםשלרוחבית
ועבריתציונותישראל,שעםולהורות,להכיר'~ליכםאךאחר,באורהדבראת

אחים,ושנאתלאומניתדקנאותשוביניותריאקציה,עםאופןבשוםלזהותאין

שלהאמיתיתלמהותההוכחההידםשלהסוטההציונותאיןמזה.ההיפךאלא
אתמשלופותהיוםל Ilןהרשמיותהדתיותהכנסיותשאיןכשםהציונות,

הרת.שלהאמיתיתהמהות

רעותינוניגורייגרמולאאזמכסימלית,לסובלנותמאדזקולו'םכולנו
נתודכח,וחייו.הארםמחשבתשלעשירהרבגווניותורקומלחמהשנאה

אתלאחינונעשהבלכולנו,אנו:אחיםהעיקראתנשכחבלאךנתפלמס,
הסבךלכלהפליטים,לבעיתהמוצאגםבזהלנו.יעשוכררוציםשאיננו
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תחבורה,כלישלשבמינימוםבמינימוםהשניה,העליהשבימילךלהבטיח
בצירוףהנוכחיתהעמים""נדידתבתקופתמאו?)רמאושריםיותרהרבההיינר

בורדאי,-ניחדיורכך,ארץובכל ..בדרכים,יוםייםטבחשלהבלתי-נמנע

וגםהבחינותמכלנוחיםיציבים,היומאבנים,תקופה,אותהשלהבנינים
לעומתיסודיים-חזקיםאזהיוהמעטיםהצריפיםואפילובתכלית,פ'דzוטים

שלהאיוםוביוקרהיום,שלהקלוקליםה'זzיכוניםיבניניהקליליםהפארבניני
צנועה,דידירהלנושישכאןבביתנוממבקריםפעמיםכמהשמעתיה'ום,

בליוכמובןתפיסתי),(לפירווחהשלבמכסימרםש>:~נינדמהשליבוז.:עה
בגןלבישולכירייםובלירדיו,ובלימלית 1tח'כביסהמכונתבליפריג'ידר,
בירקותב!ניקרהניזוןכללעיל.כברהעיריתילמאורהחשמלעלוחשמל.
טעוןאינוהתבוז.:ילומעטלסוגיהם,למלורריםכמובןזקולואינוחייםו!כירות
הכרחיות-חרישותרפואות~בשל). :אומרים(אנובמטבחוחשמלגןדווקא
בלעדיהן,אפשראיובאמת"התרבות",בעמיכיוםהמלוובלהחייםבאורחמאד

בזלילהשמקלקליםאתבמשהולתקןליום,לילהלהפוןגןאפשרותהןכי
עדוכ', Iוכמיניוטירוףדרכיםוטלטוליועישוןובאי-שינה-ומנוחה,וסביאה
הטכניתהציביליזציהפריביותר,חדישיםרצחבכליבסיטוניתהמוניתלהריגה

החדייזzה.

המסחרית,לחקלאות-ררובןבהן,חיובמיעוטן-חקלאיותמכזכות
ועורפיםמכסימליתעצמיתלאספקהמתכוונתאמיתיתחקלאותה'זzוקית,

חשיבותוישמכונות,'ל v,למינימוםןקוקיםכאןמסחריים.לחילופיןלוטנים
האדם.שלית-t!והנפיהגופניתלבריאותופיסיתידיםלעבודתעליונה

וחידושיםותיקוניםלשכלוליםלהתנגדהכוונהשאיןו"ומרחוןראניושוב
שבעבודההנפיזzי-האינריבידואליאתהורסןהאיןעודכלובחייםבעבודה
אתמהאדםשוללןהאיןעודכלעבודה)בכלגם(וכןהחלולאיתוניצירה

והואמתכננההואיוזמה,שהואהעבודה-היצירהוביןבינוהאינטימיותיחס

שליפההכנהלמשלכשגמרתייצירתו,משלימותמרובההנאהונהנהגומרה
-עץנטיעתאווכ', Iוכתילולןעידורן,ידzתילתן,אוזריעתןלירק,ערוגות
בשרשיםמתאים,בעומקמוכנה,באדמהניטעו 1tכימטע,או'דzורהעצים,

שלצעירותשורותכשעישבתוכ'. Iוכהנכוןהרוחבכיווןכראוי,מכוונים
אךסוף.לאיןוכ'וכ'ופרי,ירקשליבולםאתאספתאותם,השקיתירקות,

מהטכניקה,הפרךבכיווןהחידושיםכןוהטוביםהןהיריםהטכנייםכחדיושים

נפשיים,פיסיים,ואמצעיםכוחכמה :מאדחשובאחדחידושולדוגמה

מכשיריבעניןהאדםמשקיעועדייןהשלו'ע,וכספייםמחשבתיים-מדעיים

החדישיםעדמהפרימיטיבייםבמטעים,וס,ודיסקקלטורחרישה,העיבוד,

במכונותהצורךאתוהפחיתהבמטעיםאי-הפליחהשיטתבאהוהנהביותר.

מים.קידוחי-זאתלעומתהתקדמות.לקרואאפשרלןההמינימום,עד
 :ה"התקדמות"לכלשקרהמהלושקרהאלאזה,לסעיףרבהשחשיבותבוודאי
עודאנחנוובמטעים.בירקותונזקיםחבלההז"ררבהוקטלניתחולניתהפרזה

גודלואתהיבוליםאתוהעלתהההשלואהבאההשקאה.ללאכרמיםגידלנו
ברעלים-לריסוסוהכרחשיעור,לאיןומזיקיםמחלותגםהעלתהאןהפרי.
לנכנסלפעמיםוגםמהפרילארכללעובד,בםמוותאשרחריפיםויותריותר

שמצאיבדואיםילדישלשהעלבעתוןסופרכברלא(זההמרוסס.לתחום

הדינמו-השיטהאללהתקדמותמקיםישוכאןמרוסס).לגןבהיננסםמותםאת
וברעליכימיבדשןבמים,רואהיגרתית t!ה'הבורותהביולוגית.אוביולוגית

וכדוריבטבליותרואהשהמדיצינהכמובחלולאות,ההתקדמותן!זיאאתריסוס

האמיתית,ההתקדמותאתוללמדללמוד .:ן"הריפוי.שיאאתוןריקותהרפואה
צריכיםוהפרימיטיבייםמהפרימיטיביים,יותרבןהבוריםה"תרבותיים"אשר

אשראלמנטריים-אינדיבידואליים,ומכשיריםעבודהחידושיהםגםללמוד

זיעתואתהאדמהעםהפיסיהאישיהמגעאתמהםישללולאאךעליהםיקלו
וכתובקרואשידעצריך:האדםפעםלךואמרתיוהמבריאה.המבורכתהאפיים

מאדעםעלהשתלטד,נאציןםאךוהרוחניים,החמרייםבחייומןהוייהנה

צריךוזהומקצועית,כלליתוה'זzכלהואמנותומדעוכתובבלורואמפותח
הקולנוע,העתונות,ןמהי?השכלהמהי:ידיעהבשאלהההתעמקותאתלעורר

שליחיהם-המדעשלכיוםמכריעחלקוהספרות,האמנותשלגדולחלק

ולבסוף,האמיתית,האהבהחורבןהמצפוני-לבבי,המדברהנפשית,הבורות

ההשכלה,הידיעה,היקום.כלחורבן-חיוביערךמכלהחייםכלהתרוקןעם

נועם,בדרכיכמדריכיוהאמהיים,כעוןריוהאדם,כמשרתיוהאמנותהמדע

היא(ולדידי-האמיתיתההתקדמותמטרתזו-והחיהאדםואהבתשלום
נעסוקלאאךאמיתית,רליגיוןיתאמונהללאולהגשימהלהשיגהמאדקידzה

נכוןלאעליו.שוחחנושגםדברלצייןהמכתבסיוםלפנירצוניבזה).עתה

תגנובלאתרצח,לאבחיים.הבלעדיכמדריכנוהטבעאתלראותצודקולא

והיהותכונתו,מאופיומםוייםבחלקהאדםטבענגרהםוכ'וכ'תחמודולא

והגברתהרעהיצרעםהיאבקותהתאפקות,וללמךולרסנוודתבמוסרצורך
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תחבורה,כלישלשבמינימוםבמינימוםהשניה,העליהשבימילךלהבטיח
בצירוףהנוכחיתהעמים""נדידתבתקופתמאו?)רמאושריםיותרהרבההיינר

בורדאי,-ניחדיורכך,ארץובכל ..בדרכים,יוםייםטבחשלהבלתי-נמנע

וגםהבחינותמכלנוחיםיציבים,היומאבנים,תקופה,אותהשלהבנינים
לעומתיסודיים-חזקיםאזהיוהמעטיםהצריפיםואפילובתכלית,פ'דzוטים

שלהאיוםוביוקרהיום,שלהקלוקליםה'זzיכוניםיבניניהקליליםהפארבניני
צנועה,דידירהלנושישכאןבביתנוממבקריםפעמיםכמהשמעתיה'ום,

בליוכמובןתפיסתי),(לפירווחהשלבמכסימרםש>:~נינדמהשליבוז.:עה
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החדייזzה.
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במכונותהצורךאתוהפחיתהבמטעיםאי-הפליחהשיטתבאהוהנהביותר.

מים.קידוחי-זאתלעומתהתקדמות.לקרואאפשרלןההמינימום,עד
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האמיתית,ההתקדמותאתוללמדללמוד .:ן"הריפוי.שיאאתוןריקותהרפואה
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זיעתואתהאדמהעםהפיסיהאישיהמגעאתמהםישללולאאךעליהםיקלו
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מאדעםעלהשתלטד,נאציןםאךוהרוחניים,החמרייםבחייומןהוייהנה
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שהסחתילכךגרמואחרים,גורמיםוכןקשות,משפחתיותודאגותטרדות
נעלםוכךארצנו,בחיישונותמנקודותלביותשומתדעתיאתמסוייםלזמן

וחגיגותיובלותמחבבאינניכיאםהאחרון.בזמןדגניהשליובלהעניןממני
עלגםוהשתלטהבעולםהשלטתנית Ilהרעוהפומביותאתלאובכללפומביות,

ימיםבאותםשלההיוצרשבמעשהזו,דגניהשלקיומהיובלהנה-ארצנו
בפועל-כפיםשבהגוזtמה,המלאההאמתסמלהיתהארצהעליתנושלקדומים

והדרו,יפיובכלבלביאותואניוחוגגסגותיזהיובליח,דגםנפי",ובמסירות
מעבודתיאנישליפרטייםנעוריםיקר,נעוריםכזכרוןביותר,הלבביתבפינה
חלוצישלובנפשבגוףהתחיהתנועתונעוריבאומגיוני,קיץבאותואתכם

השקטהמעבודתיהמ·ג.ברלישהיההרבהקושיכלעםארצנו,אדמתעלעמנו

בעבודתכםהלוהטהמאמץאלהמעדר,בעבודתאזשלתקווהבפתחוהרצופה
אז,שלאומג/וניבתנאיביחודהגופני,מכושרילמעלהשהיובממדיםאו

ונושאנשאתיזהכלעם-יתירהבאכזריותאותישאכלהבקדחתוביחוד
אחדכלהאנשים,אתכם,קיץמאותומאדיקריםיקרים,זכרונותבקרביאני

בזוגהחרישהלעבודותיו,האינסופיתוההתמסרותוההתלהבותהגורןואהה
נגינהבמסיבתנפלאערבאותוקסמיו,כלעלהירדןלי,שנמסרהפרדים

מ"מפעלו-ליהזכורההחמודההאנוי",יתהאוירההחברים,כלוזימרתבגיטרה
בוסליוסףשלוהרציניותאחדמצדברץיוסףשלוהמרעננותהמשמחותתיו/'
ליווניאלהכל-מאזוהזכרונותהרשמיםמיםטיפהרקואלהני, tומצד

ולכםליכשהובררקיץאותווז.tלבסתיולעזבכםכשנאלצתיהיג.מוקבצערי
וז.tלכם,זהבמאמץ-אדיריםולהמשיךלהסתגלהחלושגופיבכוחזהשאין

המאמץללאאךוהתלאות,והפגעיםהקשייםרבתהשקטה,לעבודתיחזרתי
המושבי-אינדיבידואליסטילכיווןיותרנתוןהיותיועםכי~לכם,הגבוריהגופני

בכלמאזדגניהלייקרה-עליהאעמודכאןשלאהשיתופיות,במזיגת
האדם,איננההפוליטיקהאךמדרככם,נתרחקתיבפוליטיקהוהמצבים,התנאים

עלהאלהיםבצלםהאדםלנצחוןהדתיתואמונתילבימעומקתפילהואני
הנפשיתעצמאותהעלדגניהשתשמוררצוןיהיהאסונות,רבתהפוליטיקה

ת, iלאדגניהנאתהיוברוח,בגוףידיכםתחזקנהמאז,להמיוחדתשהיתה
העירונית-אחראוהסיטראומהגלותבתפוצותמהגלותגאוליםבהלעבורלירך

לכם,טובכלבארצנו,אית Iפוליטי,

יקרים,אחים-חברים

בעולםביותרהחיוניבעניןלדוןבהתאספכםרוחכםויחזקידיכםתחזקנה

להשתתףיכולואינניהיותהאדם,בניהאחיםביןוהאהבההאחווההשלום,-
מהחימשהולבטארוצהוהייתיברוחי,אתכםלהיותרוצההריניבגופיאתכם

פעולתה,ודרכילתנועתנוביחסבקרביולוחש

נורזנילביטוללפעילמתחייביםשאנונאמרשלנוהיסודבהצהרת
מאורגנתבצורהלאאופןבכלכזאת,פעילותבתנועתנוניכדתלאהמלחמה.

בסירוב :הצהרתנושלהראשוןבחלקמרוכזתשלנוהכובדנקודתומכוונת,
הרוחהארצות,בכלבעולםמאדהמדאיגהמצבובהכנתה,במלחמהלהשתתף

צריכהאינהויותר,יותרוהמדינותהעמיםעלהמשתלטתהאלימותשלהרעה
כוחניבכללפעולעלינובלבד,ופסיבישליליסירובשלבמצבלהשאירנו

חדשים,לימודלספריזקוקיםאנוילדינו,ושלעצמנוחינוךחדש,חינוךלמען

הדדיאחיםטבחשלהיסטוריהבמקוםחדשים,למוריםחדשים,ספרלבתי
ספריאשרהזה,ההמוניהטבחלגבוריותפארתתהילהבמקוםמלחמה,הנקרא

המתעביםלימודספרינאיבואו-ילדינואתבהםמרעיליםההיסטוריה
הנכון,הטמאב'זLמםלהםוקוראיםובהווה,בעברההמוניותהרציחותאת

הקונסטרוקטיבית,היצירהחיילתולדותהתלמידיםשלהלבתשומתאתוירכזו
שלוהבוניםהחיובייםידיומעשיובכלוראשונה,בראשהאדמהבעבודת
הכללעלהספר,בתידרגותבכלהחינוך,כליתבססובהווה,בעברהאדם

במהפכהלהתחילמחויבתתנועתנוכמוך,לרעךואהבת :האלהיהצוושל
זאת.שיעשהמיאיןומבלעדינוזויסודיתחינוכית

יקומולאאםוהיחידיםהעמיםבחיילטובהיסודייםלשינוייםלקוותאין
בצדק,בשלום,הרוצההם,בחייהםיסודיתמהפכהעל-ידידרךמוריחלוצים
עללנוצרואהבהיצירהשלבחייםהאדם,בניושכניולאחיובדאגהבאהבה,

קסרקטיניאתהכרכים,חומותאתיעזוב-הבצעאחרירדיפהבבהלתולאידו
המחבליםהמותרותאתהעיר,במחנקמיליוניםריכוזאתהחרושת,בתי
בטבע,בכפר,וחסר-עצמיות,מהופנטלעדרהאדםאתההופכיםובנפש,בגוף

לאהאמיתי,והיופיהאהבההשלום,מקוםשם-האדםשלונפשוגופובמקור
עלבאתחשבובכרכים,מיליוניםבריכוזיוטהרהאהבהוחיים,שלוםיתוארו

ברצינות,זה

לדיוניכם,הצלחהבברכתשלכםובהוקרה,באהבה
שלכםרבה,והוקרהבאהבה
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והדרו,יפיובכלבלביאותואניוחוגגסגותיזהיובליח,דגםנפי",ובמסירות
מעבודתיאנישליפרטייםנעוריםיקר,נעוריםכזכרוןביותר,הלבביתבפינה
חלוצישלובנפשבגוףהתחיהתנועתונעוריבאומגיוני,קיץבאותואתכם

השקטהמעבודתיהמ·ג.ברלישהיההרבהקושיכלעםארצנו,אדמתעלעמנו

בעבודתכםהלוהטהמאמץאלהמעדר,בעבודתאזשלתקווהבפתחוהרצופה
אז,שלאומג/וניבתנאיביחודהגופני,מכושרילמעלהשהיובממדיםאו

ונושאנשאתיזהכלעם-יתירהבאכזריותאותישאכלהבקדחתוביחוד
אחדכלהאנשים,אתכם,קיץמאותומאדיקריםיקרים,זכרונותבקרביאני

בזוגהחרישהלעבודותיו,האינסופיתוההתמסרותוההתלהבותהגורןואהה
נגינהבמסיבתנפלאערבאותוקסמיו,כלעלהירדןלי,שנמסרהפרדים

מ"מפעלו-ליהזכורההחמודההאנוי",יתהאוירההחברים,כלוזימרתבגיטרה
בוסליוסףשלוהרציניותאחדמצדברץיוסףשלוהמרעננותהמשמחותתיו/'
ליווניאלהכל-מאזוהזכרונותהרשמיםמיםטיפהרקואלהני, tומצד

ולכםליכשהובררקיץאותווז.tלבסתיולעזבכםכשנאלצתיהיג.מוקבצערי
וז.tלכם,זהבמאמץ-אדיריםולהמשיךלהסתגלהחלושגופיבכוחזהשאין

המאמץללאאךוהתלאות,והפגעיםהקשייםרבתהשקטה,לעבודתיחזרתי
המושבי-אינדיבידואליסטילכיווןיותרנתוןהיותיועםכי~לכם,הגבוריהגופני

בכלמאזדגניהלייקרה-עליהאעמודכאןשלאהשיתופיות,במזיגת
האדם,איננההפוליטיקהאךמדרככם,נתרחקתיבפוליטיקהוהמצבים,התנאים

עלהאלהיםבצלםהאדםלנצחוןהדתיתואמונתילבימעומקתפילהואני
הנפשיתעצמאותהעלדגניהשתשמוררצוןיהיהאסונות,רבתהפוליטיקה

ת, iלאדגניהנאתהיוברוח,בגוףידיכםתחזקנהמאז,להמיוחדתשהיתה
העירונית-אחראוהסיטראומהגלותבתפוצותמהגלותגאוליםבהלעבורלירך

לכם,טובכלבארצנו,אית Iפוליטי,

יקרים,אחים-חברים

בעולםביותרהחיוניבעניןלדוןבהתאספכםרוחכםויחזקידיכםתחזקנה

להשתתףיכולואינניהיותהאדם,בניהאחיםביןוהאהבההאחווההשלום,-
מהחימשהולבטארוצהוהייתיברוחי,אתכםלהיותרוצההריניבגופיאתכם

פעולתה,ודרכילתנועתנוביחסבקרביולוחש

נורזנילביטוללפעילמתחייביםשאנונאמרשלנוהיסודבהצהרת
מאורגנתבצורהלאאופןבכלכזאת,פעילותבתנועתנוניכדתלאהמלחמה.

בסירוב :הצהרתנושלהראשוןבחלקמרוכזתשלנוהכובדנקודתומכוונת,
הרוחהארצות,בכלבעולםמאדהמדאיגהמצבובהכנתה,במלחמהלהשתתף

צריכהאינהויותר,יותרוהמדינותהעמיםעלהמשתלטתהאלימותשלהרעה
כוחניבכללפעולעלינובלבד,ופסיבישליליסירובשלבמצבלהשאירנו

חדשים,לימודלספריזקוקיםאנוילדינו,ושלעצמנוחינוךחדש,חינוךלמען

הדדיאחיםטבחשלהיסטוריהבמקוםחדשים,למוריםחדשים,ספרלבתי
ספריאשרהזה,ההמוניהטבחלגבוריותפארתתהילהבמקוםמלחמה,הנקרא

המתעביםלימודספרינאיבואו-ילדינואתבהםמרעיליםההיסטוריה
הנכון,הטמאב'זLמםלהםוקוראיםובהווה,בעברההמוניותהרציחותאת

הקונסטרוקטיבית,היצירהחיילתולדותהתלמידיםשלהלבתשומתאתוירכזו
שלוהבוניםהחיובייםידיומעשיובכלוראשונה,בראשהאדמהבעבודת
הכללעלהספר,בתידרגותבכלהחינוך,כליתבססובהווה,בעברהאדם

במהפכהלהתחילמחויבתתנועתנוכמוך,לרעךואהבת :האלהיהצוושל
זאת.שיעשהמיאיןומבלעדינוזויסודיתחינוכית

יקומולאאםוהיחידיםהעמיםבחיילטובהיסודייםלשינוייםלקוותאין
בצדק,בשלום,הרוצההם,בחייהםיסודיתמהפכהעל-ידידרךמוריחלוצים
עללנוצרואהבהיצירהשלבחייםהאדם,בניושכניולאחיובדאגהבאהבה,

קסרקטיניאתהכרכים,חומותאתיעזוב-הבצעאחרירדיפהבבהלתולאידו
המחבליםהמותרותאתהעיר,במחנקמיליוניםריכוזאתהחרושת,בתי
בטבע,בכפר,וחסר-עצמיות,מהופנטלעדרהאדםאתההופכיםובנפש,בגוף

לאהאמיתי,והיופיהאהבההשלום,מקוםשם-האדםשלונפשוגופובמקור
עלבאתחשבובכרכים,מיליוניםבריכוזיוטהרהאהבהוחיים,שלוםיתוארו

ברצינות,זה

לדיוניכם,הצלחהבברכתשלכםובהוקרה,באהבה
שלכםרבה,והוקרהבאהבה

*" *" *" *" *" *" 
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זהלא.ןלהתנהגות""חינוךהפושרבשםודומיהםתפילין,הנחתהכשרות,
לתלמידמקוםוכאןלהתנהגות","חינוךכמוחסודהלמשאלהביחסרקמקובל

ןלא?למהלשקרלא:למהלהתריסהלא-דתי

בפרט).השבת(קדווזtת"קדו'זtה" ) 3

הילדבחינוךשיתופםאתלבקשכדיההוריםעםשיחותלערוך"יש
כגוןעשהמצוותעל-ידימתקיימתהקדושהקדושה.כיום"השבתבביתי.'
ויקרהקדושהמלהחגיגית",סעודה , .ttקירוונרות,הדלקת :תפילה)(מלבד

כמוחיצונייםבטכסיםהמעשהבחיימיתרגמתהאמנם-קדושה-זו

ןהנפשבעומקדתיתאמונהללאחגיגית",וסעודהקידושנרות,"הדלקת
סעיף,באותושמוצעתורהולימודהקידוש,הנרות,-לייקריםאלהטכסים

ליל,דכבדלע;לנהפכיםהםאזונפיןz,בלבאמונהמתוךנעשיםאינםאםאך
אופן,ובשוםביותרהטובבמקרהשטחי-שיגרתילמשהולמפריע,למכשול,

גם"צריךהילדים.בנפשולאההוריםבנפשלאלקרושה,כאןללווותאין
אלהלא-תעשהמצוותשם.נאמר-לא-תעשה"מצוותשלמינימוםלקיים
באורמוארותתהיינהלאאםרעהי,'כ"גזירההילדיםבעיניתהיינהבוודאי
ומתנכרת,זרהסביבהבפניבעמידתםאותםשתעודדהדתית,האמונה

דיטוב,הרצוןאתלכבדוישמובנת,-מסורתי-כזה,ספרביתכוונת
-המתבגהתלמידיםאךבניצנים,זהבכיווןהמאמציםאתבמיוחדלהוקירויש
החבריםחששותיהםומביעיםאבנריהחבריאושבאכזבתסיפרעליהם-רים

סיכוייםאיןומיוירש,מסוייםחייסאירחהמחייבתדתיתאמונהללאבניצנים.

"בנושאי"אמנה"חברייהיואיךהנולובתהשאלהנשאלתועדייןלטוב.
די'סודבהצהרתכנאמר-אישית"הנשמהמתורהדתייםהחייםהתחדשות

ן"אמנה"של
אודהמאדןהחבריםאספתבפניזהמכתביאתלהקריאתואילואולי

כך.עללכם

וכרכה.שלרםלחינוך"ה"ועזהולחברי"אמנה", 'Iלמזכיר,

בהמשךהפעםלהשתתףאוכלשלאחברים,להודיעכם,אנימצטער
ושתימכם.שקיבלתימסורתי"ספר"ביתבדברההצי(,הועלהחינוך,עלהדיון
וזוהי-בעיקראךבדרכים,עתהלהיטלטלליהקו'זLי-:האחתלכךסיבות
זובהשתתפותיותועלתהגיוורואהשאינני-והמכרעתהשניההסיבה

-ממנוהופתעתילאכיאםוהכיוון,מהקונוחהרוחראיןבאן"זרהפעם,
לעכבאולהפריעוברצוניבדעתיואיןהחברים,כלמצדבדיוניםהמתבלט

שהורניכפילכשלון,נידוושמראשרעיונימאבקעל-רדיהדבריםמהלךאת

בפגישהההבריםלדברירבבעיוןהקיזLבתיורקשתקתיזהבגללהנסלןן.
הקודמת,

בדברההצעהעלדעתיאתהקיצורבתכליתכאןלהביערקועצמיארשה
-ועדת-ידיעלהמנוסחיםההצעהסעיפילפיזאתואעשהמסורתי",ספר"בית

המשנה.

"קריאתמוצעתבחינוךעצמההדתשלמקומהעלהקדמהכלללא ) 1
בכלהלימודים,בראשיתאויום,יוםבוקרבגןיפקדמזמורייאומהתנ"ךפרק

מוע.דכללקראתוכןוה"הפטרהיי,התורהמןוקריאהשבתיי"קבלתכיתה,
משמעותלהבנתהתלמידיםאתו"להכיווחגיגית",רציניתלתפילהו"לדאוג

וביתםהוריהםוז!זגםמאמיניםבלתילתלמידיםמוצעזהכלהתפילות".
זההאםדתיים.אינםזאתיסדרו :i 'המוריםרובגםלכךונוסףלא-דתיים,

ןמשמיותלתוצאותסיכויובומחנךמעשה

ספוגהלימודהיהיהותפילות.פהבעלתורהלימודמוצעזהבסעיף ) 2
או"מזרחנים"שללימודמעיןזהיהיאוןהדבריםבקדשותדתיתאמונה
אלהיתפללו !יותרמשופרבלבושמסכנה"תודעה"אותההיהדותי,'"מדע

לאאופןבכלאךרצינית,"הצגה"זאתתהיאובניו,ואנוהיקוםיוצרחיאל
יילמדוהכללייםהלימודיםן"שיחוישפוךדיולפנייעטוףכילעני"תפילה

בירורלידיהגיעושלאאדםבניןזאתיעשוכיצד"דתיתי.'השקפהלאור
לאורילמדויוםיוםבחייהדתיתלאמונהוגישתםעמדתםיחסם,שלסופי

אמת,אמירת-להתנהגותהחינוך"גם :שםנאמרועודןדתיתיי"השקפה
לשמועמאדמוזרדתית."הכרהתוךלהקנותיש-בחברהטוביםיחסים
"ואהבתשקר",עדברעךתענה"לא-הרת,מיסיוישהואזה,רבר :זאת

נדחקעבדכם,אניזאתרואהכאשר-וכי Iוכסאני"דעלך"מהכמוךי,'לרעך
משאלהלמיןלמשהו,ונהפךהדת,-ביהדותוהמרכזיהמכובדממעמדו

מהבשלאזדתית".הכרה"תוךאמנםלהתנהגות","חינוךשלטובההומנית
לימודיאתלכנותתעיזוהאמנםןלהתנהגות""חינוךעלזהגמגוםכאן

ידידותית.בברכה

:+ :+ :+ 

 • 17.1.1961תשכ"א.טבת,כייטהרצליה,

וברכה.שלוםדב ..מע.לירירי

מהשתדלותךנהניתיאותי.סיפקלאכיאםלו,שחכיתילמכתבךשמחתי

הנקודהאתשבויכוחנו,הגרעיןאתלחשוףהאמת,אתלמצואהכניםומאמציך

ולאהאפשרויותאתמיציתלאלדאבוניאךקנותנו,במסלהבדליםהגורמת

בהבדליםריןלאנתונותלכךוהסיבותהדברים,שלתכליתםעדלדעתי,הגעת,
בחייםחיים,שלבאינפורמציהגםמאדרבהבמידהאלאעולמנו,שבהשקפות

בפרט,וערביםיהודיםביןובארצנןבכללהשלוםעניןאתכיום,וחישחייתי,
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זהלא.ןלהתנהגות""חינוךהפושרבשםודומיהםתפילין,הנחתהכשרות,
לתלמידמקוםוכאןלהתנהגות","חינוךכמוחסודהלמשאלהביחסרקמקובל

ןלא?למהלשקרלא:למהלהתריסהלא-דתי

בפרט).השבת(קדווזtת"קדו'זtה" ) 3

הילדבחינוךשיתופםאתלבקשכדיההוריםעםשיחותלערוך"יש
כגוןעשהמצוותעל-ידימתקיימתהקדושהקדושה.כיום"השבתבביתי.'
ויקרהקדושהמלהחגיגית",סעודה , .ttקירוונרות,הדלקת :תפילה)(מלבד

כמוחיצונייםבטכסיםהמעשהבחיימיתרגמתהאמנם-קדושה-זו

ןהנפשבעומקדתיתאמונהללאחגיגית",וסעודהקידושנרות,"הדלקת
סעיף,באותושמוצעתורהולימודהקידוש,הנרות,-לייקריםאלהטכסים

ליל,דכבדלע;לנהפכיםהםאזונפיןz,בלבאמונהמתוךנעשיםאינםאםאך
אופן,ובשוםביותרהטובבמקרהשטחי-שיגרתילמשהולמפריע,למכשול,

גם"צריךהילדים.בנפשולאההוריםבנפשלאלקרושה,כאןללווותאין
אלהלא-תעשהמצוותשם.נאמר-לא-תעשה"מצוותשלמינימוםלקיים
באורמוארותתהיינהלאאםרעהי,'כ"גזירההילדיםבעיניתהיינהבוודאי
ומתנכרת,זרהסביבהבפניבעמידתםאותםשתעודדהדתית,האמונה

דיטוב,הרצוןאתלכבדוישמובנת,-מסורתי-כזה,ספרביתכוונת
-המתבגהתלמידיםאךבניצנים,זהבכיווןהמאמציםאתבמיוחדלהוקירויש
החבריםחששותיהםומביעיםאבנריהחבריאושבאכזבתסיפרעליהם-רים

סיכוייםאיןומיוירש,מסוייםחייסאירחהמחייבתדתיתאמונהללאבניצנים.

"בנושאי"אמנה"חברייהיואיךהנולובתהשאלהנשאלתועדייןלטוב.
די'סודבהצהרתכנאמר-אישית"הנשמהמתורהדתייםהחייםהתחדשות

ן"אמנה"של
אודהמאדןהחבריםאספתבפניזהמכתביאתלהקריאתואילואולי

כך.עללכם

וכרכה.שלרםלחינוך"ה"ועזהולחברי"אמנה", 'Iלמזכיר,

בהמשךהפעםלהשתתףאוכלשלאחברים,להודיעכם,אנימצטער
ושתימכם.שקיבלתימסורתי"ספר"ביתבדברההצי(,הועלהחינוך,עלהדיון
וזוהי-בעיקראךבדרכים,עתהלהיטלטלליהקו'זLי-:האחתלכךסיבות
זובהשתתפותיותועלתהגיוורואהשאינני-והמכרעתהשניההסיבה

-ממנוהופתעתילאכיאםוהכיוון,מהקונוחהרוחראיןבאן"זרהפעם,
לעכבאולהפריעוברצוניבדעתיואיןהחברים,כלמצדבדיוניםהמתבלט

שהורניכפילכשלון,נידוושמראשרעיונימאבקעל-רדיהדבריםמהלךאת

בפגישהההבריםלדברירבבעיוןהקיזLבתיורקשתקתיזהבגללהנסלןן.
הקודמת,

בדברההצעהעלדעתיאתהקיצורבתכליתכאןלהביערקועצמיארשה
-ועדת-ידיעלהמנוסחיםההצעהסעיפילפיזאתואעשהמסורתי",ספר"בית

המשנה.

"קריאתמוצעתבחינוךעצמההדתשלמקומהעלהקדמהכלללא ) 1
בכלהלימודים,בראשיתאויום,יוםבוקרבגןיפקדמזמורייאומהתנ"ךפרק

מוע.דכללקראתוכןוה"הפטרהיי,התורהמןוקריאהשבתיי"קבלתכיתה,
משמעותלהבנתהתלמידיםאתו"להכיווחגיגית",רציניתלתפילהו"לדאוג

וביתםהוריהםוז!זגםמאמיניםבלתילתלמידיםמוצעזהכלהתפילות".
זההאםדתיים.אינםזאתיסדרו :i 'המוריםרובגםלכךונוסףלא-דתיים,

ןמשמיותלתוצאותסיכויובומחנךמעשה

ספוגהלימודהיהיהותפילות.פהבעלתורהלימודמוצעזהבסעיף ) 2
או"מזרחנים"שללימודמעיןזהיהיאוןהדבריםבקדשותדתיתאמונה
אלהיתפללו !יותרמשופרבלבושמסכנה"תודעה"אותההיהדותי,'"מדע

לאאופןבכלאךרצינית,"הצגה"זאתתהיאובניו,ואנוהיקוםיוצרחיאל
יילמדוהכללייםהלימודיםן"שיחוישפוךדיולפנייעטוףכילעני"תפילה

בירורלידיהגיעושלאאדםבניןזאתיעשוכיצד"דתיתי.'השקפהלאור
לאורילמדויוםיוםבחייהדתיתלאמונהוגישתםעמדתםיחסם,שלסופי

אמת,אמירת-להתנהגותהחינוך"גם :שםנאמרועודןדתיתיי"השקפה
לשמועמאדמוזרדתית."הכרהתוךלהקנותיש-בחברהטוביםיחסים
"ואהבתשקר",עדברעךתענה"לא-הרת,מיסיוישהואזה,רבר :זאת

נדחקעבדכם,אניזאתרואהכאשר-וכי Iוכסאני"דעלך"מהכמוךי,'לרעך
משאלהלמיןלמשהו,ונהפךהדת,-ביהדותוהמרכזיהמכובדממעמדו

מהבשלאזדתית".הכרה"תוךאמנםלהתנהגות","חינוךשלטובההומנית
לימודיאתלכנותתעיזוהאמנםןלהתנהגות""חינוךעלזהגמגוםכאן

ידידותית.בברכה

:+ :+ :+ 

 • 17.1.1961תשכ"א.טבת,כייטהרצליה,

וברכה.שלוםדב ..מע.לירירי

מהשתדלותךנהניתיאותי.סיפקלאכיאםלו,שחכיתילמכתבךשמחתי

הנקודהאתשבויכוחנו,הגרעיןאתלחשוףהאמת,אתלמצואהכניםומאמציך

ולאהאפשרויותאתמיציתלאלדאבוניאךקנותנו,במסלהבדליםהגורמת

בהבדליםריןלאנתונותלכךוהסיבותהדברים,שלתכליתםעדלדעתי,הגעת,
בחייםחיים,שלבאינפורמציהגםמאדרבהבמידהאלאעולמנו,שבהשקפות

בפרט,וערביםיהודיםביןובארצנןבכללהשלוםעניןאתכיום,וחישחייתי,
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שעלאלה,מרותואכזבותאלהוחוויותאלהידיעותזו,אינפורמציהולך
לב,כאבממךגורעוזהאיננו,זהלך-טענותי,אתאניטועןויסורםבסיסם
ושםפהכיאםבארצנועולמנוהואוטובמרות,יאושוהתקפותנוקבצער

אתבמכתבלהעלותאוכללא ...המזהירההשמשעלצלליםמקצתלראותיש

בארץחיישנותחמשיםבמשךומאמציםחיפושיםמתוךולמדתיחייתיאשר

רצוניכאןמפורטות.לשיחותעניןזההעבודה.ותנועתהציוניתובתנועה

ה"הפרזה"כנגדטענתךעלזאת,לעשותבמכתבשאוכלבמידהבמקצת,לענות
בפרט.ושליבכלל,"נר"אנשישבעמדתו"הקיצוניות"
בןלהיותהדברוטבעי ;שווהאדםבנישלומזגםטבעםשאיןבוודאי

ורגיש.חםאופיבעלוהשלישיממוזגטבעבעלוחבדוואדיש,רוחקראדם

אךהללו,והסוגיםהמיניםכמלישו"נר"."איחוד"אנשיבינינו,והנה
תפדהבמשפטש"ציוןדתית)מנקודהנובעזה(ולרובםבאמונתנואנומאוחדים

אתהקב"ה!ביע Zז"הז Zזברוחי",אםכיבכוחולאבחיל"לא tו ,"ה Iבצדליביה Vו
בכלליםלחברך".תעשהבלעליךששנואוש"מהבחומה",יעלושלאי,זzראל

לקישוט,כחומרטובה,כמשאלהמתנגדינו,גםכולם,מ'זtתמשיםהללוהקדווזtים
לבבך"בכלבפועללקיימוזיש .1וקדושאלהיצוזהולנואךלעולם,כראווה

אנימודהבנו.רואהז!!אתהו"קיצוניות" II"הפרזהאיפואזוהינפשך".ובכל

היאאיןכיאםזו,ו"הפרזה"זו"קיצוניות"בישהטביעעלולבכליותלבוחן

ידידיםכאלה.ל"קיצוניים"שלנוהחברהביחסיבחייםלווה tו'נחתליגורמת
"מד~רףהידידותית.והצעתםבקשתםעלבפעםכפעםוחוזריםחזרוטובים

תמציתאתמבעבריתיותרמבטאזהביידישה~רצן".צףםנעמן~זוינישטזיך

מלבדאחרותדאגותלךאין"האמנם :עיריבןידידליוכתבהמבוקש.
מגבולטלטלוהלבניןושלשלנוזהשלטונות L(ו " 1עלובהערביהלאותההדאגה
בגללחדשים,במשךוכך ,תכיי,!!'היאלאןפולמוסתוךלכלאומכלאלגבול

משנינע'~הוזהובלבנון,בור:':ראלהגבולעלירזtביםממוזlפחתהשחלקים
זקנהסבתאולאכאןמיטלטלכדורגלכאילוכזאת,שלווהבאכזריותהצדדים
"הארץ"עותוןוהעולם,הפוליטיקהבענינילנכדיהמהוץיודעת'ז.:אינהו"::ישה

חודשלאחרולבסוף, , iZ'ונרג'קטןמכתבשםכתבתיגם-כןואנילהגנתהיצא

הבאתיו!זידעתי,ביותרהקשההמקרהזהאיןלה).הניחווטלטוליםעינויים

מאנשיקיצוניים"ה"לאשלהרוחוקורלווה-1Lהיאתלצייןכדירקאותו
נרעשכךכל"מה " 1הארצןם 1צ~זויזרךנעמסטו"וואס .ינ?,ומידידיהי:,<לטון

מכריזיםכולםהדברים.מקורכאן " 1העלובההערביהשלמענינהאתה

כשמתנפליםמתגונניםשאנולגויים,אורשאנואומריםכולםבי:':לום,שרוצים
(לפניומזהירמראהכי::אתהוחימהרוגזסערתפת Iתולכולםאתאךעלינו,

ועםבארצנוהערביםעםבמלחמהלסבכנועלולהזודרכנוכישנח)חמשים
ועוכר'זtונאתבוסני,כבוגד,אותךלטרוףמוכניםכולם ;מסברבשכנינו

ומאוחרשנים,ושלששלשיםמלפנישלום"(כ"בריתמציעכשאתהישראל
יום,בתקלהלאשגםומובןומעשית,ית-1Lממ'דרך"איחוד")ם ttב'יותר

וזכריהוירמיהוישעיהו,מיכה,הושע,שלואמצעיהםבדרכיהםציוןלשיבת
עצמםאתשאלולאוכולםותלמידיהם.זכאיבןיוחנןורןהללובדרכיוכי

ד"רקלבריסקי,בנימין,רביאפשטיין.כיצחקיהודיםאדםשבניקדהזהאיך

ד"רסולד,הנריאטהסימון,פרופ.ברגמן,פרופ.טהון,ד"רבובר,מרטיןרופין,

ו"איחוד"שלום""בריתלמסגרת(ומחוץועוד,ועודשרשבסקיד"רמאגנס,

עוכריתבוסנים,בוגדים,נעשואלהשכלקרהזהאיךגורדון),ד.א.גם-
פומביתבהזדמנותהמדינהקוםלפניעליהםדיברגוריוןבןואשרישראל,

זהאיךכאלה."מחמאות"ועודהמחשבה","סריסיאמנה","קטניכעלאחת
כהגדרתךו"מפריזים",יצונים" I"ללשהיוכאןשמניתיהעםלדגוליקרה

מהלאלהוישהיההרי 1סתםומשמיציםכמחרפםישלאוהמחושבתהמתונה
לאאמיתיים,דתייםרציניים,אדםבניאלהכלהריולספר,לטעוןלאמור

 !מובהקיםמעשהאנשיביניהםוכמהסתם.פולמוסלקרבוששיםדעתקלי
ואנטייהודיותה"אנטי"הקיצוניות",דעותיהםבגללאלהאדםבניסבלוכמה

באתיהאםאך ) 1זאתלך(הידועבחייהםלהתנקשניסוכמה !ציוניות"
 II"ההפרזהעלבטענתךבמקצתנוגערקאניולא.לא 1היסטוריהכאןלספר

לעיל.שמביתיהעםדגוליאלהכלבזהלקושכנראהוה"קיצוניות",
שבילהולכישלדרכםזומודיעים".לאעשוואשרמודיעים,קרם"אשר

איןשוניםובמקומותבזמניםהיהודיםלנושעשומהל"הפרזה".ביחסהזהב
מהאךמשובח,זההריהמוסיףוכלהפרזה.כללדעתנו,זה,עלבסיפורינו

אנומחמיריםוחמורה,מרובהזהירותישכאן-אנונוהגיםאיךאנו,שעשינו

הפליטיםבעניןבמיוחדאנירואהוזאתעצמנו,עםומקיליםאחריםעם
שולחיםאסונם,אתומטשטשיםמבטליםאנושליוובטחוןבאיזההערבים.

מפנימספראיןפעמיםמזהירהמאירוגולדהערב,ארצותכתובותלפיאותם
המוחלטהתנאיאת !בחשבוןבאאיבוזה :זהוחדקצרבסגנוןפליטיםהחזרת
מרינתהצהרותעלשםכשמרוברבכמתבךהזכרתלאישראלשלטונותמצר

ולאמכתבךשורותבכלחיפשתיוהערבים.עםלשלוםהמוכנהישראל
לזכור!וצריךשלוםעללמשא-ומתןסיכויכלמראשהורסהרי!וזהכצאתיו

כצעדלארצנו-ארצםפליטיםאלףאמההחזרתהזמןכלדורש /Iש"איחוד
ותשעהטוב,לרצוננוומופתוהוכחהכאותממש,בפועלהמצבלהקלתרציני
-חוטאיםשלעמוקכאבברגשותאמנם-מציעיםאנופליטיםאלףמאות

זהועלו"קיצוניות",ב"הפרזה"נאשמיםאנוזהועללמולדתם,מחוץלהפנות
!אימרהכללכחשבוןאבזה:איןגוריוןובןמאירגולדה-ידיעלנעניםאנו

כקטןתארהולך,שנעי~העוול :אומרה)שםאת(ושכחתיישנהחסידית

ההיפךנוהגיםאנואר !ביותרככברתררא,ו-אתר,שעשיתעוולביותר.
מזה.הגמור

אףמ.יהיהחפשיונתןחפשי,נתןיהיהשמ.לדרוששאיןבוודאי

ובכללבבך"בכלוחותרהשואףאךאםד.בניביןדעותניגודהואטבעי

יהודהואש"בדםמדרךישותועומקבכל;המזדעזעמרע"ל"סורנפשך"
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שעלאלה,מרותואכזבותאלהוחוויותאלהידיעותזו,אינפורמציהולך
לב,כאבממךגורעוזהאיננו,זהלך-טענותי,אתאניטועןויסורםבסיסם
ושםפהכיאםבארצנועולמנוהואוטובמרות,יאושוהתקפותנוקבצער

אתבמכתבלהעלותאוכללא ...המזהירההשמשעלצלליםמקצתלראותיש

בארץחיישנותחמשיםבמשךומאמציםחיפושיםמתוךולמדתיחייתיאשר

רצוניכאןמפורטות.לשיחותעניןזההעבודה.ותנועתהציוניתובתנועה

ה"הפרזה"כנגדטענתךעלזאת,לעשותבמכתבשאוכלבמידהבמקצת,לענות
בפרט.ושליבכלל,"נר"אנשישבעמדתו"הקיצוניות"
בןלהיותהדברוטבעי ;שווהאדםבנישלומזגםטבעםשאיןבוודאי

ורגיש.חםאופיבעלוהשלישיממוזגטבעבעלוחבדוואדיש,רוחקראדם

אךהללו,והסוגיםהמיניםכמלישו"נר"."איחוד"אנשיבינינו,והנה
תפדהבמשפטש"ציוןדתית)מנקודהנובעזה(ולרובםבאמונתנואנומאוחדים

אתהקב"ה!ביע Zז"הז Zזברוחי",אםכיבכוחולאבחיל"לא tו ,"ה Iבצדליביה Vו
בכלליםלחברך".תעשהבלעליךששנואוש"מהבחומה",יעלושלאי,זzראל

לקישוט,כחומרטובה,כמשאלהמתנגדינו,גםכולם,מ'זtתמשיםהללוהקדווזtים
לבבך"בכלבפועללקיימוזיש .1וקדושאלהיצוזהולנואךלעולם,כראווה

אנימודהבנו.רואהז!!אתהו"קיצוניות" II"הפרזהאיפואזוהינפשך".ובכל

היאאיןכיאםזו,ו"הפרזה"זו"קיצוניות"בישהטביעעלולבכליותלבוחן

ידידיםכאלה.ל"קיצוניים"שלנוהחברהביחסיבחייםלווה tו'נחתליגורמת
"מד~רףהידידותית.והצעתםבקשתםעלבפעםכפעםוחוזריםחזרוטובים

תמציתאתמבעבריתיותרמבטאזהביידישה~רצן".צףםנעמן~זוינישטזיך

מלבדאחרותדאגותלךאין"האמנם :עיריבןידידליוכתבהמבוקש.
מגבולטלטלוהלבניןושלשלנוזהשלטונות L(ו " 1עלובהערביהלאותההדאגה
בגללחדשים,במשךוכך ,תכיי,!!'היאלאןפולמוסתוךלכלאומכלאלגבול

משנינע'~הוזהובלבנון,בור:':ראלהגבולעלירזtביםממוזlפחתהשחלקים
זקנהסבתאולאכאןמיטלטלכדורגלכאילוכזאת,שלווהבאכזריותהצדדים
"הארץ"עותוןוהעולם,הפוליטיקהבענינילנכדיהמהוץיודעת'ז.:אינהו"::ישה

חודשלאחרולבסוף, , iZ'ונרג'קטןמכתבשםכתבתיגם-כןואנילהגנתהיצא

הבאתיו!זידעתי,ביותרהקשההמקרהזהאיןלה).הניחווטלטוליםעינויים

מאנשיקיצוניים"ה"לאשלהרוחוקורלווה-1Lהיאתלצייןכדירקאותו
נרעשכךכל"מה " 1הארצןם 1צ~זויזרךנעמסטו"וואס .ינ?,ומידידיהי:,<לטון

מכריזיםכולםהדברים.מקורכאן " 1העלובההערביהשלמענינהאתה

כשמתנפליםמתגונניםשאנולגויים,אורשאנואומריםכולםבי:':לום,שרוצים
(לפניומזהירמראהכי::אתהוחימהרוגזסערתפת Iתולכולםאתאךעלינו,

ועםבארצנוהערביםעםבמלחמהלסבכנועלולהזודרכנוכישנח)חמשים
ועוכר'זtונאתבוסני,כבוגד,אותךלטרוףמוכניםכולם ;מסברבשכנינו

ומאוחרשנים,ושלששלשיםמלפנישלום"(כ"בריתמציעכשאתהישראל
יום,בתקלהלאשגםומובןומעשית,ית-1Lממ'דרך"איחוד")ם ttב'יותר

וזכריהוירמיהוישעיהו,מיכה,הושע,שלואמצעיהםבדרכיהםציוןלשיבת
עצמםאתשאלולאוכולםותלמידיהם.זכאיבןיוחנןורןהללובדרכיוכי

ד"רקלבריסקי,בנימין,רביאפשטיין.כיצחקיהודיםאדםשבניקדהזהאיך

ד"רסולד,הנריאטהסימון,פרופ.ברגמן,פרופ.טהון,ד"רבובר,מרטיןרופין,

ו"איחוד"שלום""בריתלמסגרת(ומחוץועוד,ועודשרשבסקיד"רמאגנס,

עוכריתבוסנים,בוגדים,נעשואלהשכלקרהזהאיךגורדון),ד.א.גם-
פומביתבהזדמנותהמדינהקוםלפניעליהםדיברגוריוןבןואשרישראל,

זהאיךכאלה."מחמאות"ועודהמחשבה","סריסיאמנה","קטניכעלאחת
כהגדרתךו"מפריזים",יצונים" I"ללשהיוכאןשמניתיהעםלדגוליקרה

מהלאלהוישהיההרי 1סתםומשמיציםכמחרפםישלאוהמחושבתהמתונה
לאאמיתיים,דתייםרציניים,אדםבניאלהכלהריולספר,לטעוןלאמור

 !מובהקיםמעשהאנשיביניהםוכמהסתם.פולמוסלקרבוששיםדעתקלי
ואנטייהודיותה"אנטי"הקיצוניות",דעותיהםבגללאלהאדםבניסבלוכמה

באתיהאםאך ) 1זאתלך(הידועבחייהםלהתנקשניסוכמה !ציוניות"
 II"ההפרזהעלבטענתךבמקצתנוגערקאניולא.לא 1היסטוריהכאןלספר

לעיל.שמביתיהעםדגוליאלהכלבזהלקושכנראהוה"קיצוניות",
שבילהולכישלדרכםזומודיעים".לאעשוואשרמודיעים,קרם"אשר

איןשוניםובמקומותבזמניםהיהודיםלנושעשומהל"הפרזה".ביחסהזהב
מהאךמשובח,זההריהמוסיףוכלהפרזה.כללדעתנו,זה,עלבסיפורינו

אנומחמיריםוחמורה,מרובהזהירותישכאן-אנונוהגיםאיךאנו,שעשינו

הפליטיםבעניןבמיוחדאנירואהוזאתעצמנו,עםומקיליםאחריםעם
שולחיםאסונם,אתומטשטשיםמבטליםאנושליוובטחוןבאיזההערבים.

מפנימספראיןפעמיםמזהירהמאירוגולדהערב,ארצותכתובותלפיאותם
המוחלטהתנאיאת !בחשבוןבאאיבוזה :זהוחדקצרבסגנוןפליטיםהחזרת
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ולאמכתבךשורותבכלחיפשתיוהערבים.עםלשלוםהמוכנהישראל
לזכור!וצריךשלוםעללמשא-ומתןסיכויכלמראשהורסהרי!וזהכצאתיו

כצעדלארצנו-ארצםפליטיםאלףאמההחזרתהזמןכלדורש /Iש"איחוד
ותשעהטוב,לרצוננוומופתוהוכחהכאותממש,בפועלהמצבלהקלתרציני
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מזה.הגמור

אףמ.יהיהחפשיונתןחפשי,נתןיהיהשמ.לדרוששאיןבוודאי

ובכללבבך"בכלוחותרהשואףאךאםד.בניביןדעותניגודהואטבעי

יהודהואש"בדםמדרךישותועומקבכל;המזדעזעמרע"ל"סורנפשך"
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לב.בכלבידידות

כלשוטהלהיליראלי:מיטבמהללאלבןעקביהאמרהקיצוניות.בכוחשיצר
הקיצוני .)'ח(עדיותהמקום"לפניאחת::זעהרשעלהיעשותולאיזגי

במגעהפרסיים,בעניניוונתרןנוחהואהאידיאההגשמתטהרתעלבעמידה

מ"מוקשים",ופחדהזהירותהבגללממשידבריצאלא IIמ"אמנההבריות.עם
חיינו",ב"אורחיום,יוםבחייאישית,עליהשמיםעולמקבלתמקיצוניות,

נהפכיםהקיבוציםהנפחדים."אט.נה!!אנשיבפניהועיל,ללאמציע,שאניכפי
ציוןשיבתעצמית.עבודהלעקרוןקיצוניותמחוסרעבודהנותנילחברת

נועםבדרכילאהגשמתהמאמציעל-ידיונטמאתומתחללתאיומותמסתלפת
ביריבולחבלולהשמיץלריבלא-איכפת-וסופהאלימות.בדרכיאלא

בהעדרשונה,דעתואםהמשותפתהמפלגהבחברגםכךואחרהמפלגת,י

יחידים,ביןביחסיםתעביד"לאלחברךסאנידעלךל"מההקיצוניתהזהירות
וגםוהיטלר,אייכמןשלקיצוניותגםשישמובןועמים.מפלגותקיבוצים,

בניחברתבחייפושריםממיםאחרא.מהסיטראקיצונייםעל-ידינעשההרע

בהגשמתקיצונילהיותמשתדלרקלאאני Iלא-כלוםכלום,ייעשהלאהאדם

הרוחנייםבהישגיםהסתפקותבאיקיצוניגםאניאלאטובים,ומעשיםמצוות

סלנטרישראלר'אזהרתתוכן.אותםוממלאבחייאותימדרבןווהשהשגתי,
כגדוללזולתאתהשגרמתהעוולואתכקטן,לךשנעוזzההעוולאתלראות

כוחי.בכלאליוחותרשאנימהזהו-מאודוכבד

חוסרעלהעצוםכאביאתותרגישתביננילפחות-ליתסכיםלאאם
היהודיאתוביחודהאדם,אתובונההיוצרהחיובי,מצדבחיינוהקיצוניות

אני".אף ...הוא"מה :שבשמיםלאבינולהידמותבקיצוניותהמחוייב

עםחורבןידיעלציוןשיבתלנוכחויאושאכזבהתדהמה,המוכה ; IIתקום
 iאומלליםמפלחיםועיזLולי'םגזוליםבישוביםודומיהםחב"דישיבותעלשלם,

 j"נטושים"ביעזוביםיהודיםסזציאליסטיםשלבינלאומיותבמאי 1חגיגותעל

עובדיערביםמפלחיםגזולהאדמהעלואחה"עמפ"םמפא"י,קיבוציעל
טזבידידעל-ידינאשםחפש,ינתןאניזה,כשאדם-דורמדוראדמתם
חוסראומרזההרי-ו"קיצוני"כ"מפריז"עצמיעלכאןשמניתיכלבגלל

הזה,ו"המפריז""הקיצוני"נפשלהכנתלפחותאלאלהסכמהלא-סיכויכל
!מאושרשלי"קיצוניות"למגיעאנישבשמווהקדושהרציניהנזשאוהבנת

ד,מעשיםאתקשותמבקרשאניהמפלגתיזת,מנגעשניםזהשנשתחררתיאני
תוצאהזוגםעליהם.ומצטערכואברקלעוי~ים,שהיאכלשנאהרגשללא

פניהלבנת !!,z.זייב"עסלי"פרשה",שלהנואריםבימיםועתה,מ"קיצוגיות!!.
-הגיעווהמדינהההסתדרותמפא"י,התפזררותסכנתכדיועדברבים,חברים

מחרהאויב,הערבים!היום !! <!iואי"בדםתוצאתזוהי ;כשמשהדברברורלי

שלםעםל~מללמותראםלמשחית,רשותמשניתנהוכ',וכ'מפ!!ם,י, flמפא
בתוך fl"אויביםובפלגים"אויבת"במפלגהלסבלמותר-למעןלמען,

כמפניזומדרךנזהרים"קיצוניים"ורקלמען,למעןבפניםעצמההמפלגה
ואיננה.הביקורתתגוזואזמפז,אנושנוקירחטאים,יתמואוכלת.אש

לי.תפכיםלאאםאףותרגישנישתבינניבתקווההפעםהארכתי

בידידות.ולהתראזת,לךושלום '* '* '*

תשג"א.איירס"ו 1961במאי, 1הרצליה,

 '* '* '*מ. • yהסובלידידי

כיאםלך,מתארשאתהכזובמידההתרחקנולאידידי.חרדתלשווא
לךאומרבסגנונךאדבראםמסויימת.במידהמרחיקהשעמדתךלהודותעלי

באנסי-קיצוניותךקיצוניכהאתהלקיצוניותי,בהתנגדותךמפריזכהשאתה

כלניתןלאכךע"יאלאמשותפתפעולהשלאפשרותרקלאמונעשזה
כיום"הבוערות"הבעיותכלושלהנידונה,הבעיהשל"קיצוני",יסורי,בירור

בעולמנו.
אימחלתהיאהדורובכלשלנובנוערכיוםהמכרסמתהנוראההמחלה

הדבריםכלאיכפת".ל"לאהמגיעהפושרד,יחסאווהפשרנותיצוניזת Iה'
לדבר!!,"משוגעיםעל-ידיקיצוניים,על-ידיוייווצרונוצרווהטוביםהחיוביים
הלאהטהורה,בכוונתוהסוציאליזםד,אמיתית,הציונותהחסידים,הנביאים,

באדישותה,המתנוונתהאנו'זLותשלההבראהוובדרךתבואוכןמרכסיסטית,

שבראתל"רפאברצוןהאיומות,בבעיותיהפושרבטיפולרצונה,ברפיון
מהיצרגורדוןד.א.שיצרה,מהיצרהניה t:Jההעליהנקלה".עלעמיבת

 • 1961יוליהרצליה,

הולנדילנוצריתשיבה

 .. ..................מרלכבור

אתקראתירבהובהוקרהבהערכהגלויתי.אתבינתייםקיבלתבודאי
הואת.המלהמובןבמלואהאמתאתהמחפשאדםכללייקרמאדכימכתביך,

לכתובצריךהייתיעמקןלכלשאלותיךעללענותכיידיד,ינא,דעאך,
יעודואופיו,זעלבכלל,האדםתולדותעלמאד)נחוץאמנם(ווהמקיףספר

הציונותלרעיוןביחסבמיוחדהדברוהואבפרטישראלעםשלוקורותיו
ורב-אחריותרציניכהנושאעלבוויכוחאלה.ימינוועדהקדומיםמימיו

מקורותיהםמכלהדבריםשליסודיתידיעהמהעדרמהשטחיות,מאדאביחושש

משפטךאתבהשמיעך ;מכתבךבראשיתמידחו~תימזהמשהווצדדיהם.
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 '* '* '*מ. • yהסובלידידי

כיאםלך,מתארשאתהכזובמידההתרחקנולאידידי.חרדתלשווא
לךאומרבסגנונךאדבראםמסויימת.במידהמרחיקהשעמדתךלהודותעלי

באנסי-קיצוניותךקיצוניכהאתהלקיצוניותי,בהתנגדותךמפריזכהשאתה

כלניתןלאכךע"יאלאמשותפתפעולהשלאפשרותרקלאמונעשזה
כיום"הבוערות"הבעיותכלושלהנידונה,הבעיהשל"קיצוני",יסורי,בירור

בעולמנו.
אימחלתהיאהדורובכלשלנובנוערכיוםהמכרסמתהנוראההמחלה

הדבריםכלאיכפת".ל"לאהמגיעהפושרד,יחסאווהפשרנותיצוניזת Iה'
לדבר!!,"משוגעיםעל-ידיקיצוניים,על-ידיוייווצרונוצרווהטוביםהחיוביים
הלאהטהורה,בכוונתוהסוציאליזםד,אמיתית,הציונותהחסידים,הנביאים,

באדישותה,המתנוונתהאנו'זLותשלההבראהוובדרךתבואוכןמרכסיסטית,

שבראתל"רפאברצוןהאיומות,בבעיותיהפושרבטיפולרצונה,ברפיון
מהיצרגורדוןד.א.שיצרה,מהיצרהניה t:Jההעליהנקלה".עלעמיבת

 • 1961יוליהרצליה,

הולנדילנוצריתשיבה

 .. ..................מרלכבור

אתקראתירבהובהוקרהבהערכהגלויתי.אתבינתייםקיבלתבודאי
הואת.המלהמובןבמלואהאמתאתהמחפשאדםכללייקרמאדכימכתביך,

לכתובצריךהייתיעמקןלכלשאלותיךעללענותכיידיד,ינא,דעאך,
יעודואופיו,זעלבכלל,האדםתולדותעלמאד)נחוץאמנם(ווהמקיףספר

הציונותלרעיוןביחסבמיוחדהדברוהואבפרטישראלעםשלוקורותיו
ורב-אחריותרציניכהנושאעלבוויכוחאלה.ימינוועדהקדומיםמימיו

מקורותיהםמכלהדבריםשליסודיתידיעהמהעדרמהשטחיות,מאדאביחושש

משפטךאתבהשמיעך ;מכתבךבראשיתמידחו~תימזהמשהווצדדיהם.
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הערביםכלפיישראלמדינתשל(השלילית)שהתנהגותהלךנראהכיהנמהר,
למצואושאפשרמראשיתההציונותשלמהותהבעצםטבועההפלשתינאים

שנצטווהצוואתאתהמביאבולטתכדוגמאהתנ"ך,ביסודות"הצדקתה"את
האכסקלו-אתמבליטאתהוכזהקדומים,כנעןיושביהשמדתעלישראלבני

וכמיטבכיכלתילענותאנסההציונות,ושלהיהדותשל(ההתבדלות)!יביות
החותרמאמין,דתיכיהודיראותיומנקודתהאפ';/,רי,תמציתיבקיצורידיעותי

שבתנ"ךהיהודית-אוניברסליתהנצחית,האלהיתהאמתאתלחי;/,וףכוחובכל

אחריהם.והבאיםבתלמודחכמינוובדברי

חמדכיצירתאותותיכנןזה,עולמואתלברואהבוראבדעתכש'~לה

וטוב,חןרביוצמחיםבאילנותהנפלאים,הטבעבמראותולתפארתלהוד
שיעור,לאיןוהשוניםהרביםוסוגיהםמיניהםלצורותיהם,חייםבבעלי
 ,'א(בראשיתך.אלהיםבצלםאותוברא Ilןהאדםאתהושיבהיצירהובמרכז

בעלילכלשמותלווראביצירה,הבכורכאחתפקידואתלווהועיד ,)ז"כ
וכלהאדםשלמזונםומקורהקיוםיסוד-האלהים,אדמתאתעובדהחיים,

פניעלאשרזרעזורעעשב"כל :האדםשלטזונואתהבוראקבעהחי.
ירקכל"את-החייםולבעליזרע",זורעעץפריבואשרעץוכלהארץ,כל

ביןולאהאדםבקרבלאבעולם,טורפיםהיולא .)'א(בראשיתלאכלה".עשב
אךשבשמים.אבינושליקירובנובאמת,הבריאהנזראזהיההאדםהחי.
הארץ"ותמלאדרכםהשחיתואחריווהבאיםהעדן,מגןוגורשחטאהאדם
החייםבעליומבחרומ';/,פחתוהצדיקנחורקלעולם,המבולובאחמס",
דבראתשישאנאמןוכשליחהבורא"ך.תאכזב"מאלך.גםמהחורבן,ניצולו

"לגויראשוןגרעיןהעברי,באברהםבחרובמעשיו,בלבוהאלהיתהאמת
למעןידעתיו"כי .)ח"יי"ח,(ברא';/,יתהארץ"גוייכלבוונברכוועצום,גדול
ומשפט"צךקהלעשותד'דרךושמרואחריו,ביתוואתבניואתיצווך,אשר
וכשעמדממנו.האלהיםתקוותאתיו 1lבמע'אברהםהצדיקואמנם .)ט"י(שם

קולאברהםמפילראשונהכאןנשמעפשעיהם,בגללסדוםאתלהחריבד'
 !רשעעםצדיקלהמיתלך"חלילה :האלהיםלפניהטועןהטהורהמצפון

יטורוומכאז .)ה"כי"ח,(בראשית " I ?משפטיעשהלאהארץכלהשופט

"לטשותהאנושותלכרלמופתלהיותאחריוצאצאיוכלוי~לאברהםשל

לחובה,-בחרתנו"ד,"אתהזהואברהם,עםשלבחירתוזוהיומ·~פט".צרקה
להבליטהנביאיםהרבוהבאיםבדורותלכל,ולדוגמהלזנופתלאחריות,
התחיי-יתרנדרש:מישראלהזההטהורבמובןישראלבחירתאתולך.דגיש

כאשרוחלילהחסולאבחירתם,זוהיולאהבה,ליושרלצדק,לאמת,בות
גזעניתכהתנשאותלאומנית,כגאוה-בורותומתוךבשטחיותזאתמבינים

היהשלאומפניביותר.הגרועמהמיןשוביגיסטי-אגואיסטיבחרתנואתהשל
אדםביןביחסיםזה,יעודולהגשמתזולהתחייבותוזו,לבחירהנאמןישראל

כלעליוובאוהאחריםהעמיםכbליותרנענשלכן-לעםעםוביןלאדם
שיעור.לאיןוהאסונותהצרות

השגיאותעלחלילהיחזרולאציוןשיבת.:ו'עםהנביאיםוהזהירו
ללאהאדם",אתבראהאלהים"בצלםיסודעלארצםאתויבנוהקודמות
ומשפט.ובצדקבאהבהורקבמישהוופגיעהוגזלומלחבןהאלימות

אתאסבןןורקזה,בעניןהנביאיםדבריכלאתלצטטכאןאוכללא

י'יט,;ישעיהו 'ה-'ב ,'ב;ישעיהוכ"הכ-"ז ,'א:ישעיהוהעיקרייםהמקומות

ברורותועוניםבמיוחדונעליםילוריםי"ט,בפרקאלה(פסולו'ם ;כ"ד-כ"ה
 ;ט"וט-"ז ,'לישעיהוישראל).של"האכסקלוזיביות"טענתעלןנמרצות

" ;z, אי"א,ישעיהו ;ט"ו-כ"בלייג,ישעיהו ;י"ג-י"חלייב,עיהו'-" ; 
הפרקכל ;בטיבםומיוחדיםיקריםפסולו'םהםאלה- 'ד-'אנן"ב,ישעיהו
זכריה ;י"ב-י"ג ,'גצפניך. ;כ'-כ"א ,'בע i<iך,ו' ;ז' ,'אהוז;זע ;נ"חהנפלא

 ; 'י-'ט ,'טזכריד, ;מחדשובנינהציוןיבת ,z;ליהיסודי-עליוןהכיווןזהו '.ודן
 .'ז-'ד ',זירמיהו

צמחשממנוך.מוחלט,הרע ttכשורןהתנ"ךאתלראותאיפוא,יתכן,לא

האורתודוכסיהיהודיהמאמיןגםאתה.שרואהכפיך,ציונות,שלהמוחלטהרע

כלללאד'בפלוודתהכנעניתהאוכלוסיההשמדתצוואתהמקבלהקיצוני,
בךברהכרחהיהשנה,אלפיםארבעתלפנישאז,לךיאמרהואוהיסוס,פקפוק

אותך,וטימאוישראלבארץאזשישבוהאליליםעובדיהעמיםאתלבער
אך ;והעשתורתהבעלבפולחןמיניתובהפקרותלאליליך.םאדםבקרבנות

מללכתוחלילהחכהבאים,לימיםשלטתיו,יודע,אורתודוכסיהיודיאותו
בפועלאםגםזאתיודעך,ואואליטות,טרחטהאוהשמרהשלזזאיומ:ךכורד
נביאיו.בפיאלהיםצוולפינוהגאינו

הספריםכאן.סימנתימקצתםשרלוהנביאים,בדבריהיטבנאתעיין

מעשרשלוביקטיבית ltתמונך.לפנינומציגיםוטלכיםשמואלשופטים,ע, 1lיהו'
שרירותלפיבדרכים,תועהוהתחילהעדןשבגןך,חייםמדרךסרמאזהאדם
והאכזבהוהכאבהצעראתבפעםכפעםמרגישאתהבהפגםאךהוא.לבו

ולאבחושךההולכיםבפרט.ישראלובביבכללבניועלשבשמיםאבינושל
דודשלהרבותהמלחמותשלבסיכומןאנושומעיםשםגםהאלהי.לאור

וך,עץוהנחושתוהזהבמהכסףלד'ביתלבנותרצונוכיאומר,כשהואהמלך,

מאתדוחך.-ונמרצהחריפהתשובהבאה-ידועלשנוצחומהעמיםש'דtלל

ביתתבנהלא-עשיתגדולותומלחמותשפכתלרוב"דם :בשמים ,/i 'אבינו
חי).כ"ב, ,'אהימים(דברי " 1לפניארצהשפכתרביםדמיםכי !לשמי

החשובה,העובדהאתלדעתעליוחיים,ותורתכדתהיהדותעללדוןהבא
משהתורתבכפרלאך,ואביהדותד,זנחוקקתשהכזנכותוהיסודית,המכרעת

שלהחייםואורחוהחוקהדיןשלאחרוזוקובטכמפרש ilהמשמ'בתלמוו.אלא
בערךשנה 1200לפניביהדותשקמההכתזו-הלוראיםרקישראל.בני

קיבלוולארא Iבמלרקהכירוהם-לחלוטיןזמן-מהכעבורממנהונפרדה
ואניהיהדותתורתבידיעתמאדרציניעניןזהוממנו.והמסתעףהתלמודאת

אחדות.חשובותנקודותרקכאןאדגים
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הערביםכלפיישראלמדינתשל(השלילית)שהתנהגותהלךנראהכיהנמהר,
למצואושאפשרמראשיתההציונותשלמהותהבעצםטבועההפלשתינאים

שנצטווהצוואתאתהמביאבולטתכדוגמאהתנ"ך,ביסודות"הצדקתה"את
האכסקלו-אתמבליטאתהוכזהקדומים,כנעןיושביהשמדתעלישראלבני

וכמיטבכיכלתילענותאנסההציונות,ושלהיהדותשל(ההתבדלות)!יביות
החותרמאמין,דתיכיהודיראותיומנקודתהאפ';/,רי,תמציתיבקיצורידיעותי

שבתנ"ךהיהודית-אוניברסליתהנצחית,האלהיתהאמתאתלחי;/,וףכוחובכל

אחריהם.והבאיםבתלמודחכמינוובדברי

חמדכיצירתאותותיכנןזה,עולמואתלברואהבוראבדעתכש'~לה

וטוב,חןרביוצמחיםבאילנותהנפלאים,הטבעבמראותולתפארתלהוד
שיעור,לאיןוהשוניםהרביםוסוגיהםמיניהםלצורותיהם,חייםבבעלי
 ,'א(בראשיתך.אלהיםבצלםאותוברא Ilןהאדםאתהושיבהיצירהובמרכז

בעלילכלשמותלווראביצירה,הבכורכאחתפקידואתלווהועיד ,)ז"כ
וכלהאדםשלמזונםומקורהקיוםיסוד-האלהים,אדמתאתעובדהחיים,

פניעלאשרזרעזורעעשב"כל :האדםשלטזונואתהבוראקבעהחי.
ירקכל"את-החייםולבעליזרע",זורעעץפריבואשרעץוכלהארץ,כל

ביןולאהאדםבקרבלאבעולם,טורפיםהיולא .)'א(בראשיתלאכלה".עשב
אךשבשמים.אבינושליקירובנובאמת,הבריאהנזראזהיההאדםהחי.
הארץ"ותמלאדרכםהשחיתואחריווהבאיםהעדן,מגןוגורשחטאהאדם
החייםבעליומבחרומ';/,פחתוהצדיקנחורקלעולם,המבולובאחמס",
דבראתשישאנאמןוכשליחהבורא"ך.תאכזב"מאלך.גםמהחורבן,ניצולו

"לגויראשוןגרעיןהעברי,באברהםבחרובמעשיו,בלבוהאלהיתהאמת
למעןידעתיו"כי .)ח"יי"ח,(ברא';/,יתהארץ"גוייכלבוונברכוועצום,גדול
ומשפט"צךקהלעשותד'דרךושמרואחריו,ביתוואתבניואתיצווך,אשר
וכשעמדממנו.האלהיםתקוותאתיו 1lבמע'אברהםהצדיקואמנם .)ט"י(שם

קולאברהםמפילראשונהכאןנשמעפשעיהם,בגללסדוםאתלהחריבד'
 !רשעעםצדיקלהמיתלך"חלילה :האלהיםלפניהטועןהטהורהמצפון

יטורוומכאז .)ה"כי"ח,(בראשית " I ?משפטיעשהלאהארץכלהשופט

"לטשותהאנושותלכרלמופתלהיותאחריוצאצאיוכלוי~לאברהםשל

לחובה,-בחרתנו"ד,"אתהזהואברהם,עםשלבחירתוזוהיומ·~פט".צרקה
להבליטהנביאיםהרבוהבאיםבדורותלכל,ולדוגמהלזנופתלאחריות,
התחיי-יתרנדרש:מישראלהזההטהורבמובןישראלבחירתאתולך.דגיש

כאשרוחלילהחסולאבחירתם,זוהיולאהבה,ליושרלצדק,לאמת,בות
גזעניתכהתנשאותלאומנית,כגאוה-בורותומתוךבשטחיותזאתמבינים

היהשלאומפניביותר.הגרועמהמיןשוביגיסטי-אגואיסטיבחרתנואתהשל
אדםביןביחסיםזה,יעודולהגשמתזולהתחייבותוזו,לבחירהנאמןישראל

כלעליוובאוהאחריםהעמיםכbליותרנענשלכן-לעםעםוביןלאדם
שיעור.לאיןוהאסונותהצרות

השגיאותעלחלילהיחזרולאציוןשיבת.:ו'עםהנביאיםוהזהירו
ללאהאדם",אתבראהאלהים"בצלםיסודעלארצםאתויבנוהקודמות
ומשפט.ובצדקבאהבהורקבמישהוופגיעהוגזלומלחבןהאלימות

אתאסבןןורקזה,בעניןהנביאיםדבריכלאתלצטטכאןאוכללא

י'יט,;ישעיהו 'ה-'ב ,'ב;ישעיהוכ"הכ-"ז ,'א:ישעיהוהעיקרייםהמקומות

ברורותועוניםבמיוחדונעליםילוריםי"ט,בפרקאלה(פסולו'ם ;כ"ד-כ"ה
 ;ט"וט-"ז ,'לישעיהוישראל).של"האכסקלוזיביות"טענתעלןנמרצות

" ;z, אי"א,ישעיהו ;ט"ו-כ"בלייג,ישעיהו ;י"ג-י"חלייב,עיהו'-" ; 
הפרקכל ;בטיבםומיוחדיםיקריםפסולו'םהםאלה- 'ד-'אנן"ב,ישעיהו
זכריה ;י"ב-י"ג ,'גצפניך. ;כ'-כ"א ,'בע i<iך,ו' ;ז' ,'אהוז;זע ;נ"חהנפלא

 ; 'י-'ט ,'טזכריד, ;מחדשובנינהציוןיבת ,z;ליהיסודי-עליוןהכיווןזהו '.ודן
 .'ז-'ד ',זירמיהו

צמחשממנוך.מוחלט,הרע ttכשורןהתנ"ךאתלראותאיפוא,יתכן,לא

האורתודוכסיהיהודיהמאמיןגםאתה.שרואהכפיך,ציונות,שלהמוחלטהרע

כלללאד'בפלוודתהכנעניתהאוכלוסיההשמדתצוואתהמקבלהקיצוני,
בךברהכרחהיהשנה,אלפיםארבעתלפנישאז,לךיאמרהואוהיסוס,פקפוק

אותך,וטימאוישראלבארץאזשישבוהאליליםעובדיהעמיםאתלבער
אך ;והעשתורתהבעלבפולחןמיניתובהפקרותלאליליך.םאדםבקרבנות

מללכתוחלילהחכהבאים,לימיםשלטתיו,יודע,אורתודוכסיהיודיאותו
בפועלאםגםזאתיודעך,ואואליטות,טרחטהאוהשמרהשלזזאיומ:ךכורד
נביאיו.בפיאלהיםצוולפינוהגאינו

הספריםכאן.סימנתימקצתםשרלוהנביאים,בדבריהיטבנאתעיין

מעשרשלוביקטיבית ltתמונך.לפנינומציגיםוטלכיםשמואלשופטים,ע, 1lיהו'
שרירותלפיבדרכים,תועהוהתחילהעדןשבגןך,חייםמדרךסרמאזהאדם
והאכזבהוהכאבהצעראתבפעםכפעםמרגישאתהבהפגםאךהוא.לבו

ולאבחושךההולכיםבפרט.ישראלובביבכללבניועלשבשמיםאבינושל
דודשלהרבותהמלחמותשלבסיכומןאנושומעיםשםגםהאלהי.לאור

וך,עץוהנחושתוהזהבמהכסףלד'ביתלבנותרצונוכיאומר,כשהואהמלך,

מאתדוחך.-ונמרצהחריפהתשובהבאה-ידועלשנוצחומהעמיםש'דtלל

ביתתבנהלא-עשיתגדולותומלחמותשפכתלרוב"דם :בשמים ,/i 'אבינו
חי).כ"ב, ,'אהימים(דברי " 1לפניארצהשפכתרביםדמיםכי !לשמי

החשובה,העובדהאתלדעתעליוחיים,ותורתכדתהיהדותעללדוןהבא
משהתורתבכפרלאך,ואביהדותד,זנחוקקתשהכזנכותוהיסודית,המכרעת

שלהחייםואורחוהחוקהדיןשלאחרוזוקובטכמפרש ilהמשמ'בתלמוו.אלא
בערךשנה 1200לפניביהדותשקמההכתזו-הלוראיםרקישראל.בני

קיבלוולארא Iבמלרקהכירוהם-לחלוטיןזמן-מהכעבורממנהונפרדה
ואניהיהדותתורתבידיעתמאדרציניעניןזהוממנו.והמסתעףהתלמודאת

אחדות.חשובותנקודותרקכאןאדגים



 339ונפשבלבחפשינתן 338
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פיסיכעונשחלילה,ולא,לכפנס,כספיפיצוילתשלוםואתפירןזLהתלמוד
אדם,בניעין"תחת"עיןשלהיהודית""הנקמנותאתתוקפיםכמהאכורי.
ומעמקיה.היקפהלכלהיהדותתורתאתהכירוולאלמדושלאנוצרים,ביחוד
פשעיםועלנפשלרוצחהשבת,למחללמוותעונשבתורהיש ) 2

שנהלשבסיםאחתההורגת"סנהדרין :בתלמודאלעורר'אמראךאחרים.
-בסנהדריןהיינו"אילו :עקיבאורביטרפוןרביואמרוחובלנית".נקראת

 " 1מעולםאדםנהרגלא

בארץהילידיםאוכלוסיתכלאתלהשמידישראללבנינאמרבתורה ) 3
כנען,ארץאתלכבווזtנוןבןיהושעבאשכאשרמסופרובתלמודכנען·
וישלים,יבואלהשליםהרוצה :להםוהודיעוכנעןמלכילכלשליחיםשלח

כאןויילחם.יבוא-להלחםהרוצהוילך.יעווב-לווללכתלעוובהרוצה
אתמשנהזה!כמהנשמה"כלתחיה"לא :מהצובהחלטשונהמשהולפנינו

בעלינוצריםעולמותמרעישיםשעליההתנ"כית""האכוריותשלהמתונהכל
ב"בריתורקאךמצטמצמתביהדותשידיעתםאדם,בניוסתםקד,םמשפט

שלוהמעמיקההרחבהליהדותגםרקעהמשמשתעליהם,השנואההישנה"
העוינת.בתההנצרותשלוגםהתלמוד

ביותרוהגדוליםמהראשוניםהוקו,הללאלבאאחדאליליםעובד ) 4
כלאתללמדוהלליוכלאםלהתיהדמוכושהואלו,ואמרהתלמודבחכמי
ואמרלהצעתוברצווהסכיםהללאחת.רגלעלעומדכשהואהיהדותתורת

הואהשארוכלהתורהכלווהי-לוולתך"תעשהאלעליךששנוא"מה :לר
לפנישנהכמאהישראלבארץחיהואותלמד"."לךוה,כלל'זtלפירושו
שני.ביתחורבו

-התלמודחכמימסרובר-כוכבאמפלתעםהארץ,חררבןלאחר ) 5
שלטוןנגדהקנאיםשלהמווינותההתקוממויותלכלהתנגדוכללשבדרך

אלהיבשםהואתוהנמרצההחמררההאוהרהאתישראללעם-הרומאים
הארץאתלכבושיקומושלאישראלאתהואברורהקרוש"השביס :ישראל
לאומותהפקראתכםאעשההואת,השברעהאתתקיימולאראםהזרוס,בכוה

השדה".כחיותהעולם

הרבותהפניניםמומשחורקהומהתלמודכאןשהבאתיהנקודותחמשת
לפניהכבודביראתיעמודברצינותהאמתומבקשהיהדרתשביםוהנפלאות

מימיהעודהאדםאחורתורגשירחמיםאהבה,החדורההיהודית,החייםחוקת

דבריאתכאןמצטטאניאךביהדות,דעותחילוקיגםהיואמנם,הקדומים.
שהיובתלמו,דביותרוהחשוביםהגדוליםהסמכותבעלישהירהאישים
הנביאים,ל 1Lיהנעלה-אוניברסליתהיהדויתהמסורתממשיכי

שיבתעלוהקפידהשהוהירהוו,נפלאהמסורתמשרשיצמחההציונות
לכלומאירחילמופתרתהישלרםובדרכיהאלימותאיבדרךשתבוצעצירו

יסו,דכלוללאנמהרשרירותיגור-דיומפיךלשמועמאדמוורהעמים.

מהעלבלדב,תעמולהלשםרקנכתבההרצלד"רשלש"אלטניילאנד"
ובתנועתב"איחוד"וחבריאניןהואתוהמעליבההנועותהחלטתךמבוססת
היהודית-אוניברסלית-מהגישהררחניועידרדהשראהשראביםהמלחמהסרבני

אחרים.עמיםבניואלהערביםאלליחסיםבנוגעוהשבספרהרמניטרית
לא :סתםולימרד,רריכוחלעיון,מקוםכללאיןוה,ספראלאתהביחסך
שלאאנימודהלבירור.הדרךוולאאך !מאמיואינךבעיניך,חןמוצא

ספרוהוא"אלטניילאנד"אךהצרל.ד"רשלה"טאגע-ביכער"אתקראתי
עם,וכלהאדםאחררתרוחמנשבתוממנרהאחרוו

אתשקשרוהגדולים,נביאינועםאלאהרצל,עםהתחילהלאהציונות
השלום,כחלרצתוציווהעמיםכלואחררתהנצחיהשלרםחורועםצירושיבת
הקשייםאףעלארצהלעלותיהודיםהמשיכוהדורותבכלוהאמת.הצדק

וגדלהעליהויותריותרגברההקודמתהמאהבסוףבדרכם,שעמדווהסכנות
ציון"."חובביתנועתעל-דיישנעורורבעיר,בכפרהיהודייםהישיוביםמספר

הסכמתאתלקבלוהשתדל 1897בשנתהמודרניתהצירנרתאתהקיםהרצל
ישראל.בארץליהודיםבטוחמקלטלהקמתאירופהומשמלותהתורכיהסרלטאן
גדל-הממשלותעםהוהומתןהמשאלתוצאותלחכותמבליובינתיים,

היהודיםביןמיוחדתמתיחותכלכאוהורגשהולאלארץהערליםמספר
והערבים.

בכלהתחילההראשונה,הרוסיתהמהפכהשנתהיא , 1905שנתלאחר
והדיםהמשועבדיםהעמיםשלהמודרניותהלאומיותהתנוערתעלייתהארצות
יותרכבשהמדיניתלעצמאותוהשאיפהתורכיהלעמיגםלהגיעהתחילו
מסויימתמתיחותמרובה,באיטיותלחדורהתחילהמאוהלבבות.אתוירתר

חלוםחולמילביןאחדמצדהמעטההערביתוהאינטליגנציההמנהיגותביו
כהוגןשלאשהובנהבלפרר,הצהרתשני.מצדמעטיםציוניתמדיניתעצמאות

הלאומנותגידולעםוגדלהשהלכההמתיחותעלהוסיפההצדדים,משני
המפורסםהעבריוהבלשןהפדגרגיצא 1908בשנתעודאךהעמים,שניבקרב

כאןמושרשערביעםממציאותהדעתהסחתנגדמירושליםאפשטיויצחק

 :הוקןהללשלהנעלההכללברוחכאןההתישברתפערלרתאתלכרווודרש
אחד-שלב"השלוח"נדפסוהמאמרולוולתך".תעשהאלעליךששנוא"מה
בשםהנפלאהפיוטיבמשאובנימיןרביהמפורסםהסופרהופיעאחריוהעם,

כאויביםארצהלבראלאהיהודיםהעוליםאתמוהירהואבוערב"."משא
באותו . 1908שנתבאותהוהגםבנפש.רידידיםלגועכאחיםאלאוכובשים,

בחצררתומכובדמקובלשהיהקלרראריסקי,חייםהאגרונוםוובררחפעלשנים

ורכשישראלבארץהערביתובאינטליגנציהערבבארצותרהנסיכיםהמלכים
עמיה.שנילטובתישראלבארץהיהודיתההתישבותלמפעלאהדתםאת

רופין,:ד"רכמוחשוביםיהרדייםאישיםכמהעל-ידינוסדה 1927בשנת

ישראלארץלמעושלום""בריתאגדותואחרים,סימוןפרופ'בובר,פרופ'
היהרדיםביוהררחותאךציוו.לשיבתוהשלוםהצדקכדרךדו-לאומית,



 339ונפשבלבחפשינתן 338

 ,'''וכושן,תחתשןעין,תחת"עין :ד) l!כ(שמותבתורהנאמר ) 1

פיסיכעונשחלילה,ולא,לכפנס,כספיפיצוילתשלוםואתפירןזLהתלמוד
אדם,בניעין"תחת"עיןשלהיהודית""הנקמנותאתתוקפיםכמהאכורי.
ומעמקיה.היקפהלכלהיהדותתורתאתהכירוולאלמדושלאנוצרים,ביחוד
פשעיםועלנפשלרוצחהשבת,למחללמוותעונשבתורהיש ) 2

שנהלשבסיםאחתההורגת"סנהדרין :בתלמודאלעורר'אמראךאחרים.
-בסנהדריןהיינו"אילו :עקיבאורביטרפוןרביואמרוחובלנית".נקראת

 " 1מעולםאדםנהרגלא

בארץהילידיםאוכלוסיתכלאתלהשמידישראללבנינאמרבתורה ) 3
כנען,ארץאתלכבווזtנוןבןיהושעבאשכאשרמסופרובתלמודכנען·
וישלים,יבואלהשליםהרוצה :להםוהודיעוכנעןמלכילכלשליחיםשלח

כאןויילחם.יבוא-להלחםהרוצהוילך.יעווב-לווללכתלעוובהרוצה
אתמשנהזה!כמהנשמה"כלתחיה"לא :מהצובהחלטשונהמשהולפנינו

בעלינוצריםעולמותמרעישיםשעליההתנ"כית""האכוריותשלהמתונהכל
ב"בריתורקאךמצטמצמתביהדותשידיעתםאדם,בניוסתםקד,םמשפט

שלוהמעמיקההרחבהליהדותגםרקעהמשמשתעליהם,השנואההישנה"
העוינת.בתההנצרותשלוגםהתלמוד

ביותרוהגדוליםמהראשוניםהוקו,הללאלבאאחדאליליםעובד ) 4
כלאתללמדוהלליוכלאםלהתיהדמוכושהואלו,ואמרהתלמודבחכמי
ואמרלהצעתוברצווהסכיםהללאחת.רגלעלעומדכשהואהיהדותתורת

הואהשארוכלהתורהכלווהי-לוולתך"תעשהאלעליךששנוא"מה :לר
לפנישנהכמאהישראלבארץחיהואותלמד"."לךוה,כלל'זtלפירושו
שני.ביתחורבו

-התלמודחכמימסרובר-כוכבאמפלתעםהארץ,חררבןלאחר ) 5
שלטוןנגדהקנאיםשלהמווינותההתקוממויותלכלהתנגדוכללשבדרך

אלהיבשםהואתוהנמרצההחמררההאוהרהאתישראללעם-הרומאים
הארץאתלכבושיקומושלאישראלאתהואברורהקרוש"השביס :ישראל
לאומותהפקראתכםאעשההואת,השברעהאתתקיימולאראםהזרוס,בכוה

השדה".כחיותהעולם

הרבותהפניניםמומשחורקהומהתלמודכאןשהבאתיהנקודותחמשת
לפניהכבודביראתיעמודברצינותהאמתומבקשהיהדרתשביםוהנפלאות

מימיהעודהאדםאחורתורגשירחמיםאהבה,החדורההיהודית,החייםחוקת

דבריאתכאןמצטטאניאךביהדות,דעותחילוקיגםהיואמנם,הקדומים.
שהיובתלמו,דביותרוהחשוביםהגדוליםהסמכותבעלישהירהאישים
הנביאים,ל 1Lיהנעלה-אוניברסליתהיהדויתהמסורתממשיכי

שיבתעלוהקפידהשהוהירהוו,נפלאהמסורתמשרשיצמחההציונות
לכלומאירחילמופתרתהישלרםובדרכיהאלימותאיבדרךשתבוצעצירו

יסו,דכלוללאנמהרשרירותיגור-דיומפיךלשמועמאדמוורהעמים.

מהעלבלדב,תעמולהלשםרקנכתבההרצלד"רשלש"אלטניילאנד"
ובתנועתב"איחוד"וחבריאניןהואתוהמעליבההנועותהחלטתךמבוססת
היהודית-אוניברסלית-מהגישהררחניועידרדהשראהשראביםהמלחמהסרבני

אחרים.עמיםבניואלהערביםאלליחסיםבנוגעוהשבספרהרמניטרית
לא :סתםולימרד,רריכוחלעיון,מקוםכללאיןוה,ספראלאתהביחסך
שלאאנימודהלבירור.הדרךוולאאך !מאמיואינךבעיניך,חןמוצא

ספרוהוא"אלטניילאנד"אךהצרל.ד"רשלה"טאגע-ביכער"אתקראתי
עם,וכלהאדםאחררתרוחמנשבתוממנרהאחרוו

אתשקשרוהגדולים,נביאינועםאלאהרצל,עםהתחילהלאהציונות
השלום,כחלרצתוציווהעמיםכלואחררתהנצחיהשלרםחורועםצירושיבת
הקשייםאףעלארצהלעלותיהודיםהמשיכוהדורותבכלוהאמת.הצדק

וגדלהעליהויותריותרגברההקודמתהמאהבסוףבדרכם,שעמדווהסכנות
ציון"."חובביתנועתעל-דיישנעורורבעיר,בכפרהיהודייםהישיוביםמספר

הסכמתאתלקבלוהשתדל 1897בשנתהמודרניתהצירנרתאתהקיםהרצל
ישראל.בארץליהודיםבטוחמקלטלהקמתאירופהומשמלותהתורכיהסרלטאן
גדל-הממשלותעםהוהומתןהמשאלתוצאותלחכותמבליובינתיים,

היהודיםביןמיוחדתמתיחותכלכאוהורגשהולאלארץהערליםמספר
והערבים.
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ר,יהודיים-אנושיים-רעיונותיואתוכותבביוםבשרההעובדוהירים,הלב

 1922נת ,1lביונפטרשנים 48כבןבהיותוארצהעלההואבלילות,קוסמיים

הםרבי-דפיםכרכיםבשלשהופורסמושנאספורעיונותיויז.:נים. 66בגיל

רקהםספריובפרט,היהדותולמחי\:בתבכללהאנושיתלמחשבהיקראוצר

חייואורחאר .11היוביןשלו,יוםיוםחייוהטהורה,הנעלהלאישיותוקטןרמז
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בסדר,לאהיתר,היהודיםכלפיכשר,תנהגותםוגםהערבים,כלפיואגרסיבית
במקור-עניןרביהםספריומהם,אנחנוולאמאתנוהםשילמרומוטב :אמר

בידיעתגםולעתיםרציני,בעיוןצורךישהמלאההבנתםולשםהמיוחרתיותם

היהדות,מלוורות

לאהואש"איחוד"בעודפוליטימפלגתיארגוןהואהשלישי""הכוח
שבכמהאף-על-פיהשלישי""הכוחעםפעולהמשתף"איחורן'איןפוליטי.
והערבים,היר,וריםליחסיבנוגעזהר"עמדתםחשובותנקודות

שרקנושא,מאמראורשימהלתוךלדחוסניתןזהאיןלעיל,כאמור
ממסגרתכברשיצאוברברי,רציתיתמצית,עדאותוללמודאפשרכספר

בבעיהאותןרואר,שאביכפיהעיקריותהנלוודותאתלךלמסור-בןכתב
קשהלבזניהמגישתךלודוםומשפטידיעהאיטעות,ולהסירהיהודית-ערבית

שלי.אלהמדפיםמשר,וללמודשיכולתממךמוע ,1lליואשמחזו,סכנותורבת

לך.וברכר,ובכבורבניובלבשלוםשישכיןלאלבתפילה

*" >1-*" 



חפשינתן 340

למתיחותשגרמומעי\:יםנעשור,צרריםומשנינסעריםכברהיוור,ערבים
בקרבברצוןנשמעלא'ז.:לום""בריתל ,z 'קולהדמים.למאורעותור,ביאויתרה

כפעםקבלוהציונייםשהקונגרסיםפיעלאףהמדינית,הציוניתהתנועה
ר,עמים.לשנימשותפתכמולדתישראלארץעלהחלטותבפעם

בניעלר,איומותור,רדיפותהעולםבכל-לאומניתהמלחמתיתהאוירה
טוטאלית,יהוריםהשמדתליריעדשהגיעובפרט,ובגרבןניהבכלל'~מנו

רובבכיווןלפעולשהתחילהר,ציוניתבתנועההמצגאתוהחריפוהחמירו
כךעלענוהערביםרבונית,יהוריתלמדינהגםכךואחרישראלבארץיהודי

נאבקהשלום""כריתבארץ,היהוד"םבישוביםרמיםפיכות tו'ברציחות
מנהיגיםבפעםכפעםונמצאור,ערביםוביןעמנובניבי(זובאןירהכוחהבכל

דו-לאומית,ישראלארץיסורעליהודי-ערבילהסכםמוכניםשהיו'~רבים

עילום""בריתאלה,להצעותרצוןבאיהתיחסההציוניתהמנהיגותאך
האוניבר-לונצלרמאגנס,ל,י.ר"רבראשותה"איחוד"לוםובמקומהבתפרקה

הורוומתנגריואויביוגםאשראמיתי,יהודיאדםבירושלים,העבריתסיטה

ביותרהנעליםהאישיםארם.לכלאהבהוהמלאהטהורהחם,בלבו : 1ר tביו'
אגודההערבית,האינטליגנציהביןגםקמהובה'ז.:פעתוזהכ"איחור"התרכזו
המופתיממשפחתאחרעמדובראשההחדשה""פלשתינר,בי!יםרומה

כעבורבארץ.הציוניהמפעלנגרדמיםבטרורהקנאיהלוןזםזההירוי;:'למי,
המופתי,ליחי t !:רוצחיםעל-ידיהחדשההערביתר,אגודהראי\:נרצחמהזמן

נתפזרה,והאגודה

ולמלחמתר,ישראליתהמדינהליסודשהגיעועדוהסתבכוהדבריםוהלכו
אתניצחההיאאךד,חדיז.:ה,ר,מדינהאתשתקפוהשכנות,הארצותעםדמים

גדולאומללים,פליטיםלמחנהונהפכומהארץברחוערביםוהמוניכולם
ארצות,ושארמגרמניהיהודייםפליטיםהמוניתפסו"ז.:וביהםכשאתואיום,

ליי,ךL.ובנמרצתופעולההפליטיםשלחשובחללוד,חזרתדורש"איחוז-"
האיומהואה ilהן.נגרנו,העםורובהממשלהאךערב,בארצותהפליטים רא::·'

והלבהמצפוןוקולסופיאין ,1lויאוימרירותהיהורייםהלכבותאתמילאה
הנפלאיםלרעיונותקרהזה,במצבחדיז.:כלאיןואמנםנשמע,ואינונשתתק

לתורתם,נאמניםאינםהיהודים .ו.!!ןישלההרייל"דרשתשלורהמה'",ביהדות
ברתלומאוסלילהצלב,מסעילנצרות.נאמניםהנוצריםאיןמזר,יותראך

רמיםומלחמותיהוריםעלהפוגרומיםהאינלוביזיציה,הפרוטסטנטים,והשמדת
הנצרות,שלר,דםעקובתהררךבקיצורזוהי-הנוצריותהמדינותנין

יהוריםוהשמדתוהשפלהודיכויברריפה :אחרברבררקמאוחרתשהיתה

הגיע,שיז.:לטונהמקוםובכלהרורותבכל

הערבייםלפליטיםישראלממשלתיחסאתרואים"איחוריי,אני')!,יאנו,
ציוןשיבתשלהנבואיהחזוןאתומשפילכמכתיםביר,דות,כבגידר,כפיז.:ע,

קשר,במאבקעתהאנוהעמים,לכלנעל,ךוכמופתבמשפטב'זLלום,בצדק,
המאבקבתוךכיאםהציונית,התנועהעלשהשתלטההרער,הרוחעםמאר

 341ונפשגלב

לעמנונגרםאשראתזו,רעהלרוחהגורמיםאתלרגעאףשוכחיםאיננוהזר,
ערור,שמרות,רריפותהשפלר"שנאר"שנותאלפייםבמשךהנצרותעל-ירי

שלמשותפתבפעילותהאחרונהבמלחמהעמנובנישלהמיליוניםלר,שמרת

ר,מעצמותשלארישהעמרהלנוכחואחריםלאטויםליטאים,פולנים,גרמנים,
שעזביעקבשלהמזעזעתהעובדהאתוחרפהכאסוןרואיםאנוולות,הגר

ר,נררףתחיה",חרבך"ועלדרךעשיו,לררךועברלום ,1lוהיהתוםררךאת

לתשובה,עמנואתקוראיםואנוהנצחייםר,רורפיםתורתאתלמדהנצחי
תנומולרבכאחרהערבייםולאחינו-אויבינולנוייטבלמעןהמעוות,לתיקון

ותפת. ,1lהמי

ביותרוטהוריםמר,טוביםחלוץ,ארםבארץלנוהיה :אענהלשאלתך
טהורהארמהעובדזהגורדון,רור:אהרןבפרטובדורנובכללאדםבני'זLבין

ר,יהודיים-אנושיים-רעיונותיואתוכותבביוםבשרההעובדוהירים,הלב

 1922נת ,1lביונפטרשנים 48כבןבהיותוארצהעלההואבלילות,קוסמיים

הםרבי-דפיםכרכיםבשלשהופורסמושנאספורעיונותיויז.:נים. 66בגיל

רקהםספריובפרט,היהדותולמחי\:בתבכללהאנושיתלמחשבהיקראוצר

חייואורחאר .11היוביןשלו,יוםיוםחייוהטהורה,הנעלהלאישיותוקטןרמז

אתראייתואופןומלחמה,צבאזיון,אלימות,לכלבהתנגרותובצמחונות,
ארם-אח,לכלהיחסאתהגשמתה,וררכיהציונותאתהיהורי,אתהארם,
לכלהיהוטר,ורובעלהעמוקמה-הערביהארם-ר,אחאת-מאליווכמובן

נפטרהואהרבולצערנו!לאשרובמחיצתולעבורוזכוהכירוהואשראלה

סערתכלומסביבהואתהראל .Z\יןמדינתשקמהלפנירבזמןזהמעולמנו
שליליתגישהכלמפניהזהירבזמנואזכבראךוהמלחמה,והשנאההאיבה

בסדר,לאהיתר,היהודיםכלפיכשר,תנהגותםוגםהערבים,כלפיואגרסיבית
במקור-עניןרביהםספריומהם,אנחנוולאמאתנוהםשילמרומוטב :אמר

בידיעתגםולעתיםרציני,בעיוןצורךישהמלאההבנתםולשםהמיוחרתיותם

היהדות,מלוורות

לאהואש"איחוד"בעודפוליטימפלגתיארגוןהואהשלישי""הכוח
שבכמהאף-על-פיהשלישי""הכוחעםפעולהמשתף"איחורן'איןפוליטי.
והערבים,היר,וריםליחסיבנוגעזהר"עמדתםחשובותנקודות

שרקנושא,מאמראורשימהלתוךלדחוסניתןזהאיןלעיל,כאמור
ממסגרתכברשיצאוברברי,רציתיתמצית,עדאותוללמודאפשרכספר
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לך.וברכר,ובכבורבניובלבשלוםשישכיןלאלבתפילה

*" >1-*" 
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 • 19.1.1962תשנ"בשבט,י"זהרצליה,
תמצאשםבשפיה.אשתקד"אמנה"כיניסעלדי"חקיבץייפיעבקריב
אתהאפשריתבבהיריתלצייןרצינינסייןחייני","אירחעלבהרצאתי,

ההדרגיתבהגשמתםהמאמיןהיהדוישעלביהדיתבייתרהמרכזייתהמציות
המצפות-הדיברותעשרתעלשםמדובריים.ייםבחייוגוברתיהמתמדת

שםמדוברכולי,ולעילםלישראלגאילהיבהןבחיים,להגשמתןשניםאלפיזה
:עבודהוהםעליהן",לעבורילא"ליהרגהיהידישחייבהדבריםשלשתעל

שקולהשהיאחינם,שינאתעלשםימדוברדמים.ושפכיותערייתגילויזרה,
אזשקיימואעפ"ישני,ביתחרבישבגללההעבירית,שלשתאותןכנגד

לקראתוהמרכןייםהראשינייםהצעדיםלדעתיהםאלההמצוות.כלאתישראל
"מה :הזקןהללעל-ידימביטאיםכשהםרצונו,וקיוםבד'הטהורההאמונה
לךפירושה,והשארהתוהר,כלזוהי-לזולתךתעשהבלעליךששנוא

יתלדמ".
כתגובההדבריםכמדומניויספיקוכאן,עידלהאריךהיכולתליאין
יקריםבדבריםשפגעתייתכןבימינו".ומצוית"אמינהעללחיבורךכללית

אתלהשמיעהתכוונתיורקחלילה,פגיעהכוינתכלללאאךלך,ומקודשים
עללשמועאקייההאמת.להכרתהכנהשאיפתךהוקרתתוךשבלבי,האמת

חקיר.ילהעמיקלהוסיףנאותןכהלךרבושליםמדברי,התרשמותך

רב.שלדם ,.ח.זלידידי

נזד~נואיליבימיני".ימציות"אמונהעלדבריךאתקראתירבבענין
נכין,והבלתיהנכוןיהשלילה,החיובעללעמודהיהאפשרמפירטתלשיחה
שאפשרכמהעדעיקריות,נקודותבכמהלנגועבמכתבאנסהבדבריך,לדעתי

במכתב.

הנני,צייניכיאםהציונית,לאירכמוך,חיינו,בעייתלניתוחניגשאינני
והמציותהאמינהשאלתהציינית,לשאלתמעלהיאןיהדותמהי :השאלה

אתבהגדירךביניהן.חשובהשיכייתישכיאםבציינית,יתלויהמ~תניתאינה

ובצדק,המילדת,האומה,פילחןאתגםלכלילידעתבימינוהאלילותמהות
שללחשבינהלא-אדם.-האדםאתועישיםהכלאתכיוםכנים gמאלהכי

וההשחתהמהירידהמאדהרבהלזקיףישהאליליתבהתגשמיתההציינות
פרקבסוףאתהמסכם-בזה.להאריךאפשרכאןולאכיום,בחיינוהכללית

בדיוקזהומצוות!!,תורהעולקבלתהשלמהבצורתד,היאבד'"האמינה :ד'
וגם:המוטעיתאגידמיטבאולדעתי,המפיקפקת,להגדרתךבניגודרזהכך,

נעלהשהואביותר,והיסידיהעלייןהערךהיאישראלש"אהבתמזיקה,
 ! , l/רלרכרהישירהציותעלאפילולעתים

זי,בקביעהיעמוקהגדולהרוחנית-נפשית-אנישית-יהידיתסכנהצפייה
ברררישראלזברינתכהקזבתברורנו,איכליםאנוהזבורעליםפירותיהיאת

ישראלוברוליהתלמורוחכזבינביאינולאזהרותוזבחרירשמוועכנינורשהיא
ישראללזברינתשהזייוה :המסקנהאלטבעיבאורחמגיעאתה !שלאחריהם

בדרךהלכהאשרהיאהצייניתו"התנועההעם,בחייהמרכזיהנושאהיא
"שמירתאוהתירה""שמירתעלהדגשאתהעמידיאשרלאלהבניגידהתורה,
מיכה,ישעהיו,עמיס,הישע,שללדעתםגמירבניגודזהו '.''דכיהיהדותערכי

וישמעאלצדקיהופשחור,בן-עזור,חנניהלדרךובהתאמהיזכריה,ירמיהו
היאזיבדרךישראלמדינתהקמתראשינה.לגליתהביאונוא'זzרבן-נתנהי,

שבאוהגדוליםהחכמיםשללדרכםהתלמי,דחכמישללדרכם,מוחלטבניגיד
הקץ"."דוחקיאלביהדיתהשלילי-קיצוניהיחסוידועאחריהם,

אבא-סיקראגיירא,ברלדרךבהתאםהוקמההייםשלישראלמדינת
כוכבא-כיזיבאברלדרךוכןשניה,לגליתשהביאינוחלבמגושרירחנן

בפיהם,ישראלאהבתריממית !שניםאלפיבתהשלישיתלגליתשהביאתנו
שונהמה !עמנישלקיימויעצםנפןזzילגיפו,פיפיותחרבהםמעשיהםאך

צה"ל,פלמ"ח,"השומר",גיירא","בר ל,"'זוישראל""אהבתומניגדת
-במפ"םודימיהםאלון,יגאלמימון,הרבבגין,גיריין,בןשלילח"י,אצ"ל,
בנימין,ר'קלוריסקי,אפשטיןיצחקשלהאמיתיתהיהידיתישראלמאהבת

גורדון.ןא.ביבר,פריפ'סול,דהנריטההעם,אהדמאגנס,ד"ררופין,ד"ר

 !חןאברהםוהרב

והוקרה.בידידות

* * * 
תשנ"ב.בשבט,כ"אהרצליה,

דברכה.שלום .,חז.ליזיזי

עמנושלהחייםבשאלותלעמדתימהסכמתךבמקצתאנימופתעאמנם

הערךהיאישראלש"אהבתאמרתנוסף.בירירדורשיםיהדבריםבארצנו.

 .'!!דלדברהישירהצייתעלאפילולעתיםנעלהשהיאביותר,והיסודיהעליין
אתה !העםלחורכותמידהביאשזהוהראיתינפשימעימקהתנגדתילזה
תעייןלעצמנו".ולסלוחלהביןיאסורלזולתולסלוחלהבין"ש"ישעלתמה

בדבריוכןעשרה,שמינהתפילתבסוףמרע"לשונינצור"אלהיבתפילת
בכלוחכמינוגדולינובדברייכןוכ',עולבים"יאינם"הנעלביםעלחז"ל

כלהמביאההאנוכיותעלהנצחוןהנכונה,החייםדרךשזוהייתראההזמנים,

השליליתלהתנהגיתלהכירזאת.לךלהסבירצריךיאיננילעולם,האסונות
הכבדיםוהעיינותהפשעיםעללסלוחאךואפשר,שצריךביידאיעמנושל

תשובהלאחרהסליחה,לאלהיםרקוחכמיני,נביאינימפניהםהזהירינושכה

 !וכזבtנשהכלכשליזבה

רשעיוכלהאינקויןיציהטיטםר,המן,מסדום,הרי-לעצמנולסלוח
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 • 19.1.1962תשנ"בשבט,י"זהרצליה,
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עזור,בןחנניה!והרילעצמנו""לסלוחשלהשיטהשלטתהיטלר,עדהעולם
 IIלעצמנו"סלחוהם-ומהרסינומחריבינואלהכוכבא,וברהסיקריים,

לגרמניםלסלוחלא !ובעמנועםבכלהקטלניהלאומניהאגואיזם!זהותמיד
הערביםלפליטיםידינועלנגרםא'זtראתלעצמנוולסלוחלנו,שעוללועל

בשיבתהזקךהללשלדרכועלוהצביעושדרשואישינוומבחר !האומללים
ישראל,שונאיתבוסנים,לבוגדיס,לאומנינוקנאיעל-ידיהוכרזו-ציון

 !אזשלו"חרות"מפא"יעל-ידיבשעתוכירמיהו
דםבדרכיולאהללבדרכיבארץלפעוליכולנוגדולותמהלדהידוע

ציוךדרכיהפכנוכד!וואנייתום"אשרי, :סיפורוכתבי!וליכםשלוםואשן

פצעי"נאמנים-!וואנייתום"אשרי,כילנו,ונסלחותוד,יםטועיםלדרכי
הנוספים.לדבריד?אצפהאארידומה!וובנושונאשבטוו"חושד!וואוהב

וצער.ובכאבבידידות

דבראחרית

*" * * 

וגדלשצמחהמחבר,שלהנעוריםלחלוםהואביטויהספר.ונשלםתם

נביאינוחזוךההוד,רבהחלוםהואהלאובהתבגרו,ימיובאביבגידולועםאתו
כל.אליוונהרו ',דביתמהרמציון,'!.זיופיעואדם,עםגאולתעלהגדולים
הגויים.

כוחותבכללהשתתףפוסליהבלתיבמאמץואכזבותתקוותשלשניםבאו
השמיםבתהתליווהבארצנו.הגדולד,חזוןהגשמתבמפעלונפשובלבהגוף

שוואלאהיום,יבואבוא :שלד,ד,דממהבקולהרףבליללחו'ז.tחדלהלא

עלזהרובכלשיופיעוהזוהרהגאולהחלוםלהגשמתוהמאמץהסבלהעמל,
וכתתומירושלים.דיודברתורד,תצאמציוךכולה.תבליושביועלעמנו

ילמדוולאחרב,גויאלגויישאלאלמזמרות.וחניתותיהםלאתיםחרבותם
מלחמה.עוד

האדםבךידהיתהכולו,העולםעלבאוושואהחירוםימי !אההאד

רוחוקצרהובנפשו.בגופוישראל,בעםלזכבלהרבויחדוכולםברעהו,איש

כה"כי :לאמורהאדםבמידברהמדריכהושדילקולמהק'זLיבישראלשל
ובביטחהבהשקטתיוושעוך,ונחתבשובה :ישראלקדושאלד,יםאדוניאמר

חלוםאתלהגשיםישראלאמרואשבדםלי).(ישעיהוגבורתכם".תהיה
היאחלליםתליעליזו,דרכומדםועקובהישראל.נביאיחזוןאתהדורות,
ותפרוץיחד.גםונפשולגופוובעתידבהווההסכנהואיומהורבהמובילה,

עלהחלום,אבדןעלהמחברמלבהמרההקינהותשתפדהזעקה-השוועה,

",ונעכרהאמצעיםזודעלקשות,שנפגםהמטרהטוהרעלהחזון,חורבן
החריפותפשרזהוונתעוותו.ששובשווהמישריםהנועםדרכיעלוהוקדר,
ויבין.לבואלזאתנאישיםוהקוראהמחבר,שלומכתביומרשימותיובכמה

בעבודתולי'ץ Jובדמשכבועלבלילותהחלום,בפעםכפי!וםבאועדיין
התפארתהודבכללפניוהואמחייצבבגינה.וד,ירקהאילןלידהמחברשל
!עודיאוש~ל :ומבטיחדקהדממהבקולהואלוחשהנבואי.החזוןשל

י'זLראלשכינתכנפיתחתולאנושותלעםליחיד,וזוהראהבהשלום,ימינכונו
שנבראווחווהאדםבניכלבניה,כלעלבניה,עלאמהיתבאהבההמרחפת

האלהים.בצלם
תצמח.מארץואמתהטוב,זרעחותדבמסתרים

זהקדושביוםהזה.האוחיהיהנפשוחשבוןהסליחההכיפורים,ביום
ויבואוינהרוהקדושהיוםבערבוהשלום.האמתזרעצמיחתרא'זLיתתנבוט

רוחאנ'זtיהציבוריים,הזרמיםהעדות,מכלושוניםרביםאדםבניירושלימה
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עבודהואנשימבוגריםותלמידיםומדריכיםמוריםדתיים,ולאדתייםוהגות,
הקולעל-ידיונדחפיםמודרכיםכולםהארץ,קצותמכלועירונייםכפריים
ועולהגוברבתוקףאךבחשאי,להםולוחוזtוובשנהלהםשנטפלהפנימי
לריבחינם,לשנאתהמרה,למחלוקת!הקץאחיםלריב:הקץהפוגהוללא

ואיבהטינאולכלוהגוע,הלאוםהדת,וקנאתהעדתיתלאיבהגות,המפל
"אפסבישראל,עוניולמצוקותמותרותלבובוויהקץוהשינה,האחרכלפי

 "!אביוןבךיהיהלאכי

והסליחה,הרחמיםאלהישלבחסדוהכלאתהפנימיתהסערהשטפה
הכיפוריםיום :בשלהבתהבכיחה,הכלאתהכיפוריםיוםתפילתלהטה

שלם",בלבברצונךלעשותאחתאגודהכולם"וייעשויוםוההתfכייסות,
קמהשלמה,תשיבהמתוךנפשובלהטהעגוםהעברעלחרטהבדמעות

הדדיתוהקשבההבנהאהבה,דמותעלתהוהנכפפת,הגדולההתמורהונהייתה

והצירות,הגויניםרבתהגדילה,המשפחהבניבין
לאעודכמוהאשרשממעמקים,התפילהבורםנסחפוהלא-דתייםגם

עצמיתוביקורתנפשחיו.:בוןייםוההיהביותר,האדוקיםהמאמיניםגםטעמי

ההידבקותבדרךלהליכההכלבלבעלהפנימיונדדויחיד,יחידלכלחריפה
לבהמקור,הוא:אחדהכלליתהמסקנההיתהטבעיתהקב"ה,שלבמידותיו

מווןהמכין"האלשבשמים,האחדאבינושלבניוביןהבדלכליללאהחיים,

מחייבנוהוא-שלניהמווןבברכתכנאמר-ברא"אשרברייתיןלכל
פנימהבלבאהבהילאים,וגועדתהבדלללאארצנייישביאחיני,כללאהבת
הגדילים,נביאינוכחווןעולמיםלוזtליםהפתחכאןהחייס,ענפיבכלובפועל

 !צבאותד'אמרברוחי,אםכיבכוח,ולאול J/בלא
בדרכיךללכתנאעורנולנו,נארפא ,ל~:אנאממעמקיםבתפילהונסיים

רצונך,וייעשה

זכותה
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#' 4 __ * 
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,.. ,.. ,.. 
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תקון :טעויות

צ"ו נדפס שורה עמוד

ירגיש הףגיש 33 3 

מצד בצד 10 24 
הת~רצות הת~רציןנ 12 48 

המתרחב והמתרחב 9 53 

ייפגשו ייפגש 24 

האמצעיםכל בלהאמצעים 15 56 

עודךבי כיעוזך 27 61 

לספןל הספק 6 62 

תחיה ר~היה 23 63 

כשותףעצמו עצמוכשותף 31 65 
בה בהן 23 73 

עליה עליהן

גו בהם 31 76 

אל של 13 82 

זו מדרך מירךזו 29 83 

בכוחו בכוח 8 95 
להיאבק להתאבק 12 96 

להיאבק להתאבק 13 

מביא תביא 30 103 

תנועת תועת 27 108 

מקומות 'וקומות 14 113 

בריאת בריאות 24 117 

ל,זיאןריהס לתיאוריה 1 · 13 

הימנון הימנונו 12 154 

כזבר לזבר 7 157 

לזכותו :Lכות iל 15 165 

בהכרת בהכרח 5 166 

שלום השלום 7 

בעלים בעלס 21 172 

בעיביו מעיביו 22 

ביסן נוס!' אחרונה 175 

רגלי רגלירגלי  17ד 14

פחותלא פחות אחרובה 184 

בעברה בעבורה 23 187 
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