
 רוששיעמן
 בישראל ההגנהלסגולת

 עברים( אנשי-צבא במסיבת שנאמרו דברים)לפי

 הנחוצים מכשירים של או כוהות של או ידיעות של כמות רק אינההגנה
 ההגנה שלנו, בהיסטוריה להגנה שיש בגילוי ללמדם. שישו כללים ושללכך
 מה במידת אדם. סגולת סגולה. נפשית, תכונה איכות, כל קודם4יא
 מבחינת גם תכונת-נפש היא דור. לסגולת הזמנים מן בזמן ליהפך היאיכולה
 היא לסבנה. והיחס למכשול, והיחס למכשיל, היחס מבחינת גםהאומז,
 יחד בצרופן אשר מיוחדות, נפשיות סגולות של סכום היא רצון. שלהגבורת

 לעמוד. הדור לכושר הערובההן
 צריכים כלל, בדרך ואנחנו, המקובל, בז'רגון הרווחת אחת מלהיש
 שבה. היחסיות כל עם הרי בה, אשתמש ואם בשימושה זהירות לנהוגעדיין
 בלבד, ובידיעה בכשרון די אין לומר: לנו אפשר זה, כל את בצרפנואכן,
 תכונה לשאול: רשאי בהגנה, דורנו איש ואיש-ההגנה, - ה. ר ו ב גנחוצה
 להיות הצויך משהו היא אם ידיעות, של כמות רק אינה אם זו,נפשית
 בקרב משקלה מה - אומה של באפיה זה דור ודרך דור, של באפיוטבוע
 מי - התגלתה, ואם התגלתהו אימתי זהז דור בקרב מקומה מה זו,אומה
 נטע איך - איננה ואם ? איננה שמא - נתגלתה, לא ואם ז אותהטיפח
 אין ואם זה? צחיח-סלע על להצמיחה יכולת כל אין אולי בנרבנוואותה
 רוה להפיח אפשר זה דור בקרב גם כי ובטחון, תקוה יש אם צחיח-סלע,זה
 באה ממרחקים לא כי הרגשה, מתוך עליה משהו ולבנות זאת, תכונהזו,

 ונסיון, לה, שרשים אלא מלבו, דורנו שבדה בדיה או היא, זמורת-זר ולאאלינו,
 קפולים באיזה איפה, 1 יריעתה את שכלל מי 1 גלוייה איפוא, היכן, -וגלויים,
 לעיני ולהעמידה האלה הקפולים מגנזי להוציאה איך כהו עד הסתתרהשלה,
 סגולה של מקומה מה זה, דור ידע למען בטוייה, ובכל תפארתה בכלהדור
 משא-נפש לא לו, הם מדוחי-שוא לא בי הבטחון, את בקרבו וירגישזאת,
 עלו כבר פעם לא אשר פורה, קרקע על השתול ממשי, משהו אלאבלבד,
 כאלהי גידוליםבו

 לנסחת יכולתי מהפשטתה, ולהוציאה השכל אל השאלה את לקרבכדי
 עכשיו ורן איני ישראל. עם בקרב זאת סגולה אפשרית אם רק, לאאחרת.
 הבמה על לדרוך ישראל כנסת יכלה בכלל ואם האומה, של הפסיכולוגיהבחקר

 ודיה בעדו. מדבר התנ"ך בישראל. גבורה לפנים היתה ואםבתכונות-גבורה.
 האומה. של מפסוקי-קדם דינקותאגירסא

 יהודה', אריה .גור בימי - לפנים יכחישו. לא שונאינו גם ודאי. -לפנים
 ראם *קרני וימי יגורנו,, גדוד *גד בימי עלי-אורחי, שפיפון *דןיבימי
 גוש-חלב יוחנן ויואב, דוד ושמשון, יפתח בימי ינגח", עמים בהםקרניו

 בפסוקים. להרבות צורך כל ואין 1 ודאי ההם בימים -ובר-כוכבא,



 וגן , יהל,יוי,(יךוץךן?"",י,י?ך.?,(:- ,ן%ו"ק~לה

 ם י מ י ב כבר ידעה, האלה ההרים ועל זה ישימון בתוך אשר זו אומהגבורת
 סביב וזרים עצמאית, תרבות ולהקים שרשים, להכות חייה, את לחיות ם, הה

 כל בקרבו שגידל הזה, המדבר ומדבר, וקדם, וים, לה, סביב ושונאיםלה,
 שנבנה, מה כל להשמיד כדי משם, ובאו הסתערו אשר חדשים, כוחותפעם
 זו. בארץ זו אומה עשתה אשר והצאן המקנה כל ואת שנזרע, מהוכל

 פני מול גם כסלע לעמוד זה, במקום ולעמוו ושבר.,. שוד - מקדם"וויעלה
 - - - זאת ועצמאות זאת, תרבות לפתח זאת, ובכל הזה,המדבר

 כאן שחי עם : יודעים היינו המפורשים, הפסוקים לולא גםאכן,
 זו נפשית סגולה בקרבו שטיפח עם רק להיות יכול - יצר, ך כ ו כאןויצר
 ששון גם גבורה, גם פנימה בנפשו ולגלות אויב כל בפני איתן כסלעלעמוד
 ההיסטורית כל תתואר לא אחרת מאד. רבים נגד מעטים לעמוד קרב,לקראת
 שלה. והאטנוגרפית הגיאוגרפית הסביבה ובכל הזאת בארץהעברית
 מסוגלה היתה ומהותה, טיבה לפי זה אומה אם השאלה, איפוא, זאת,לא
 בגולה. צאתו אחר יהודה אריה לגור היה מה היא: השאלה קעורה.לגידולי
 אשר המלחמה, - רומא עם זאת מלהמה ואחרי מצדה ואחרי בר-כוכבא,אחרי
 עלילות לספר רומא, היסטוריוני וגם ישראל היסטוריוני גם יודעיםעליה

 ועצומים. רבים נגד לעמוד אחרונה בקשיות-עורף שידעו מעטים שלתפארת
 האלה. המרד בני כל בקרב שלמה אריה גור מורשת היתה עדיין ההםבימים
 וללא 4, ללא הדוויה, הארוכה, הגדולה, הגולה בזאת ךי כ ר ח אאבל
 של חיים ונכר, הסתגלות בהיי ומרדות, כלי-מגן וללא קדם, בפניעמידה

 לגור-אריה, היה מה ויום*, לילה *פחדת של חיים בעיני-זרים,מציאת-חן
 נערה איך תולעת, ואם תולעת-יעקבו הפך האמנם ההואז לשפיפון היהמה
 לא באמת אם אורה'?! ואלי נחוירהו בטרם דם-השפיפון את מחדשבו

 על כשליט הזאת, בארץ שישב בשעה אלא לעם-סבא זו תכונהנתאפשרה
 מוזרים, פסוקים אלא ההיא הגבורה מכל לו נשארו לא והסתגלויותיהפזוריה כי על גולה, בכלי ויצא גורלו נחתם ומאז - לגורלו, אדון העצמיים,חייו

 אם - שהוא, כמו נעמוד לא כבר פרושם, על גם פרושם, ועל שכחנושטעמם
 אם לבוא, לעתיד הימים, מן ביום כי לקוות, אפשר היותר, לכל הרי, -כך,
 תחת אז כי לגבולם, בנים וישובו חדשה היסטוריה תתחיל מחדש פעםעוד
 לבוא. לעתיד הגנוזה. הסגולה מחדש תצמח הזאת האדמה ומן אלהשמים
 יעקב?!- תולעת רק עדיין אזי ועד עכשיו? עד זה, מועט זה, ודור שיוד1עכ

 ההכרתית המעמסה בכל בצע מה - יוכל לא ואם יוכל? אם יוכל,ומהיכן
 אדמתו על באמת, עצמאי דור ויקום ישתנה בטרם כי הערובה, מהיכןהזאתז

 ו מחדש זאת סגולה תצמחהחפשית,
 של פגולת-ההגנה של ההיסטלרית מהותה מהי היא: השאלה כךומשום

 בקרב הפועמת ולסכנה לשונא הנפשית ההתנגדות מהי ישראל? פזורהשה



,'

 מהביונה נחשפנה אולי - התגלתה, ואם ז התגלתה אימתי מתגלית, היאאימתי - ישנה ואם איננה? או הזאת התכונה הישנה בארצות-גולהז גםהאומה
 אותה ונבאר בקרבנו הכרתה את ונגדיל בה, חקר ונעסיק לפנינו,ונעמידנה

 וירידותיה. עליותיה וגלגוליה, נפתוליהעל
 בישראל סגולת-ההגנה של והשתלשלותה ההיסטורית ההתפתחותלחקר

 ומאמץ. זמן הוקדשו לא עוד - בכלל העברית ההיסטוריה לחקר יקרכנכס
 לחפש ויש חיפושים, גם התמדה, גם ידיעה, גם לב, גם לכוון יש הזהלדבר
 אם רב. שכרנו כי אמיתי, בטחון מתוך - שפיר באוריתא חפישו -כהוגן
 דברי. תפקיד בל וזה רב! שכרנו -נחפש

 החומר קשיי על המחפש. של סגולתו מחמת - ואחת החומרו עצםמעמת - אחת כך: כל קשים הם שהחיפושים לכך, שגרמו סיבות שתיויש
 דואג ונאין משגיחה עין מאין חתעודות כל אבדו כיצד כך, על משהולהגיד בצנלסון ב. ניסה הגבורה" ל.ספר בהקדמה בכך. שטיפלו אלה כל רמזוכבר

 פחות שאינו דבר, עוד יש אך למזכרת. ויקבעו . וישמרו יאספושהדברים
 חקר מדע, בתורת העברית ההיסטוריה הדוקומנטים. של אבודם מעצםחשוב

 את יצר חייו כדי תוך אשר העם, של רוחו פרי רק אינה - ספריםעובדות,
 העברים, ההיסטוריוגרפים דור של רוחו פרי גם חלא האלה,הדוקומנטים

 התעודות. את חיפשה לא ת, א ז ה העברית ההיסטוריוגרפיה עכשיו, עדמ-1821;,' העברית וההיסטוריוגרפיה לדור. והנחילום וברקום הפשום תחלה בכונה אשר;'.
 של בעדויות גם בספרים, גם בדוקומנטים, גם עדיין שנשתמרוהגבורה, הדי את משמוע אטומה היתה האוזן התבוננה. לא - בהם, כשנתקלהגם

 שהלב מפני אטומה, היתה והאוזן לא-יהודים. של בעדויות וגם יהודים,','
 לא כה )ועד חכמת-האמנציפציה ודורות דור-האמנציפציההיסטוריוני[4,",1 לכך. נתכוונו לאוהמחשבה1,,,
 נתנסה לא מעכשיו היה: ברי לחתימה. נידונה הפרשה היאת. "גבייהמסכתפן",, כל אחרי כלל הלך לא לבם בלבד(, הם אלא ישראל ימי דברי אתבחבו%,1
 שאנו או שתבית, או שנכרתה, הברית שכנים, ם עםע8

 ולהתגוננות תהא ואחרת אחרת'היא ברית לעמים, ישראל בין שתכרתשואפים%
 נכסף לא ואם כך. על חקר נרבה שלא ומוטב עוד נזקק ולא הלואייאת%
 ולגלות להרים היד שקדה לא - העין נתקלה אם ואף העין. ראתה לאהלב'8

 ה(את
 "ושה. גואי" די אין מוש. בוייתן מתנסה דור מדש. דוי ש.,יס 1;"וץ

 לכך. מעוררו לבו יהיה אם עינו, תמצא אשף את לגלות תדע וידו אחרתראיהיי,,' לראות לתור, עינו גם תתחיל אחרת חדשה כמיהה ומתוך אחרים. כיסופיויהיו,ן1 - נאבק דור כי נאבק. דור בשביל חדשה מציאות של התגלות גםנחוצה %,
 בחיפוש, המיוחד הקסם גם כן על החומר, בגילוי הקושי כןעל י '8
 שלפנינו. הדורות מעינינעלמו ;;%, אשר גילויים זו בפרשה לנו להתגלות עתידים עתה כי הערובה, גם ועל-כן1



 .,א%י'א".,ו1%ר,
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 ותתחילו והפן כשיגיע אך הצורך. את לציין רק רוצה אניאמרני!

'
"- 

 שמניתי ההיסטוריות העובדות כל מתוך הנפשית במציאות גם ולאתעמק לשקורי
 של היה שהנשק בשעה ביד, נשק עם אויביהם נגד שעמדו )בשעהלפניכם
 שלא ובשעה בני-ברית שהיו בשעה לממשלה, בניגוד שהיה ובשעההממשלה

 ופרק פרק שכל תראו ראה - רבים(, נגד מעטים יחידים, שעמדו ובשעההיו,
 הדורות שלשלת בתוך עובדות של במחרוזת ודבוק אחוז הללו הפרקיםמן

 געלתים ולא מאסתים לא אויביהם בארץ בהיותם זאת גם .אף עמי-נכר,בתוך
 עוז לחשוף פחות, ופעם יותר פעם אבותינו, ידעו שם, גם באשרלכלותם".
 כמוס יצר קדמון. יצר איזה פנימה בנפש פתאום התלקח בפעם ופעםוגבורה,

 אריה גור בארצות-נבר, גם אכן כי להודיעך הנפש. על ועמידה גבורהשל
 לגווע. תם לאיהודה

 אחרי חוליה זו במחרוזת נשחיל כולנו כאשר חקר, תעמיקוכאשר
 גולה לאומה שנדרשה הנפשית, הגבורה את רק לא בעליל, נראה -חוליה,
 - מחט, של חודה על עצמאות של חיים אבטונומיה, חיי לעצמה ליצורכדי
 בשעה גם מסביב חומות לבנות כד4 שנדרשה הנפשית הסגולה היאהלא

 התמורות בימי המתגלית הגבורה את גם אלא - לרגלים, מתחת היה לאשקרקע
 דוגמאותיהם. יהיו רבות כי לי, נדמה מסביב.הגדולות
 כניסה גם - ואז יעקב, תולעת של הסתגלות, חיי של ארוכות תקופותיש

 רציפה גם אחרים, לתנאי הסתגלות גם זרה, לשפה כניסה גם זרים,לחיי
 ודבוקה W~lnw שכולה חכמת-גולה, גם פשרה, של יכולת גם שלום, חייאחרי
 ממלחמת הנפשית הגבורה ניטלת הללו בתקופות הסתגלות. של יכולתביתר
 של סוכה בתוך הם ואפילו פנים, תחומי בתוך להתבצרות כולה ומכוונתחוץ
 - בלפ""וץ עצמאות, של סוכה אך ונופלת, נסערת סוכה היא ואפילו ד', עלד'

 הרב~טאות המשך של חיים/ויכולת לתוך חדירה של יכולת בלבד.הסתגלות
 שמחייבת מה כל ליצור יכולת כל וגילוי פיתוח - פנים וכלפיבשנים.

חכמת-גולה.
 זו חכמת-גולה להביע הבאה אחת, מימרא הבינים ים? בספרותיש
 : בגלות ישראל של צרותיהם הן גוכן מנסחן: היא בהסתכלותהמזעזעת
 ירגיל - עליו יצעק לא ואם ישנאהו. פן עליו, לצעוק ירא מיצר,כשעכו"ם
 ואחרי חיי-גולה, של שנה מאות אחרי ימי-הביניים, בעצם לו". מיצרלהיות

 בקיצור אותה ובטאו זו חכמה על ישראל פרנסי עמדו עצומה,הסתגלות
 יכולת כל אין לצעוק גם לכאורה זו! במימרה כשנתקלתי נדהמתי,נמרץ.
 השונא. את להרגיז שלא כדי הסתגלות, של חובה וגש טעם. כלואין
 "זמן כל בפנים, נרמסה לא זאת אומה אך יותר.,. יציק - תתנגד אםכי

 תעתוק! תמיד לא זאת בכל : ולדעת המשמר על לעמוד האומה פרנסהשכיל
 דע עינים, בשבע הסתכל כן: על יותר. להציק תרגילו - תשתוק אםכי

 המשמר על לעמוד ודע לשקוט דע השונא. רוח את הכר היטב. למדמידה,



 לגרות עוד תוכל צעקתך בחוסר כי תדע פנימה בקרבך אשר ביום לצעוקודע
 ההתרוצצות לפניך הרי זועה," ולהרבות מצוקה להרבות אותו ולהרגיל יותראויב

 עלי .שפיפון של המסורת את לחדש עת גולה. עם פרנס שלהפנימית
 עתים( תבחון גולה וחכמת יעקב-, "תולעת של במסורת להתאמן ועתאורחי

 הנפשי המשקל שווי של גורלו מהו ולדעת, לימי-תמורה להאזין ישאך
 עדיפה ואמיתי קול להרים מותר אימתי לדעת, שוקד שכולו זה, פרנסשל

 בעולם, 'חלים מהפכות שימי בשעה יותר. האויב ישנא לבל מצעקה,ורתיקה
 ההיסטוריה בעוד צבוריים כשתהליכים מבחוץ, וימי-תמורה מבפנים תמורהימי

 דים. להתבשל עוד הספיקו לא שהם בשעה גם או קצם, לידי באיםהעברית
 ובא יוצא שלטון העירה, בא אויב מרד, או מלחמה משמרות. חלופי -בחוץ
 להשתנות, מתחילים רוחות ומסביב לשלוט, קמה חדשה דינסטיה תחתיו,הדש
 זה, עבד-ישראל איך רואה ואתת עולם. של בחללו לנסר מתחיל חדשוגורל
 מסביב, רוחות של קל נדנוד לכל מאזין סוכתו תחומי בתוך כלואהיושב
 מסכת-התמורה. לתוך גורלו ואת עצמו את ושוזר דרכו לפי אותםמפרש
 נרדמים כוחות קמים ובקרבו מתקרב, סער חש חדשה, רוח לחרגיש מתחילהוא
 מחדש ומחדש, מקדם. הימים של כוח-עלומים בקרבו ומרגיש מסתערוהוא

 הכלוב. בתוך יהודה, אריה גור הארי, שאגתנשמעת
 בעינויים, גילוי לידי שבאה ההיא, הגבורה על דבר כאן ארבהלא

 תאוות מפני ולא זה. לארי שהיה ביותר הצרוף הגילוי זה היהבקדוש-השם,
 פאסיביזם על כשדברו היא, טעות - גרץ ועד סצונץ - היא טעותהמארטיריות.
 הברירה כשניתנה - ה ר י ח ב מתוך קדוש-השם על מדבר אני הללו.בפרשיות
 במחיר לו ולקנות משהו על לוותר יכול כשהיהודי לקדש, לא אולקדש,

 בכוונה, היתה המות את ובחירתו קנה ולא וויתר לא חוא אך החנים, אתזה
 הרגשה לו שהיתה מפני הקלון. שנאת משום אלא המות, אהבת מתוךלא

 כבות והיכן קלוף השקפה-היכן איזו בשל כרגע חשובברורה-לא
 ולולם כבוד לנחול או ולהנצל, קלט לנחול אפוטר כי ברורה, הרגשהוהיתה
 הפנימי הנפשי, גיוסן נדרש בחיים ותשלומו הכבוד שמירת ולשם בחיים.מחירו
 בצרופן כולן ואשר דברי, בראשית עמדתי עליהן אשר המגולות, כלשל

 ה. גבור בדם: נקראותובכלליותן
 ההיסטוריו- מעיני גם נעלם שלא חומר ורב, עצום חומר בידינווכאן

 תקחו וכאשר עליה לכתוב מרבה וגרץ הכירה צונץ גם א'שר חומר גרפים.,
 ומהאינקבידציה האינקבידציה ועד הצלב מסעי למן הזה, החומר כל את1

 פני על שתים היסטוריים ומרחקים במרהבים גונטה, ועד ת"ח, גזרותועד
 על בא'ש עצמו את העלה אשר ב'שפ"אר, ההוא מבית-הכנסת אירופה:כל
 לבל העדה, בני כל את שחט ידיו במו א'שר ההוא הפרנס מן מתפלליהכל

 גזירת בימי אסטרופוליר שמשון ר' הקדוש המקובל ועד האויב, בהםיתעלל
 מוחלטת הרגשה מתוך המוקד על עלו כולם כאשר בו, תקשור וכלת"ח,
 קצת תחיו כאשר 1 במות בחרו ן כ ל ע 1 הכבוד על לשמור ויש כבוד,שיש
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 מאחרים תאורים פי על גם עדים, של דוקומנטים פי על גם אותהותחיו
 שעודם והדים בשירה, שנשתקעו הדים פי על גם ובספרים, בתעודותושנשארו
 אז הזאת, הנפשית היכולת צללי כל אתכם יאפפו אז או בפולקלור,חיים

 בכלובו, בהיותו גם אשר זה, ארי של העצומה ערפו קשיות את בידיםתמששו
 תולעת. להיותמאן

 הומר ימצא כך על שידבר מי לדבר, רצית* כך על לא כאמור,אך,
 הזהב שרשרת את לצרף כדי למאות, דוקומנטים לה יהיו כאן ורב.עצום
 לחקר אנשים ימצאו אלה את רק לא 5י הייתי, רוצה וגבורה, קדושהשל

 פאסיבית עקדה בין מהותי הבדל שיש משום דוקא לאו בישראל.הגבורה
 חפשית- ה ר י ח ב מתוך באה כשהיא העקדה על עליה גם אקטיבית.להאבקות

 מעמידה נופלת שאינה אקטיביות בה ויש עילאית, גבורה של גילויהוא
 דורנו דופק את לחוש צורך יש שאם מפני, אלא ביד. רובה עםבשער
 במעמקי מפעלנו שרשי את לדעת נפשנו את יש אם הדורות, שלבדופקם
 אומר ואני הקונקרטית. בדמותם זה לדור אותם לקרב הראוי מן -הימים,
 הרבה! תגלו תחפשו אם ער, בלב זאת גם חפשולכם:

 קורבתם, מפני גם לנו הנחוצים ומאד, מועטים דברים אספרלדוגמה
 שבהם. הפנימי המוסר-השכל מפניוגם

 משטחי שטח בשום הצלב. מסעי לבין בינינו מפרידים דורשלשים
 היום יחסנו בין דמיון כל למצוא אין והמדע המדינה והכלכלה,התרבות
 דרכי ושונים המניעים ואחרים התנועות אחרות והי"ב. הי"א המאהלבין

 לא-יהודים שבין ביחסים אז שהל המשבר בפרטי לעיין די אולםהשפעה.
 מעוצם' ונבהלתליהודים

 ימינו. של השואה לבין ההיא השואה שבין הדמיון
 המשבר. של השטחית ההבשלה אותה המונים. המשלהבת המשטמהאותה
 ומונהגים. מנהיגים של ההסתערות אותה פיזית. השמדה של בדרך הפתרוןאותו
 לטבח. כצאן פתאו6 שהפכו ומבוססות גדולות קהלות של אין-אוניםאותו
 ובוורמס, בשפייאר הטבה על 1096 משנת בעריכטע" ה.העברעאישע אתקראו

 על קוראים אתם כאילו לכם והיה ובפראג, בטריאר ובקולוניא,במגנצא
 הכבוש, ובקהלות הרייך בתחומי ב-1942 היטלר שליחי שלועדת-ההשמדה

 ההמונים ולנכדי-נכדים. לבנים סימן האבות מעשי את בעליל ראיתםכאילו
 המרכזית אירופה מארצות שנהרו הצלב, בחסות העולם מחדשיהמשולהבים,
 הריפיטיציה את ערכו הנצרות, אויב האיסלאם, את מכאן ולגרשהזרים כובשיו- מידי הקדוש הקבר את כאן לגאול המזרחה, והדרומיתוהמערבית
 של הפנימי והפרוצס הם. מדינותיהם בתוך אשר הנצרות אויב עלהראשונה
 נגון-לוי היה ליהודים החובות בטול גמל. גם בשל האנטישמיתההגשמה

 לספרות- הדרך את סללה ליהודים ספרות-האיבה לצלב.להימנון-ההתנדבות
 וכשהגיעה לעידונים, הפרס היה היהודים ונשול ולקברה לנוצריהקנאות
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 אל מקהלה כמים ישראל דם נשפך לשיאה החסודית-הנוצריתההשתלהבות
 אירופה. גלויות כל פני עלקהלה

 אירופה. גלויות כל פני על נצחונותיה את גבורת-המעונים חגגהאז
 קדחה על ההתאבדות מחשר את בשפייאר העבריה האשה פתחהאז
 את ואיש אחיו את .איש בוורמיישא השבועות בחג שחטו אזהשם.
 יחידיהם'* את רחמניות ונשים ארוסותיהם חתנים וגם ובניו ואישתוקרובו
 וישחטו מתניהם בעוז א צ גנ מ ב נשים "חגרו אז האויב, בהם יתעלללבל

 ומאה אלף ג' אחד ביום ונשחטו נהרגו אשר עד - - וטפם ובניהםנשיהם
 קדוש על ראשם להתיז צוארם וזקנות זקנים "פשטו אז קדושות=,נפשות
 מלכים, בנות טהורות, 1.נשים ך". ר כ ה סביבות אשר מים אגמי בתוךהשם
 ללקט טרודים שיהיו כדי האויבים אל החלונות בעד והכסף המעות את זורקותהיו

 עצמו את הרג אז ובנותיהם". בניהם : שחיטתן שיגמרו עד מעט ולעכבםהממון
 הרביעי. היינריך הקיסר לפני היהודים שתדלן הפרנס, קלונימוס ר' בנו, אתושחט

 אשר שחיטה-עצמית של זה נחשול בפני נבהלו הדורס הצלבאבירי
 ישראל מעוני ענו כך לעיניהם. מידיהם שנתחמקו קרבנותיהם אתאחזה

 המשוסה. בגלויות-אירופהלמעניהם
 ארץ-ישראל. לשערי הצלב נוסעי שהגיעועד

 לקהלת-ישראל. ליום-דמים הפך הצלבנים ידי על ירושליםכבוש
 בדם ובהיכלו" שלמה במסדרון הצלב נוסעי רכבו סוסיהם ארכובות"עד

 כבוש היה הכובש, בידי בית-הכנסת הוצת מתפלליו כל עלהכלתי-מאמינים.
 לגמרי כאן היתה תמונת-התגובה אולם תקוה. ואבדן וגירוש טבחהצלבניך*
 התמונה כאן היתה .אחרת כי עצמם מספרים הצלב מסעי משתתפיאחרת.
 נתבצרר הרב, ההרג לפני עצמה, ירושלים בתוך עיניהם. לנגד השתרעהאשר
 המשורר ימים. שלשה במשך התגוננו ומשם בית-הכנסת בתוך העיריהודי
 מספר: בירושלים, הנוצרי הכבוש פרשת את שתאר מפארים, גילוההגמון
 הכופר: להופיע וימהר יקראו. לשונא רב ובשאון עלו הראשונה החומה.ועל

 נפשם".,. על עמדו ובליסטראות ובאבני-קלע והערבי, התורכיהיהודי,
 היא. בחיפה. התגלתה היהודים של והגנתית המלחמתית הגבורהועיקר

 להיות נראית היא בי השטן", "עיר לשם הלוחמים-הצלבנים בפי אז זכתהחיפה,
 שבת הזאת העיר על לחסתער גייסו כוחותיהם מיטב את לכבשה. שאיןעיר

 המגינים. הם מי לספר גם יודעים הזכרונוה כותבי הצלב, ונוסעי המגינים.התבצרו
 מצודת על יצורו מויניציה שה1לבנים - מאאכן אלברטוסשוהוסכם-כותב

 ואחרי - - היבשה מעבר העיר( )על מצור ישים וטנקרד הים, מעברחיפה
 לחבול. צרפת אנשי החלו צד ומכל העצומה המכונה את לחומה הקריבואשר
 ישבו אשר היהודים מגזע התושבים עלו עלק ולהסתערשתה
 אשר התצרים אשר עד בהגנה עמדו רב זמן ובמשך החומות על -בעיר--
 der wahrend Judenveftolgungen die uber Be~cht isc~le ] ldebrrai רוך: הציסטא*

 יעור. ב' כרך בגולה, ישראל דינגורג, מ"צ ה'; חלק דובנוב, ש, יגעברית: nreuzzagh ,ה,הט18928
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 עליהם נפל ולבם רבות טכות עליהם נתכו יום עשו חפשהשמשד
 -" - התקפה מכל ידיהם אתוכשכו

 ומספר: מוסיףוהואן
 בערב נגדם מיהרו הישמעאלים פלוגות עם ביחד היהודיםוהתושבים

 עליהם, ושיחים ואש רותחת וזפת שמן לסטה עליהם יצקו המגדלימעל
 ובחום בעשן המכונה בתוך אשר הצבא אנשי את תכלה אשר גדולהשבערה
 -:* - ישארו*. מנוצח הבלחי ומגדליה תושביה עליסעיר

 נוסעי- בענין המרובות הידיעות עם הללו הידיעות את להשוותומענין
 מהיכן איטליה. ודרך צרפת, כל ודרך ובשפייאר, בורמיישא ופרעותיהםטצלב

 להרגיש אנו מתהילים שפתאום זאת, בחיפה ההם בימים קרה מהשתמורה?
 עמידה יכולת עצמית, שחיטה במקום והתגוננות אחר השם קדוש חדשה,דוח

 המגדל על יום חמשה-עשר לעמוד נפשי וכשרון וזפת, שמן ויציקת סטראותגבל1
 חיפה ליהדות מהיכן אויב, ולהבריח להלחם נוסעי-הצלב, עם להלחםימשם
 עצומה הבדלה הבדיל אשר הדבר, ומהו חיפה יהודי אותם היו ומי ו זה)וח

 חיפה מיהודי וגם הדור שמאותו וורמיישא מיהודי אלה חיפה יהודי אתכזאת-
 פתאום מהיכן הולידוז ומי זה, פלאי כוה קם איך שנה? 300 כעבור עצמהזו

 שייחקרו לאחר רק השאלות. את לפתור אבוא לא 1 .תולעת, במקוםושפיפון"
 יצדק בודאי החוקר הדברים. פתרון עת תגיע בורים על הדבריםויילמדו

 היו ובא"י הנוצרים נגד בודדים היהודים היו בגרמניה כי כך על יעמדאם
 בר- להיות נחוץ בן-ברית להיות כדי גם אולם לישמעאלים. בני-בריתהם

 להזכיר ראלף אולי יחקור, אשר האיש ולעזרת ולהתגוננות. למלחמהסגולה
 והתגלו במסעי-הצלב אז לחמו אשר אלה, חיפה יהודי זה: דברגם

 תקופה אחרי זה היה דנא. מקדמת היפה ילידי יהודים היו לא ה, ז כבגילוי
 שקשרה עליה, זאת היתה לא"י. במינה מיוחדת עברית עליה שלומסוימת
 התחילה ההם בימים וכבר בעליתה מאוד גדולים חלומות ההם בימיםכבר

 ההסתדרות של העיון בירח ציון. שיבת בחזון במינה מיוחדת מסכתלרקום
 המכוונות העליות אחת זאת. "אבלי-ציון" עלית על במפורטהרציתי
 אין בארץ-ישראל. גדולות יהודיות מטרות לשם הגלויות מן ביותרהקדומות

 "אבלי- עלות למן אבל אלה. בני-אדם של חייהם תולדות את יודעיםאנו
 שעברה כתקופה שנים תקופת עברה הזאת, ההגנה ועד לארץ-ישראלציון"
 על עלו אשר .אבלי-ציון", ומראשוני היום. הגנתנו ימי ועד ביל=ומימי

 שהנחילו, מה לנו והנחילו שכתבו מה וכתבו שחורים, התעטפוהר-הזיתים,
 בלהט היוקדים וקדום, עתיק חזון כחוזי המתגלים המועטים, השרידיםמאלה
 א"י בתוך לגמרי חדשה חדשה, התפתחות וליכולת אומה להתחדשותנעורים
 העליה יכולת הזאת, היכולת ומעצם החזון, חידוש הזה, החידוש מעצםזאת,
 שה ד ח ה ל ו ג ס בצורת יקר נכס והשלישי, השני לדור שהנחיל משהועלה
 של השתין מן כליל נעקרה לא היא אך אבותיהם, שכחוה אשר ת, ר חוא
 הגאולה חזון מתוך ועתה, במעמקים, חבויה רק היתה היא האומה,נפש
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 כאילר הנפש. של המרתף לחביוני ברזל בשלשלאות ומרותק כלוא שהיהקדום רו" מאותו משהו ננער לעצמם(, קראו התקוה" ).אסירי והתקוהוהעליה
 ו*. ל 1 ק ן ת נ י ר א 1 כ ב 1 ס *מ ומחדש השלשלאותנשברו

 המתגוננים. היו העולים נכדי ואמרתי: אחת נעבדה לכםספרתי
 ארץ-ישראל אדמת עם התקשרות בין נימי ה היחס מהו שתדעו רציתםכי
 בישראל. ההגנה סגולת וטל התנערותה לבין ישראל תקותועם

  שני בק היחס מבחעת מזה הפוכה אחת עובדה עוד לכםואספר
 כל לי אין הקודמת, כבעובדה בה, וגם והתגוננות, עליה הללו:הערכים
 אזכיר עובדות רק אני הפנימיות. הומר,ברות את לפתכם לחשוף כדיהפרטים,
 העבר. של הלוהטת באפלה אגשש עורג ובלב מחפשת ובידוזמנים,

 אסוצי- לו שיש מכם מי ב-1664. לבוב ביהודי פרעות על ידיעות לנויש
 הרי - 1664 הזאת: השנה פרוש מהו בנפשו מתאר עברית, בהיסטוריהאציות
 נמירוב, טולצ'ין, פרעות אחרי אוקראינה, חורבן אחרי ת"ח, אחרי שנה 18זה

 קרה בבת-אחת לגרמניה, ומאוקראינה מפולין הגדולה ההגירה ראשיתאחרי
 אחרי הדמים, רווית באירופה השנה*, שלושים ממלחמת גמר בשנתהדבר,
 מלחמות כהרבה קצתה, ואם כולה אם שחרשה, כך, כל ממושכתמלחמה
 ובערים ובוינא ובפרנקפורט בפרג ישראל, קהלות של גביהן על אחרות,גדולות
 השנה. שלושים מלחמת בימי קהלות והתפתחו קהלות פרפרו כאשראחרות,
 של דור יבוא הנה כי וקיוותה, השלום וליום המלחמה לגמר צמאהוהנפש
 שבה הזאת, השנה בעצם והנה - הרווחה, תהיה מרובות צלקהילותשלום,
 שנת היא ת, א ז ה השנה בעצם לנדנה, שבה והחרב באירופה השלוםנחתם
 ר9 אוקראינה. יהודי כל על ת"ח גזרת של גרזן הגרזן, הונף )1648(,ת"ח

 וכבר - שמש, מאור מחדש לראות הסער, אחוז לאילן-גולה, תקוהנשקפה
 משרשו.נעקר

 הגירה, של והתחלה פרעות, וראשית קרב גמר זאת: מהפכהובשעת
 ואבודת- ואבודת-עצותן ומדולדלת, מזועזעת וגולה בהמון, בריחהשפירושה
 רק אשר הללו, הקהילות בעקבות מחדש ללכת כדי החוצה ומושלכתתקוה,

 של עתיד לקראת בהן מעמעם משהו ועכשיו הרב-דמים, ראותמול-שלשום
 - בלבוב( כך ואחר בקרקוי, )קודם בלבוב מתחוללות הזמן באותו -שלום,

 לשלוה ומחליטים עצה, מטכסים בלבוב בבית-הכנסת איך ומסופר, ת. 1 ע רפ
 את שיעבור אצלו ולפעול ותקילין סבין לו לשלם כדי האויב אל השתדלןאת
 נאום ונאם שמה לייזער אחד, קצב וקם יכנס. לא הגיטו ולתוךהעיר
 שניתן אנחנו פרים כלום ואמר: כה, עד נשמעה לא שפתו אשר נאוםחדעג
 ומחר לארב, הללו המתנות את עכשיו ניתן אם ומה להשחטו עצמנואת
 לבאי הציע הקצב, והוא, עודז! לתת כסף נקח איפה חד,טז אהביבוא

 ובקנה-שרפה, ובכלי-'טרפה ובגרזנים בחניתות ומזד"נו בבית-הכנסת,ההתיעצות
 אחד רובע לו יקח 'כהוא מציע ל"זער-- והוא-- בעיהם, העיר אתויחלקו
 בעברית לא נשארו )המקורות אחר רובע אחד כל יקחו אנשים קעיועוד
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 או קצבים, כנדחה.) הם, שאף וקוצ'קאג שרציין טשוגים: קשת הםוהשמות
 ביד, כלי ולאחוז סכין לשלוף הרגילים אנשים בכלל, או, מלאכה,'כעלי
 - להתגונן. וידעו בעיניהם סכנה ראו פעם לאיבודאי

 הזה שהקצב בשעה בלבוב, בית-הכנסת את עיני לנגד משווהואני
 בעל סגל, הלוי דוד רבי הזקן ההם בימים היה לבוב של העיר רבהופיע.

 ושמו ועצומה, גדולה קהילה בראש עומד והוא הב"ח. של חתנוה.טורי-זהב"',
 דברי את בצמא שותים ופוסקים רבנים הגולה, כל פני על לתפארתנישא
 שאת קצב, איש מופיע עצמו, הישיש הט"ז בעל נגד עיניו, נגד והנהחורתו.

 לקחת לבוב: לקהילת דרך עכשיו מורה והוא מבין, איננו שלוזחיחת-החולין
 להתרפק ולא לשלש לא לאויב. לענות אחרת ובצורה ביד הגרלאת
 לבוב. קהילת של הבטחון בעד אחריוה ולקבל להזדייןאלא

 שם* ב"אנשי אופן בכל המעשה, של הסוף פרטי את יודעים אנואין
 מרובים קדושים מובאים לבוב, מצבות על מסופר שבהם באבער, שלמהלר'

 אלה, אש דברי אך מפרעות. לבוב יהודי את הציל לא איפוא, לייזר,עצמו. הט"י בעל של בניו שני גם היו ההרוגים ובין תכ"ד. שנת באותהשנהרגו
 בבית-הכנסת לייזער נאם ב-1664 ואכן, המאזין. הדור פני ושונו דבר.נפל - משהושמעו בתוהו, עולים אינם גבורה ושל כבוד של להתגוננותממעוררים
 השנה מהי תדעו הלא 1666. שנת והגיעה שנתיים עברו לא נאומו. אתבלבוב

 לפולין ההיא בשנה הגיעה כאשר והנה ? ישראל תכ"ו-בתולדותהזאת-שנת
 ועולים, מתכוננים ישראל וכי גאולה בשורת נשמעה באיזמיר ביהידיעה,
 הוא מקרה לא הרי בארז-ישראל, ישראל ריכוז של יכולת סף עלועומדים

 של בית-הכנסת בית-הכנסת, אותו ומתוך הלבבות נזדעזעו בלבוב דוקאכי
 ומשם לקונסטנטינופול ללכת פולין יהודי של שליחים נשלחו הקצב,לייזער

 לגליפולי,- שהגיעו האלה והשליחים צבי. שבתאי בשורת את להביאלגליפולי
 בבית-הכנסת אשר הנ"ל, הט*ז בעל סגל דוד רבי אותו של אחיו ובן בנוהיו
 לבוב. ליהודי ההתגוונות דרך את והורה זה קצב איש התחצף כנגדוישלו

 יותר עוד תבינו - העתים קורות ואת התעודות את תלמדוכאשר
 לנכדים הנחילה בשעתם *אבלי-ציון" מסורת כי להבין תדעו הקשרים.את
 בוערת, בזפת מצודה, מעל בחרב, אויב, ה כ כ לפגוש הגדולה הסגולהאת

 אירופה כבשו אשר מזוינים, נוצרים ולהבריח מסתערים בפני בפרץלעמוד
 ששמעה עברית אוזן כ4 גם ותדעו ~ארץ-ישראל. לבוא היתה מטרתם וכלכולה,
 לשופר אחיב תקשיב אחרת היא ולהתגוננות לכבוד הקריאה קול אתטעם
 וקריאה. תענה ואחרת גאולה כסופיזול

 התעוררות מנחילה כשהיא ישראל תקות של התעוררותה אתראינו
 כשהוא ישראל ת נ ג ה ל הקריאה קול את וראינו ה. נ ג ה ה לסגולתחדשה
 הגאולה. ת 1 ק ת התעוררות לקראת לבבותפותח

 ערוך. השלחן חלקי לארבעה פירוש.



 שנה, 850 לפני שאירע ממח רחוקים, מיסים לכם ספרתי אשראת
 השכל אל קירוב וביתר צמצום ביתר לכם לספר יכולתי שנה, 300 לפניאו

 השנים ב-40 כי האחרונות. השנים ב-40 אנחנו לדורנו שקרה המאורעמענין
 אש-ההגנה את הדליקה א"י תקות יחד: גם הדברים שני קרוהאחרונות
 רוסיה, בפרעות ההגנה ועמידת רוסיהו פרעות בתוך אויב נגדבעמידתנו
 עשינו. אשר את פה ולעשות ארצה לעלות הזאת היכולת את בלבהציתה
 מי כי "תחזקנה*, את גם שכתב הוא ההריגה* *עיר את שכתב מי לחינם,לא

 והמתחבאים המסתתרים כל את ה כ כ לראות היה מוכרח *תחזקנה' אתשכתב
 עומק עד שזועזע ומי אחרת! אויב לפגוש הדור את ולעוררביום-הסכנה,

 *עשרים חבית* אותה ומאחורי זו מצה מדוכת .תחת ההתחבאות מקלוןנפשו
 פשפשים ומחבוא נסו עכברים *מנוסת שלשים" ושלשים אחד בחורנפש

 ומחדש ישא, לא שלום בימי אף הנכר חיי קלון את כבר הוא -החבאו"
 התקומה, דגל את יריםוברצינות

 ראשית את בלבוב, הקצב כלייזער בהומל, ארגן אשר חנקין,יחזקאל
 את שלקח זה נמירוב", "משא למחרת בעירו פרעות בשעתה*סאמואוברונה"

 בו לעמוד ולרובה לאקדח אותה והפך המשורר בחרוז העצורה הזאתהאש
 שנתים כעבור עלה נכדיו, ולא א, ו ה זה, חנקין ויחזקאל פורעים,נגד

 לא"י. השניה לעליה ראשית - וממנולרחובות,
 זה דור עכשיו, בו מתנסה שדורנו הזה, הנסיון עצם אם יודע,ומי

 - שלום, ונתיבותיו שלום שמטרתו שלום, שכולו בארץ מפעל לקראתשיצא
 ובדרכי מלבוב ולייזער מהומל יחזקאל בדרכי מחדש להתנסות nff7והוכרח
 המסתער אויב בפני לעמוד הקדמונים, חיפה ממגיני ונקנינו ואחינוהברינו
 מי - א"י, על נטויה וידו ארז אחרי ארץ וכובש ההולך אירופה,מקצות
 העתיקה הסגולה נעורי את פנימה בנו לחדש עתיד אינו הזה הנסיון אםיודע
 עם פעם, כל אך במאורתה, :שנה אשר לעולם, חדלא לא אשר זה, עםשל
 וחופש-עם. כבוד-אדם על להאבק מסוגלה היא וכיים ולחופש- לכבוד-אדם צמאה היא וכי - קיימת, היא כי והוכיחה זנקה תמורה,כל

 לעקומות לאשוסם יכף יי סטם טד ?89י-ס%9א, גם ש91~תמששה
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