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 קיםותמנם דתיי

 
ים דמעו, להם האשיהמקודמים היה, כות זסוה חגח בפת
 ניםת המירבעאיג להש ה, זציםתרוצל ומישרא בני

ו תסוכק את לחזה ז, מדועכל לום ירחיבמש ריםדהמהו
 ל אתלהחי כד ,כ"האי יובמוצר חל כבהוא היתו בבניש

ב הלול ביבסו ביבהסש ההסוכישוט קבוזה , וותבמצ השנה
ימים ים רנהדכמה  .ווהמצכל ר והיד של ןעיקרוכל הב בסו

ב שליים שואפ יתמפניית אמיתשמחה תוך הם מב, אלה
 ם ה'על עהשורה נה ישכהבצל , 'ותאנמדמהיא ליצ'ב
צל לא כאן ליש  .ש זהע מקודאירו ךבמהלחד מיו ןאופב

, גלות שנות ייםפאלוך ל חינשם ימרששג הי ספק של
ך ות ,ה'בודת עלץ קלא לרות מסתהלא שהבי ךינוח
 ריםמת היונונסך הובת תיםעלף או, ובבסהת ותעלמה
. ונחיי תרו אומיר, רבמכל ע תנוופו אקישהתר ביו םקשיהו

ם ע יאמצעלתי בה שפגבמ ,קודשב קה רתהיי וחתנמנו
נו יזכשה "ב .יופסניעם הא ,דרההנ םע ,ההיפעם , בשגהנ
 כך.ל

ף או ,םיוססתים לאומי םמחיי איך כוחלשלנו  אסור אך
ק עיסו אותו , עדוםלעד הענו הג, םכמות ןאיש םעריוס

וך , תיההידש ושמקכמה  ,דבלב האישי, רטיפד המבמי
 ו כברנן למהזדשכפי  ן,ובכ .לאומיהיבט כל קת מחי

ו ז ים,קובלמנו היתרבו גדוליבשם דגיש לה רבות עמיםפ
 םיומיהלא םיחיאת השבור ל :לותהג מטרת ה כלתהיי

של ותר ה ביתונהתחוטא עד הדיתנו ידו אושהור ,םיברקוה
 רתביורית מוס יהבלתלות השפ דע ,יתשוהאנות גתנההה
 שברהלות גה .ת שניף ביבסוא רנובן רוחותו אלמה רשג

 ה אתהניח, ונוצבאר ותנואף פאשזה  עיםעוח ואת ר
בל א .ולוכהעם  ה שלמברה רוהטה מייםת השירא ודותיס
א לעם ל ןאי !ססויללא השיב נ ,אל ?םש עצורל שאם יה

 יכול עם ה'ן שאין שכל וכ, איםברי מייםם לאוחיי
 .'ץבארחד אוי ג'כא לא תוקומ יעורש אומלבלות גלהת
ק החזיינו לועל ,נוקודשץ ארם לייסי נסיבנ עתה הז נושב

ות רבמסיבנה שנ שגבי נפרט אישידש תו קובאו ,ווזנבמע
 המימדאת ף הוסילגם  עלינועמו יחד ך א ,הגדול כה

 במחימחוק תן לא ניאה לכנרבל א .אהבריכון והני הלאומ
ן עדייליחה א הצללית ישראינת דמ .תלות הגאטומ אתיד 
. תלהיוליו י שעכפ אומילמד הת המיאמה לעציב שלה

, טיןלחלוטעה ל מובמסלו הלכה שהיא , אווקומשיך בדר
ה עטומול למסלמא גדוכ. שהקודאת  הסמר שהיאאו 

ן יבש ,םסיחהי תערכמעל צביע הליש , ממשרא ונ ןאופב
ה ננבאת ש סיםורהו ,הבים כהול ,םוניילן חיבי ,םתייד
 םלאו חיים יתימשתה 'םילונייח'ה. קץ ןאי חוטורמל עב

ן להבי םיחיצללא מ ,תאומון ישב הגילרם יחסי ערכתמעל 
מים עהשל ר ימחפהחס יהולא יות מטישהאנ את לא
 .'תדינוכל המכ'נה יו מדנדינתמם בים רואכי ה ,ינופלכ

 הבגיש אחוזל ההחוב תו' אל'גיאום פתם' ידתיוה'
ו לשעול את מה יחהכומש תוכחהש ,תייסטלברסיאונ
ה בהחואת  לנו יםפטיהם מ ,עזמזע םקס ובמטה. יםמהע

 דבר אלא קר אילוכ, ונאינוולי שדגעל  הבהאמפס תרהל
ת לראוכות לזכדי ת סוכוחג ה כמו ןאיו. וותינדלתו מהלךב

 ,תדתיהות ציונב םנירבת ועשר ם שלועגה מחזהאת ה
 כלפי תסטיסלירניבאוש' דת קומשימ'לג חאת הכים פההו

  ,)ותרצנהי ראח שנה ייםפשל אל גוריפ( םהעול תאומו
חצי בר ודינו בלא ה םבה ,יםדרשמכמה  שמצאוום מש

 םנקרביהיו  וכותשל סם יהפרם בעיש םפיה, לברד
 י שלוגילי יינבע אןכיש  .םהעמי בעיםשל שביבוכות בס
גע מרינה גבשו, בעמנ םיל רבת שלוגיפתו-פסיכו חלהמ

 כנוובת םרבייד ימ ,טעט קמ נעלםו נני עמבח בשטב
ש פלחהם ווימאו הםוחותיכל כאת ר ומסל החוב םחשי

ככל ( ניהםומע הםיצחרושל זו ד חבמיו, העמיםבת טו
 תסטייזוכהמ נאהההת תחושאת ד א לאבלכדי  הנראה

 פריםים ששבע הביןום לבמק, זה לוכ ,)תתיולהג תדיהיהו
 ךכו ,מיםי הענזקמ נועולמ ציללה ים כדקרביאלו נ

 רותים ינקראאנו , כזו עהשב'. 'שמשל כהן'' ןבי םבלילבמ
א ל, םכהני מלכתמאנו  :קזעול עלינו .צלהלה ,םפע-מאי
 !םמשיכת שלממ

 ?דורדור ול בכ מנובערים ווסנב םמוכיים ה רבכע מדוו
ורון העיו את .ספקללא  וחפעננה הטעו, לםדת עוחיהי זו

 ועיםדהיים להפסאת  לנו הזכירלא ל ליכוו אינ, הזה
לם בעו תאלורדתקכמה י רעבשצרות הנ בהציהש ,צהלשמ

 ,היפ נערה סל שלשר פכא, )מאדוגל גבורטרסבשוחד יבמ(
ת, צרונהת א צגתיימולם עכל ה ה עללחמו ןחבלת מסתכה
עת נהמו עהצוברת סומכו יהנעי רת,מיוסנערה פסל ו

לא  ת.דוהיה את יצגתי, מיםיה שקכל מ ט עללהביממנה 
ה שקאך  ,זו ועלהגת ממיישטאנ המגמ ה עםעולפף תנש
של רון עיווא הוי הקרשכן אם אשלחוש מימנע הל
חינו ט מאעלא מ שלורון העיו קריכך ש ו כלנאינ ת,יהדוה
 מטילפרובהד יהעת תא רואיםינם אצמם על ע וריםסגשכ
את , אהתה בלראורבו סיואה השאת  .אבש ומשממה
א ל נודינתמת מתקונס  תה אמחקעט כמכ ש"יוה לחמתמ
כה מהפהואת , ם לאג ולי אוסהסכמאת  ,תלראוצו ר

לכל  אתובשנרק ן באהר נוכל עמ רגליחת לן מתשטמ
' רותווחי האדםכבוד ' וקהח עברתבה ייחודיהודי י ימדמ
פכו הו בשילהקיים דתה בו כלוסירי ת קולמתי אהר וגדנ(

 ות,לראירבו ה סאות גם )דיםל חרכול ,וניהלתמותי א
 שלם תמחשלקמת הנר תנאיסטיפלינה הדת המהקמ הועת

 הצהללות יע קולהשמ תמולאל חהוא ה(ד ילפשל ובני ל
ם ל כולכם סוקיע .ואיםם רנם איה, ודוע )הלים אהסכממ
יבי תקצב או תוניועירת ירובבח, תנוי קטנוקט ותקטנב
, ההאומרגלי חת מת ו"חטת משנל אישר ארץ, תיבושי

ת למוהתעוך ת טבפר פולבטי םעיקשום ריאשנ והם
 הימכהס משלההמ !!םתקישו כולםו, אומהכלל הל דאגהמ

 קרי'ון ז, יםשומדמים כהנא ל צאצשתו שבקל תענולהי
 הנורא ואת )!!'ירבק עמיתלכו אם 'ת בחינאה בכנר(

, 'ףדליא להל'ם יואגדם ה ינופחת לאמת םם שרוקמיש
, גדות נימוזלמנגד התוכל ללא י ם ה'שע כדי כמובן

 יוכל שלא רתוגממדה ל עובה מוהאומ את כל העמידול
 ה.ל ברלס איש
קשה ייה הבעשהפק ל של סצ יןא ,יינישבעם וזה מש וכל
כל בה  איןיא ש, ההדהיווסמאז ראל נת יששל מידותר בי

, הליא ה"ל אושיחס רך הל מעשתר ביורית מנטה אלהבנ
ם ה כיוין שמבדל בהבון ל טמהכי ולא ל.ישראעם  רי אלק

ם נת עמדי :אווהה, אם לותר תיו היותאמור ליה הש םלש
 הותזום קבמ תוחניכית רער הותא זהמבטשם  !לישרא בני
 !בלבדמית ולא
, ואהרב השעראל ישת עם ימו אהרדים ציוננטי א תייםד

יא נשכ, "והת יממלחרב ו עאותמו הרדיא צבדי הקמפ
ערב תו מו אוהרדי םיראיהנוציו יוער וחב נוכחיה המדינה

 כבוד'ק חועל בעה הצהב ם ערקאיליטיפו, לואוסמי הסכ



                                                  ד"שעהת וכותרב סע ד יום  2
כל  ,הועת, עץרוך ליהפי להצפויה שה 'וחירותו םהאד
רעת יי חוט ם אתורגיאשעה בשנו אות דימהרמה משלהמ

 !ל"ת רטינאילסהפה המדינ
גע רשכור א לז, הות זהוסוכערב  כולנולסר יש מם א

קש ה מב"בקבו היום , רהוחת תא שמג הובח אהשי
א לם ייובגושכון בד ילעם . לבדב ם עמודד עהתבול

אש, ם ברוחניי, הראומההיגי הנמ לכים קורא .חשבית
 יא אתבולה ,צהזה חודיון א הוצילם את יםיקאוליטהפו

 .יוחדמהר ובחהנדו ומעמ גודלויר את ם להכהע
 

 ייניזליהו ר א"דב הר
 פהחי - עה'ישואור ובת 'ישיראש 
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