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 כל הזכויות שמורות

P r i n t e d i n P a l e s t i n e 

 — דפיס סלומון



 כיה

 לגורך ילערך המיוחד של שעת״אימים נשגבה וקדימה זו,

 הניי יקטתי וגרפתי, במסירה מאוחדת ומחודשת לגיבור, אחרי

 ה״דבייס גחומיכ״ שקדמו יהם, את הקריאות הגדולות

ו לעמים מ א , לישראל, תורתו ו ל . ג ב ז ר v ה w m ללי פאת  י
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 צבי יהודה הכהן קיק

 מנחס״אב תש״ר, עיקי״ת ירישתיו.



 ת כ ן
 א. מאפיקים בנגב *
 ב. הקריאה הגדולה : יארץ-ישראל ד

 ג. קריאה גדולה י

י  ד. חבת ירושלים ס

 ה. גלוי-דעת נגד הבגידה הלאומית •ח

 ו. דגל ירושלים א. (מלונדון) כב

 ז. תהית הקודש — התחיה השלמה ל

 ח. דגל ירושלים כ. ומירושלים). רג

 ט. פצעי אוהב מ

 י. קריאת ־קודש (ייסוד הישיבה) מד,

 יא. למשמרת השבת וקדושתה נס

 יב. מוסר ותוכחה. סה

א  יג. כתלנו. ע

 יד. עמי הגדול ישראל, עם אלהים חיים

 ומלך עולמים עי

 פו. שובו לבצרון ! עח

ד  סד לדגות התלויות בארץ. ם

ז  יז. ־שנר בת עמי 9

 יח. עכשו — באור חדש אשר יאיר עי *יון פס



 א
׳ ב ג נ  נ״יאפיקיב נ

 אם באמה ובלב תמים אנו חפצים בתקומת
 עמנו. אס ביב נאמן הננו חפצים להכשיר את עמנו
 לגאולתנו ופדות נפשנו, להשבתו מארץ שביו וגלותו,
 אל המקום אשר היה שם אהלו בתחלה, בעשה ונצליח,
י זה לא ישתתף, מי זה יא יתן יד״ מי יעמוד מנגד ל  כ

 לעמלים עם הצבור, מי יודע אולי סוד החכמה
 האלהית גוזרת. שתהיה ראשית צמיחת ישועת ישראל
 באה דיקא עיי השתדלותנו בכחותינו, ואם לא נשתדל
 אבחבי׳ — הבחירה נתונה לאדם הפרטי. אבל הרבה
 שלוחים למקום -־ ימצאו משתדלים אחרים. כי הסבות
 עריכות הנה בידי רבון כל העולמים להוציא חפציו
 אל הפועל. גם הבחירה החפשית, גם ההתחכמות
 האנושית, הכל סובבים והולכים ובאים למלאות אותן
 העצות הגדולות של גדול העצה ורב העלילה יתברך
• ע*כ כל פתח הנפתח. כל מקרה המזדמן, שאפשר י מ  ש

 לצפית ממני לישועה, אין אנו רשאים לעבור עליו.
 אעיפ שבטיחים אני שלא תאבד ממני הישיעה, אבל
 אילי נאחר את הטובה תחת שנוכל להקדימה. יאילי
 סיף-כל-םוף יזדמנו הסבות המעשיות והמוסריות.
י מעשי ־  כאופן כזה שתהא הסרחת ישועת עמנו ע



 נ קריאות גדולות

 אדם המסובבימ ממתנשא לכל לראש. איכ למה לא
 נהיה אנחנו הזוכים, הפועלים והעושים. ביותר אותם
 אחינו המצוינים בתורה ויראת-שמים. שהחוש הלאומי
 שלהם חזק ואמיץ הוא כי כ עד שאין דוגמתו בכל
 העמיס והלשונות. שאלו נא את כל אחד משלמי
 אמוני ישראל. אם לא בחפץ לב יתנדב בהקרבת חייו
 למען אשד רק יום אחד יראה בעיניו את ישראל עמו
 בגדולתו ותפארתו, מלכו דומד בראשו, והוא שוכן
 בארצו ארץ הקודש, בכבודו ושלותו, ושריו כהניו
 ומקדשו על מכונו, — אם לא באמת ולב שלם, אם
ן הנני! י ע  לא בשמחת נפש יענה בנפש מלא : ה
 לא, אחי׳ לא תמצאו איש אחד מכל העמים, שכיכ
 בוערת בו בחזקה אהבת עמו וארצו, חוסן ממלכתו
 וישועתו, כאותה האהבה הבוערת ברשפי אש שלהבת
 יה בלב יראי ד׳ וחושבי שמו מבני ישראל. ואתם
 אחינו העומדים מחוץ לגבולי היהדות הדתית. אותם
 שחינוכם המקולקל, באשמת השיבושים של הדעות
 הרעות שעברו עלינו בתקופת השנים האחרונה, גרם
 להם להעתיקם מהלאה לגבול ישראל, הם לדאבוננו
 אבדו כבר את החוש הלאומי האדיר והטבעי הזה.
 ולא יכלו גם לשער את כחו של הרושם העמוק של
 אהבת כלל ישראל, והחפץ לראות בגדולתם וכבודם.
 שקבוע בלב יראי ד׳ וחושבי שמו שבעמנו, — הנסיון
 להחיות את החוש הלאומי העז באמצעים מלאכותיים
 לא יצליח, בשום אופן לא יצליח. אלא כמתכונתו



נגב 1  פאפיקיס נ

 בטבעו ומדתו, שהיא בלב שומרי תורה וחרדים אל
 דבריה, אותם שפתחו את חושם הדתי במה שהוא
 מתפתח. ואותם הבאים מן החוץ, אותם שפרשו מדרכי
 ציבור הדתיים, לא תוכלו לבא עד אותה המרה של
 האהבה הלאומית הטבעית הזאת רק אם תחלו לעסוק
 באיתם האמצעים עצמם. שעל ידם קנו כל כלל
 האומה את רשומם החזק והאהוב הזה. שוא כל
 התרופות, הבל כל הרפואות החיצוניות. אחת היא
 הרםיאה ואין שניה לה : להחל ללכת בדרך החיים
 של התורה והמצות. ״לשיב אל ד׳ ולשמוע בקולו!׳
 מיד בנטיה לשנות את הדרך להיטיב כבר אנו בטוחים
 לכל האורה של עומק הרושם הלאומי, שהננו
 מתגעגעים עליו, שישוב ללבב כולנו, להאיר בו באור
 צח וחם נעים. ואז יכירו בעצמם באמת גם אותם
 שכבר התרחקו והתחילו להתדבק - שהתחילו יחוש
 את הלב היהודי. שהם בני ישראל. בנים להאומה
 הזאת׳ שהם מתחטאים עליה וחפצים לישא את רגלה.

 (כייס?, תרסיב)



 ב
 המריאה הגדולה : לארץ ישראל

, לאדץ-ישדאל!  לאדץ־ישראל. רמתי
 את הקריאה הזאת נקרא בקול אחד, בקול גדול

 ולא יסף.
 באו לאדץ-ישדאל, אחים נעימים, באו לארץ־
 ישראל, הצילו את נפשותיכם, את נפש דורותיכם, ואת
 נפש עמנו כולו, הצילוהו משוממות וטמיון, הצילוהו
 מרקב והשפלה. הצילוהו מכל טומאה ורשעה, מכל
 צרה וצוקה. שהוא עלול אליהם בכל ארצות העמים

 בלי הבדל והפרש.
 באו לארץ-ישראל, נקרא בקול נורא ומרעיש,
 בקול רעם ורעש גדול, בקול מחולל סערה, ומרגיז
 שמים וארץ, בקול קורע כל קירות לב. המלסו על
 נפשכם ובאו לארץ־ישראל. קול ד׳ קורא אותנו, ידו
 נטויה עלינו, רוחו אשר בלבבנו הוא מקבץ אותנו
 הוא מעודדנו, והוא מכריח אותנו כולנו לקרוא בקוי*
 גדול אדיר ונורא : אחינו בני ישראל, אחים אהובים
 ויקדים, באו לארץ-ישראל, הלקטו לאחד אחד, אל תמתיני
 על סדרים ודברים רשמיים, אל תמתינו על רשיונות
 מרעישים ומפורסמים, עשו מה שתוכלו, המלסו ותאספי
 באו לאדץ־ישראל. סלו סולו המסילה בעד עמני



 הקריאה הגדולה : לארץ ישראל ה

 האהוב והנדכא, הראו לו בפעל שדרכו כבר מוכנת
א לפניו וסלולה, אין לו מה להתישב, אין לו מה י  ה

 לדרוש׳ אין לו דרכים ונתיבות רבים, דרך אחד יש
 לפניי. ודוקא בה ילך, ובה הוא מוכרח ללכת, —

א לארץ־ישראל ק י  ד

 הנצנים יראו בארץ. באו אחים יקרים וראו איך
 ששנת יעקב מתחלת לפרח על אדמת הקודש. באו
 לראות איך רוח ישראל פורח ומתעורר לתחיה, לחיים
ד יעיז. התדעו אתם אחים אהובים. אחים אמללים י כ כ  ל

ות, את האוצר הגדול של הקדושה  יישב־ ארצות מאפי
 והמנוחה. ש־1 העונג והשלוה, של רוממות הרוח, ושל
 גדולת הנפש, של קדושת החיים, של אדירות הרעיון
 ועדינות הרגש. שיש בכל לב של ישראל היושב
 בארץ-ישראלי הוי אחים יקרים, התוכלו גם לשער
 אסילו מעט מהרבה מחבת ארץ חמדה, חבת קודש

 וחמדת עולמים, הארץ כי טוב מנוחה כי נעמה
 באו לארץ־ישראל, באו וראו הדר ארץ חמדה,
 הדר הכרמל יהשרון, הדר שמי התכלת הנאים והיפים-
 הדר האויר הצח הטהור וממוזג, השירר בהירי והדרו,
 גם בתקופת טבת, באו והתענגו ושישו משוש על
 ארץ חמדה הנאה והמעונגה. ארץ-החיימ שאוירה הוא

 חיי נשמות. מה יפית ומה נעמת !
ו וראו ״ושש לבכם א  באו לארץ־ישראל. ב
ו וראו, איך עמבו א . ב ״ ה נ ח ר פ  ועצמותיכם כדשא ת
 האהוב והיקר מחדש כנשר את נעוריו. איך הוא
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 מתחיל פושט ברוחה את עצמותיו הכואבות והמפוצחות
 מימי גדודו וגלותו המרה, באו וראו איך מתרגל הוא
 לזקוף כתמר את קומתו, באו וחושו איך הוא מעודד
 את רוחו, בזכרו את חסנו וגאונו, בזכרו את הודו
 ותפארתו על כל צעד ושעל. באו והתענגו עלי זכרונות
 טובים מיין הטוב, המגדילים את הנפש ומרחיבים את
 הדעת, זכרונות מלכים ושרים, זכרונות גבורים ונביאים,
 זכרונות תפארת ועוז, גדולה והוד. באו לארץ־ישראל.
 פה תראו חזות הכל, פה תדעו שאתם חיים, חיים

 שהם ראויים לשמם, בארץ החיים.

 עתה הגיע זמן תקומת היהדות בארץ-ישראל
 ההכרח לשוב לארץ־אבות יקיף את כל המצבים של
 האומה, בין החמריים בין הרוחניים, וביותר האחרונים.
 המהפכה הרוסית פעלה ותפעל על סכנת מצב היהדות
 בכנסת ישראל שברוסיא, ומשם הפעולה חוזרת על
 כל העולם העברי. כמעט׳ לפי ערך של הדבוי הגדול
 של האומה אשר שם׳ אולי יותר עוד ממה שפעלה
י גלגולי סבותיה מאז עד ״  להרע על הדת והיהדות. ע
 ימינו אלה, המהפכה הצרפתית. כח מכריע גדול היה
 בעולם מצב היהדות הרוחני שהיה חזק ברוסיא. עתה
 נמוג והולך היסוד האדיר הזה. וכל זה מביא לנו
 מחשבה מחרידה מאד, אבל גיכ הכרח להסב עינינו

 לקרן האודה.
 מעת גלינו מארצנו הלכה התורה עס ישראל



 הקריאה הגדולה .• לארץ ישראל ז

 בגילה. נדדה מבבל לצרפת. לספרד. לאשכנז. לפולין,
 לריסיא יעוד. ועתה מה נשמח אם גיכל לאמר שהיא
 שבה למקומה הראשון לארץ-ישראל, יחד עם ישראל.
 ההולך ומתרבה על אדמת הקודש. ועתה מי הוא
 העור שלא יראה בזה יד ד׳ הנוהגת אותנו, ומי לא
י ״ועתידה ל  יחוש חובה לעצמו להיות פועל עמ א
ת קיל להיות מפוצצת בראשי ההרים ואומרת : כל  ב

 °י שפעל עם אל יבא ייטול שכרו״. מי ייכל להפסד
 מלםבב מצדי תיספת ברכה ימהירית ישיעה. לעירר
 לבית רבית לשיב אל אדמת הקידש, לנחלת ד׳.
 להאחז בה. לישבה בעסקים ובבנינים, בקנית קרקעית
 בנטיעית יבזריעה. ובכל דבר שהוא מקור חיי ישוב

 גבין ימסידר.

 החובה גדולה עלינו לעורר את האהבה הישנה
/ האהבה הגצתית שכאז מימים מקדם כן עתה | י *י  ל

 ביערת היא בלבת אש קודש בלבב בני עמנו בכל
 מקום שהם. עלינו ללתם בכל עוז בשנאת אה״ק
 שהתחילה להכנם בפרטים מקרבנו. עלינו להשמיד
ע עז רוחני ובקדושת עולמים של ארץ חמדה את י ז  ב

 הזיהסא של המרגלים, שדוקא במועד לחננה התחילה
 להתנער מעט. המרגליות היא מתאבקת בשארית
 לחה׳ אמנם נוכל לאמר בבטחה בגאון שם ד׳ אלהי
 עילם הבוחר בארץ חמדה. שהיא דומה להתאמצות
 הפתילה האחרונה, המתנשאת למעלה טרם תכבה



 קריאות נדולות

 כליל. עז חבת ארדק, אהבת ציון וירושלים, תרוץ
 ארחה, ותאיר כשמש בגבורתה את כל נאות יעקבי
 בחבלי אדם ועבותות אהבה תמשכם כולם, כל בניה.

 לארץ חמדה, לבית חייהם.
 דבר אלהינו יקום לעולם. קדושת ארץ חמדה
 זחבתה לא תשתנה. כל המאורעות המרים, שבאו
 כתומם על אדמת הקודש, בין המאורעות החמריים
 בין הרוחניים, שלפי מבט-העין הקלוש היו יכולים
 למעט את אהבתה וכבודה, להרחיקה מלב ולהשניאה
 ח״ו, לא יכלו לה. לא יכלו כל שממותיה וחרבותיה•
 כי־אם להוסיף לה אהבה על אהבתה, אהבת חמלה
 לאם אומללה, נוסף על אהבת כבוד ויקר לגברת
 ממלכות. וכשם שלא יוכל כל חרבן המרי למעט את
 האהבה, ולכבות את אש החבה הקדושה והעמוקה׳
 הלוהטת בנשמת האומה כולה, לארץ חמדה, כן לא
 תוכל ג״כ כל שאיה רוחנית, גם אמיתית, וקיו מדומה.
 למעט את עז אהבת אמן לארץ צבי. לארץ חיים. אם
 הגערה הנבואית האיומה ומחרידה, הגערה שיכולה
 באמת להקפיא כקרח גם את דם הלב היותר רותח
 זחם לאהבת ציון וירושלים, הנזיפה הנוראה האומרת
 בחמת־אלהים ״כי על אפי ועל המתי היתד. לי העיר
 הזאת למן היום אשר בנו אותה ועד היום הזה, להסירה
 מעל פניי, אם קובעת כוס תרעלה זו לא הספיקה
 לצנן את חם אהבת קודש, העומדת לעד לציון
 ולמקראיה, רק לשוא נפחד שיוכל שום קלקול-מעמר.



 הקריאה הגדולה .־ לארץ ישראל

 שום המעדת רגל, לרופף עוד את הקטר הנאמן
 העומד וקיים לעד. בחרצובות אלהיות העומדות נצח
 סלה. הם יעברו, כצל עב קל על השמש בעז גבורתה,
 יאור אהבת ציון וחמדת ארץ המדה יא־ר באור
 שבעתים. ילהיב כל לב וירומם כל רוח. יקדש

 ויעודד.
 לשיא יתאוננו המתאוננים מכל הצדדים. האוהביב
 והאויבים, על מהלכה של הפעולה המעשית להתישבות
 אחינו על אדמת הקודש, שלא גדל ערכה. טרוטי-עינים
 אלה אינם רואים את האור, אינם מרגישים אותו.
 אינם מכירים את אוצר-החיים הגדול והאדיר שיש
 לנו גם עתה בארץ חמדתנו, אינם מכירים את כח-
 הצומח האדיר והנאור שכבר חבוי ואצור בקרבו, אינני
 מכירים את השפעתו הגדולה של זר, הקהל הקטן
 היושב על אדמתו. אדמת קודש. אינם מכירים, בשביל
 שאינם למודים להכיר את התוך, את הנולד. הם יכולים
ק להתפעל מציורים של גוונים קורע־ עינים, ״משפעת  י
 קלגסים וקול צוחות־ אכל אינם יכולים להכיר את
 הדר החיים של הקדושה השאננה, את המנוחה הפנימית
 ואת האור המאיר בשלוה ובטחה גנוזה. השורה בעצם
 קדושתי בכנסת ישראל כולה היושבת על אדמת
 הקודש. הה עורים, מי יתן לכם עיבים לראות בלב
 פנימה. הוי יושבי ארצות חשוכות. התוכלו גם לשער
ל את גאון הקדושה, את ששון-העולמים. את י כ ה י  י

 שפע גחלי העדגים השוטף בקרב הלב של בן ישראל



 קריאות גדולות

 היושב על אדמת הקודש זי. הטעמתס טעם גן-עדן
 זה ?׳. הוי אחים נדכאים ואמללים, לבי לבי עליכם,
 מעי מעי עליכם. הקשיבו ושמעו. שמעו ותחי נפשכם.
 תחת עלסת התוגה, הגלויה והנסתרת, למראה החרבן
 והשממה. למראה מהפכת הזרים, למראה כל הוד וכל
 קודש הנתוץ והדטוש, תחת אדר יגון זה אור נוגה
 מאיר, אור משיב גפש ומשלם נחימים, אור מאזר חיל
 ומושיט תקוה. כאיש אשר אמו תנחמנו כן אנכי

 אנחמכם. ובירושלים תנוחמו.

 (עהיק י5ו, תרס-ז)

 ג

 לריאה גדו״ה

 ״ההכרח״ הוא עכשו הפתגם היותר שגור בעולם
 ודוקא קול-המון זה יהפך לקול שדי בידי חכמי-לב
 וקדושי עליון, דוקא הנחש יהפך למטה־האלהים, אשר
 בו יעשו אותות ומופתים, למען דעת כי לד׳ הארץ.

 ההכרח, הכרח החיים ומרירות סבלם יביא את
 האורה האלהית לעולם, ־ ההכרח יסגל את הלבבות
 להפתח לקבל את האור הגדול של זוהר האמונה בכל

 הדר גאונה.
 העולם מתמוטט הוא וכושל, מתמזמז ומתמסמס



 קריאה גדולה

 תחת ענות יד הכפירה הגסה — המפלצת הבלה,
 היבשה והאכזריה. הרובצת עליו. השלהבת האלהית
 מתלקחת בקרב הלב פנימה, בקרב כל רוח ונפש,
 היא מכה גלים גדולים סוערים מגלי כל ים. היא עולה
 שמיס ויורדת תהומות בחדרי כל רוח ונפש. והכפירה
 האיומה, השפחה הבלה בת העבדות הבזויה, סוגרת
 בעדה את בריחיה לבלי תראה החוצה, היא יראה
י מאורה הבהיר, היא — האחרונה — יודעת א  מ

 שבניצוץ זך אחד מרשפיה תכלה כליל. אבל כל אשר
 יזיסיף לשום מחנק לה, כל אשר תוסיף לעצור בעד
 נשמת אלהים חיים הגדולה והחזקה אשר בנשמת כל
 חי׳ כה תוסיף זאת הנשמה לאגור את חילה פנימה.
 יבמלאת ספקה הנה תצא ברעם ורעש בקול נפץ חרפ.

 ״כיום הרג רב בנפול מגדלים׳־.
 הנה יום בא ולא ירחק חק, והאנושיות תתעורר
 כדוב שכול וכארי על טרפו, להנקם מהכפירה הבזויה
 בעד כל רעתה אשר עוללה לה. בפתע תבקש להשליך
 ממנה את עבותיה. בחמה גדולה ובקצף גדול תבקש
 ממנה את נקמת החיים הטובים, את השלוה והעדן של
 החיים הטהורים והזכים, אשר שללה ממנה ותאבד.
 שמה למרמס. מבלי אשר יש לה כח, לאותה הרשעה!
 להשיב תמורתמ אף חלק אחד מני רבבה. הבהלה
 הזעומה, שעל ידה ערבבה הכפירה את העולם, להמם
 את המוחית ואת הלבבות, להעביר את האדם על
ו יעל דעת קיני, תעביר ותשקוט. והדעה הצלולה ת *  י



ב קריאות גדולות  י

 והמתינה, היודעת ג״כ איך לחיות ואיך להתבונן. איך
 להשקיט ואיך להתלהב, תקח את מקומה בחיים, ושבם
 בקורת של מוסר אכזרי תניף על המחשבה אשר
 העיזה לרשת את גבירתה, על העבד אשר התנשא

 למלך, וחותם העבדות חקוק לעד על מצח נשמתו.
 ״החופש״. זאת התרועה ההולכת עם התקיעה
 של ״ההכרח״, הוא יצא כארי נורא ממסגרתו, אשר
 ירמסנה בזעפו. תשוקת החופש תבוא למרום פסגתה.
 והאדם יכיר שהוא יש לו רשות לחיות ברוחו פנימה
 כאשד הוא, כפי חפץ הטבע האביר של נשמתו החיה.
 והנשמה הזאת חיה רק באלהים. באין אמונה עמוקה
 וזוהרת אין לה חיים ואורה׳ היא מתנודדת כצל
 ומתדכאת ביסורים• נוראים וצחיית צמא אכזרי׳ ומי
 מעכב על ידה. מי לא יתן לה לחיות באלהים. מי
 מבריח צפור-שמים זאת מקינה, מי ישים אותה
 בסוגר, מי יעצרנה מלשוט מלא רחבי שמים. מקום
 הזהר והאויר הרענן המלא אור וחיים. הנשמה נשמת
 האדם בעצמה תכיר מיד את אויבתה, במבט בוז
 ושאט נפש תשקיף על פני השפחה הנחרסת, אשר
 תתגלה בכל נבלותה, אחרי אשר תקרע ממנה המסוה
 של הדמיון החשוך והלוהט, שהספיקה איזה זמן לשים
 על סניה הסכלים והמגועלים. הדשאים עומדים על
 פתח קרקע׳׳, ההכרה האמיתית הזאת הולכת היא
 וקרובה. אםיא ואירופא הנאורה כבר נלאו נשא את
 סבל עול הכפירה הקשה, המכבדת על עול האדם



i קייאה גדולה 

 יעל רוחי. ייתר מכל תכסיס של אמינה הייוזר
 מרחבית׳ — ינתץ לא תתן מאימה.

 במצב של צחיית צמא כזאת יתנפל האדם אל
ן האמינה. בכל לב ינפש ישתה יגמא מכים י ע  ם

 נחל העדנים של איר אלהים עליין. אבל האדם היא
 כבר מניסה במסה, הוא כבר יידע היטב מה היה
 אחריתי עת אשר שתה לרויה את מי האמינה עם
 כל הרפש יהטיט אשר גרש הים הגדיל הזה במשך
 הימים, אחרי אשר המו חמדו מימיו. עיכ יאבה לשאיב

 בכל לב ונפש מים טהורים מפלג אלהים.
 הרוח התוקף את כל האנושיות תקף ג״כ את
 בניני• אמנם ייתר קרובים אנחנו למקום האורה. יותר
 קדיביס למעין החיים- יותר מלאים בחיי הנשמה האלהית
 אשר הרביני לינק ממנה מימי עלימיני עד ימי זקנה
 ישיבה• עיל הכפירה השתרג יעלה על ציאר רבבית
 בניני• יישם בסד רגלם. עתה הם מפרפרים בין החיים
 יהמית לא ידעי חיים ימניחה. לא ידעי עדן שלית
 תם׳ יהם צמאים להרטיב את חכם• היבש. קריבית הן
 העיניס לחיית מתפקחית, קצרה ריחם בעול-הברזל
 של הכפירה. שנהפכה בתקופה האחרינה למין אמינה
 קנאית וחצופה׳ והנם דופקים על פתחי תשובה הסגורים

 לשניהם. •
 אחינו הי,קרים׳ חכמי־תורה׳ וסופרים משפיעים,
ס אני גואלנו וחטאנו. למדנו וחקרנו, סלפלנו וחדשני׳  ג

 כיזבני יציידנו׳ אבל שכחני את האלהים יעזי, לא
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 שמענו לקול נביאי האמת. לקול מעולי חכמי דורות
 עולמים, לקול הצדיקים והחסידים חכמי המוסר העיון
 ״ והקבלה, שצוחו והכריזו בקולי קולות, כי סוף הנהר
 של התלמוד המעשי לבדו להיות יבש וחרב, אם לא
 נמשיך לתוכו תמיד מים מני ים מימיא דחוכמתא
 וקבלה, מים דעת האלהים, מים טוהר האמונה הטהורה
 הנובעת מנשמתנו פנימה משרשה באור א־ם ביה.
 עתה בא הקץ, עין בעין אנו רואים מה שעדה לני
 קשי ערפנו, מה שעולל לנו את אשר עזבנו את ד׳
 ולא דרשטהו, גרמנו כי נפלה עטרת ישראל, כי כשלה
 האמונה והאמת ברחוב, כי היינו לשחוק ולקלס לבזה
 ולמשיסה בלאימים, לבז ואין אומר השב. ארץ
 מתקוממה לנו. עלבון האדם כלו, עלבון הנשמה האלהית.
 שבידינו הופקדה לרוממה ולשגבה. נשמת אלהים
 חיים הצריכה להתפשט על כל העולם כלו, להאירו
 ולהחיותו, האורה היוצאת מתוך זהר התורה ואור
א הו  הנבואה, השוה לכל נפש ומחיה כל חי, בחזקה '

 נתבע ממנו עתה לעת קץ.
 ^ההכרח״ ישיב אותנו אל אור החיים, יפתח
י חכמת אלהים ־  את אוד האמונה ממסגרותיה ע
 הקבועה באוצר החיים. הוא יביא אותנו לידי תלמוד
 קבוע, לחכמת האמונה. לכל צדדיה לנגלותיה ולנסתרותיה׳
 למען נחיה באורה וברוח אמיץ נקרא בקול מארץ־חיים׳
 ממקום אשר שם אלהים הופיע ועדי-עד אוד. למושב לו:

 בית יעקב לכו ונלכה באוד ד׳« ,
( דז ק יפו, תיה׳ עה־ ) 



 ד

 רבת ירושלים

 ימתרבית ירישלימ קיל ייצא: ..בת-קיל שמנהמת
 כייגה. יאימרת איי לי, שהחרבתי את ביתי, ישרסתי
 את היכלי׳ יהגליתי את בני לבין אומית העילם״. יהקיל
 קירא עיר, יהבת-קיל מנהמת כיינה: ״איי לי לאב
 שהגלה את בני. יאוי להם לבנים שגלי מעל שלחן
 אביהם״. יבת־קיל אשר בקיל-נכאים דק ביינה היא
 מנהמת׳ זה שנית אלפים. הולכת היא יחודדת בכל
 משך התקיפות והדורית. מדברת היא בקיל נהימתה
 אל הלבבות ואל הנשמות, אל הנשמות החיות יאל
 נשמות המתים. שהלכו לעולמם ובצרור החיים הן
 צרידות. ״גם מתים באשמנים יחכו ליום יבקעו

 אירי שתריך-.

 יקול נהמת היונה המנחמת. הנה חודר הוא לתיך
 מעמקי לבבנו! ירושלים עיר הקודש׳ מקדש מלך
 עולמים. ובית ממלכה מעולם לממלכת כהנים יגיי
 קדיש׳ ירושלים עיר האלהים סלה. כשהיא חרבה
 בזייה ישיממה׳ שמים ציעקים מרה, ימלאכי שלים מר
 יבכיין. ובת-קול המנהמת כיונה. ואומרת: ״אוי לי
 שהחרבתי את ביתי״. ציעקת היא באזניגי בקיל כחילה,
 מתגברת היא הנהימה יאזניני מקשיבה רב־קשב קיל
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 איום אדיר ונורא, קול המולה כקול מחנה׳ כקול שדי
 בדברו, והקול קול שחל ושאגת אריה, ״ד־ כאריה
 ישאג, וממעון קדשו ישאג. שאג ישאג על מהו״.
 ונשמתנו כולה מתחלחלת׳ נרעשים ונרעדים הננו
 עומדים ומקשיבים את קול היונה המנחמת, מחרבות
 ירושלים, שהולך ומתגבר במרירות נהימתה עד מרומי
 ההרעשה של שאגת כפירים כקול שיפר גדול, כקול
 רעמים אדירים, זרם ונפץ: אם מחרבות ירושלים קול
י לי  כיונה מנהמת לאזנינו עולה. ואומרת: ׳או
 שהחרבתי״... — מבניני ירושלים, אשר אך ידי זרים
 כוננו ומכוננים, שהם לנו חרבות כפולות ומכופלות.
 קול כחולה נשמע! ״נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על
 בניה, מאנה להנחם על בניה, כי איננו״. כי בניה.
 ומבחר בניה, איננו בין הבאים׳ בין המשקיטים את

 נהמת היונה, המנחמת ואומרת: אוי לי שהחרבתי*.
 והתר הגיע. מאורעות הימים כולם קוראים לני

 בקול גדול: ישראל, בנה את עיר קרשך, זכור עם־ •
 עולם, עם קדוש שומר אמונים. את שבועתך, אשר על
 נהרות בבל נשבעת: ״אם אשכחך ירושלים תשכח
 ימיני׳ תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי׳. ואם את
 החלק הקל-להעשות של השבועה הנה קיימת, לשונך
 לא דבקה לחכך׳ כי את ירושלים במו פיך זכרת
 ותזכד תמיד, אבל בעת אשר הימין כבר היא דרושה
 להיות יד פשוטה ונטויה לעשות מעשה. בכח והיל•
 בימין עז רוממה, החלק הראשון של שבועת-עולמים



 הבי. ירגשליפ יז

 זאת הנה הוא נתבע בחוקה, הנה הוא נקבע בחוקה
 מכיז קול המנהמת כיונה מחרבות ירושלים: שמע
 ישראל, ממזרח שמש עד מבואו, מכל הארצות אשר
 שם הודחת, ונטות פניך בכל >ת הפץ לד׳, בכל רגע
ן והתעוררות געגועי קודש בעמקי לגבינו, היא  יצי
 נגד ירושלים עיר הקודש. ״עיר קדשנו ותפארתנו,
 אשר הללוך אבותינו״. שמע נא לקול• היונה המנהמת
 מחרבות ירושלים ולשאגת־האריה היוצאת מתוך בניני
 הזרים השוחקים על משבתנו. על רפיון ידינו
 והתרשלותנו, בעת הכושר, בעת יר ד׳ נטויה לטובה
 להחל בפועל לבנות לנו את עיר תפארתנו, להרימה
 משוממותה, לעטרה בתפארה. בבביני חמד, במוסדי

 תפארת בהוד יקרות קודש.
 הגיע הזמן, שבו אנו צריכים להכיר את קול ד׳
 מכל המסיבות המתהפכות, מכל יצרי הלב, מכל
 הגועות החיים, הפרטיים והכלליים, וקול ד׳ בכח קורא
 אלינו מתרבות ירושלים ומשוממותיה: קומו. בנו את
 הנשמה, קוממו את עיר הקודש הנהרםה. זכרו מרחוק

 את די, וירושלים תעלה על לבבכם 3

( ו . רחובות תי ג י ץ המזרים תרן נ  י



 גלוי־דעת נגד הבגידה הלאומית. )

 מוחימ אנו גלוי נגד כל קורעי הנשמה היהודית׳
j נגד בל הרוצימ לפורר את השלמות הנפלאה 
 של היהודים והיהדות, רק יהדות שלמה אנחנו ן

 יודעים 1
 י לעג מר הוא כל הוכוח הזה, אם קניננו
 הלאומי או הדתי הוא המקים את תכן-חיינו. השלמות
 של ״אתה אחד ושמך אחד ומי כמוך ישראל גוי אחד

 בארץ — לא תפרד ולא תחלק לעולם.
 בכח הקדוש של שלמות היהדות אנחנו מוחים
 נגד כל הבוגדים, המלשינים ודוברי נבלה מכל
 המינים. בכח הקדוש של שלמות כל אומתנו, בגופה
 ובנשמתה, תובעים אנחנו את תביעותינו השלמות
 מאת כל חברינו אחינו ומאת כל האנושיות

 התרבותית.
 את גזלתנו אנחנו תובעים בשלמות. העולה
 הקורעת שמים מוכרחת להתקן כלה. ארצנו הקדושה׳
 היקרה. מלאת ההדר והפלאות׳ גאותנו, זכות אדם
 וערך-אדם שלנו׳ זכויותינו האזרחיות והלאומיות בכל
 הארצות׳ — מוכרחות להחזר אלינו לגמרי. בלי פשרות׳

 בלא חניפות, לגמרי בשלמות!
 באה העת, שכל אלה שהרסו או שאבותיהם
 השתתפו בהריסת עמנו וארצנו יהיו םוכרחיס



ח גגד הבגידה הל«ומיזז  גלוי דן

 שוב מדרכם האיומה, ובתור תקון למעוותם הנורא
י מוכרחים לתת לנו, בכל האפשריות, את כל י  ה

 ה״חיות כדי לשוב ולבנות את בית יעקב הנהרס
 ילכינן במלא-ההדר את נוהו השממם.

 ומה תמוה הוא. שבעת הנפלאה הזאת, שיד־ד׳
 מתי־אית בה באופן כל-כך נפלא בדברי ימי העולם
 ובדברי ימי עמנו. ימצאו אנשים בעלי מוחות
 םסומטמים ולבבות ערלים •כאלה, שתהיה להם החוצפה
 להביע דברים בכדי להקטין ולפרד את השלמות
 היהודית הגדולה המקורית, — בשעה שידיעתה כל-כך

 נחוצה לכל מעמדנו ההיסתורי.
 אנחנו מחויבים מוכרחים לבאר לכל האנושיות
 העומדת במלתמה את חובותיה אלינו. אנחנו נתנו
 הרבה לאנושיות, הפחנו במוסר האנושי כח-חיים.
 בתמציתה של כל הדתיות התרבותית חי רכושנו
 הרוחני. אנחנו הצלנו ומצילים הרבה את כל האנושיות
 מצי אחד מהאליליות החשוכה העבדותית. ומצד אחר
 סשכחת-אלהים החלשה. חםרת-הדם, המתה. דברי־
ו הנפלאים. האלהיים לגמרי, הנם ויהיו תמיד נ י מ  י

 הבסיס של הרוח האנושי היותר טהור, שכל העדינות
 האנושית מתוכם היא מתפתחת.

 והעמים השיבו לנו כגמולנו יפה מאד: בגזול
 את אדמתנו. בגרש אותנו ממנה ובשריסת מקדשינו
 והריםתס. בשחיטות, באכזריות, בחרוך להבות האוטו-
 דה-פה׳ בטלאים צהובים. בקריאות ״הפ-הפ״ ברחובות.



 כ קריזוית גדורות
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 בהכאות מסמרות במוחותינו, ועוד הרבה מאד מעשים
 טובימ כאלה, ובכל מיני עלילות־שוא ותואנות לא-

 אנושיות, — באותה שעה שהם משיבים את כל י
 כוחותיהם ממעין-החיים החי הקדוש שלנו ונהנים

 במלא-הפה מפעולותינו הנהדרות.
 ועתה, כאשר כבר עומדים כנראה בסוף
 המלחמה, כאשר דשעת־העמים הנוראה החריבה כל
 טוב וכל שלום, בעת שהאדמה מזדעזעת ומתנודדת
 בחטאיה הכבדים, בעת שרעיונות-עמים וכסאות-שלכים
 מתפוצצים, בעת שהאנושיות מקוד. להושע ישועת-
 עולמים בדם המלחמה האיומה הזאת, בעת שהמכאובים
 האכזרים של האנושיות העירו ניצוץ קדוש בלבבות׳
 והנם כחולמים שהעתיד של אחרי המלחמה יביא בכלל
 חיים חדשים הרבה יותר יפים מאשר היו מקודם.
 חיים של יושר וצדק, אשר במופתיותם יהיו שוים את
 כל נחרי הרם שנשפכו למענם, — האם אין עלינו
 בשעה הנוראה הנפלאה והקדושה הזאת. חובה גדולה
 ונוראה להודיע לכל האנושיות, ביחזד לעמים
 התרבותיים הלוחמים, כי אם עולת-העולות תשאר על
 קדקדם. אם לא יתרחצו מהרצח וםהגזל שעוללו לנו.
 הם עושים את עצמם אומללים עוד יותר ממה שהם

 ממיטים אסונות עלינו זי.
 כי הם מעמידים אז בסכנה את כל תקזן•
 העולם, המקווה מרציחת-העמים הנוכחית, והם עושים
 בזה את כל שסיכת-הדמים הזאת לרצחנות גסה



 גילוי ד«ת גגד הבגידה הלאומית

 חסרת כל תוצאות. צעקת חמסנו העולה השמימה
 מוכרחה לבטל את כל השאיפות האנושיות וממילא

 לחולל בחייהם את המהפכות היותר רעות.
 אבל לעומת-זה כאשר תוצאות המלחמה יביאו,
 יחי עם כל תקוני הצדק, גם את שובנו והתכוננותנו
 אנו, כאשר העמים יתקנו את הפשע הנורא ויסייעו
 לנו להסתדר, במלא-חיינו, וישיבו לנו את ארצנו
ו לנו לכונן את ממשלתנו, לחדש ולהפריח ע י י ס י  י

 בשלוה את חיינו העתיקים, המקוריים. השלוים. חיי
 הקודש והחול. חיי הרוח והחומר. חיי הגבורה והשלום.
 אז תסור חרפת-עולם מהחברה האנושית. וכאשר
 במקהלת המדיניות העולמית ישמע קולו של יעקב׳
 בצלילים הנעימים השמימיים. באמתו ובישרו הנובעים
 מהמקורות היותר קדושים, אך אז יכיר העולם. יחד
 אתנו. מהותם של חיי עמים ישרים, אך אז תבא
 לאדם שביעת־הרצון הגמורה בתור פרי צרותיה של

 המלחמה הנוראה הזאת.
 מצדנו הננו יכולים לקבל את האשד העתיר ־־־
 יק בשלמותנו. בשלמותה של נשמתנו המקורית•
 שאיגה נתנת בשום אופן להחלק לנתחים כמי
 ״לאומיות״ ו״דתיות׳. נעלה מכל החלקים האלה הוא
 העז האלהי הגדול של ישראל סבא. העתיק, הנצחי.

 החזק כחלמיש-צור.
 צרות הלב של אלה. הרוצים לפורר לחלקים את
 שלמותו של כח-חיינו המזהיר ולנתק ממנו חלק הגה



ב קריאות גדולות « 

 וחלק הנה - בגידה היא לא רק ליהודים כי-אס
j .לכל האנושיות 
I אמנם תקותנו גדולה, כי צדקתנו הקדושה תוכר 
 היטיב מכל אדם, בני־ברית ושאינם בני-ברית, י

 וחלומות-ההבל של הפרדת כחותינו יחלפו כליל. וכח
 של שלמות יחל לעודדנו במלא-האמץ, וכולנו יחד,
 כל נדחי ישראל, במלא-המובן נתבע בפעל ובעז את
 תביעתנו השלמה, וקולנו ישמע בכל החוגים, לכבודם
 ולאשרם של כל העמים ולעלוינו ולאשרנו ולבניתם
 השלמה והמהירה של ארצנו הקדושה, עמנו ורוחנו
 הקדוש הנשא, העומד להיות לאור גויים ולישועת

 אפםי-ארץ.
( י • ל ידי ! י ן ז  (תורגש סז׳רגין יהודי-א־זכנ

( ו י  (לונדון, תרן

 ר
ב א. ידעלי  דגל י

( ן  (מימדו

 לעולמנו הבנונד הנשר של עלמי אפוני ישראל.

 יהודים כשרים !
 אנחנו קוראים לכם, באו להעמדה הקדושי׳
 לבנות את עמנו הישראלי, על אדמת קדשנו איי



 דגל ידישליב x בג

י אלינו, התאחדו כולכם תחת ד1ל ״ירושלים/ «  כ

 אשי אנחנו מרימים אותו לפני כל העולם הכשר
 הישראלי.

 הכל יודעים שיש במציאות ..דגל-ציוך, הוא
 מאחד חלק ידוע של אחינו, על היסוד של ענינינו
 ייישיאליימ-העולמיימ בארץ ישראל. נמצאים אמנם
 יביס. רבים מאד. אשר לא נכנסו בהתאגדות ההסתדרות
ל אותם שנושאים את ..דגל ציוך. ורבים מרגישים  ש

 בעצמם לאי אפשרות לפניהם להכנם בתוך ההסתדרות׳
 *P אנו מדברים עד כמר, הדבר הוא צודק, או בלתי

׳ אבל בפועל הלא המצב הוא ככה. ק ד י * 
 אבל הלא דבר שאי אפשר הוא שהחלק היותר
ל׳ היותר לבבי ויותר תמים מישראל, שהם הרוב י י  ג

ל העולם הכשר הישראלי, יהיה נשאר עומד ממרחק  ש

ל המאורעות הנפלאות של הזמן הנוכחי, ולא ירים *  א

ו על אדמת נ ת מ ו ל א ת ידי לטובת הבנין הקדוש ש  א

 קישה׳ בשביל אותם העכוביס הנקראים בשם הפרעות.
 לזאת מרימים אנחנו לפני כל העולם הכשר
 ייישראלי, את דגל ״ירושלים״, שיסתדרו תחתיו כל
ל בניננו בארץ י ישראל לכונן את העבודה ש י ע  כ

ס אמתתו של הרוח הישראלי הכשר, בגאון אל׳ עי *י  י

ל ג אימץ גשא את דגלנו הכשר הישראלי, את ד 3 ] 
. ם ו ש ל י י  י

ו אצל זו. מאז מראשית ן ז  ׳.ציון״ ״וירושלים״, ה
י התבלט שם ציון אצל ההבטאה של מלכותנו. נ ת י ל י  ת



ד קריאות גדויומ ן  כ

 כחנו העולמי, שהוא הנהו גם כן ודאי קדוש מצי /
/ ל  עצמו. והוא משמש את כל המטרות הקדושות ש

 עמנו, שהוא הוד, ויהיה לעד ממלכת הכהגים וגוי
 הקדוש של העולם כולו.

 אמנם ״ירושלים׳ מבטאת בהבלטתה את המטרה
 ־של קדושתנו מצד עצמה. בתור המגמה היותר גבוהה
 באידיאליותה של הויתנו הישראלית, בעד עצמנו
 ובעד האנושיות כלה. המקום של בית המקדש, בית
 תפלה העתיד של כל העמים, המקום שבו ישבו

 הםנהדריה הגדולה, אשר ממנו; יצאה ותצא תורה !
 לכל ישראל, זה מצין השם ״ירושלים׳.

 העולם הכשר הישראלי כולו, הוא מעולם עמוק
 מאד מקושר עם המטרות הקדושות. הוא אלריי י

 ברעיוניו. קדוש בעוצם אמונתו, כשאנחנו כמהים
 לציון לנקודת הממלכה המדינית. הננו תמיד מקשרים
י  זה עם בנין ירושלים, עם קדושת בית המקדש. ע
 ידי ההתרוממות של הקדושה האלתית עלינו. ועל

 ידנו על העולם כולו.
 את המטרה הכשרה הזאת חפצים אנחנו לבטא
, שאנחני ״ ם י ל ש ו ר י ל ״ ג  על ידי דגלנו ד
וך׳ עי  *מקוים. שילך במצב של שלום עם דגל ״צי
 .אשר אנחנו וכל העולם כולו נכיר. שהעגינים העולמיים
 של ישראל לשוב אל ארץ ישראל בתור עם שלם.
 והענינים המקודשים, עצם המגמות הכשרות, מתאחדים

 הם במיטב האהוד. זה עם זה.



 אבל כדי לתן הכרה להעולם הפנימי ולהעולמ
 החצוני. עם המגמות הלאומיות הכשרות שלנו, וכדי
 ליצור כח מסודר איך לכונן את זה באופי תולדתי,
 הנני נושאים לפני כל העולם הישראלי הכשר את
. והבנו קוראים את כל * ם י ל ש ו ר ל ־ י ג  י
 אחינו הכשרים, באו אלינו, התאחדו עמנו, אמצו את
 בחנו, בעבור הענינים הקדושים של העולם הכשר
 הישראלי, שהם הנם באמת הענינים העצמיים הטבעיים
 ־של כל ישראל בכל הדורות, בזמנים היותר טובים

 של עברנו, ובהתור הבטוח והנשא של עתידנו.
. אשר הכחות ״ ם י ל ש ו ר י  באו אל דגלנו ״
 היותר גדולים של העולם הכשר היהודי ישא אותו
 קדימה. לפני המחנה הקדושה האלהיית ״מחנה

 ישראלי.

 עולמנו הכשר, כל שלומי אמוני ישראל ! אין
 לנו מה להסתפק, ברור הוא שהכח האלהי הקדוש
 מתגלה עלינו כעת בתוך המאורעות של העולם,
 אנחנו בודאי קרואים הננו לשוב בחזרה אל נונו
, לחרש שמה את החיים ל א ר ש ץ י ר א  העתיק, ל
 העתיקים הקדושים שלנו. אנחנו חייבים לקדם את פני
 התנועה הקדושה הזאת בכל מאמצי כוחותינו. אמנם
 המלה הישראלית האמיתית, המלה הישראלית הכשרה,
 ישבה מונח הכח של החיים הלאומיים שלנו. שהוטל
י כה. במעמקי הגלות, עמוק מאד במורד, שלשונו  ע

 לא גחסש. מכרחת עתה להאמר בחופש מוחלט.



 כו קריאות גדולזת

 עמוק עמוק מאד הוא האמר הישראלי הכשר.
אד הוא המעמס של העולם. עד אשד  כבד כבד נ
 האומד הנשא, האמר המרומם באידיאליותו, האומר
 הכשר המוצלח הישראלי. יתבטא באמתת צביונו, עד
 אשר יצא ממחבואו הרציני, שהוא גנוז בו עמוק,
 מאד עמוק׳ בתוך הנשמה הקדושה הישראלית, ועד,
 שיעשה לכח פועל בהממשיות של החיים הישראליים
 הלאומיים. כלומר עד שיתגלה אותו האופי של האמת
 האמיתית שהוא, וביחוד הוא. הנהו הכח הממשי של

 החיים הכלליים של הלאום הישראלי.
 האמת הלא היא, שהקיום הישראלי וכל הקישור
 היהדותי. שהזא עושה את אומתנו לעס-עולם בלתי-
 מנוצח בתבל, מונח הוא רק בו בהאומר היהודי הכשר
 שהוא צריך להתבטא בבהירות ובהבלטה עיי הכח
 של ההסתדרות של העולם הכשר הישראלי. שהוא

 מוכרח בגאון-רוח לשאת את דגלו הקדוש.
 הכח הכשר הישראלי, הוא ולא אחר. הוא הנו
 הנושא והשומר של השבועה הקדושה אשר נשבענו
 על נהרות בבל, ״אם אשכחך ירושלם תשכח ימיגי*.
 והכח הזה הלא הוא הנהו המבעיר אפילו את הזיק
 של האש הגנוז, אשר לא יכבה כליל אצל כל בר
 ישראל, שהוא כל עוד מחזיק את עצמו עדנה למרות
 כל החשבונות הכהים של העולם קשור באומץ בעמי

 עם תקותיו הגדולות.
 זה הכח הוא באמת גם המקור היותר עליון



 דגי יו״זזייס א

 מהיכן שנשאבים החיים לכל הענפים של הכשרונות
 הישראליים המיוחדים, שהם מועילים כל כך אל הבנין
 של עמנו על ארצנו, ושהוא יוצר רוח ומרץ לכל

 כחות היצירה שלנו בכל מחלקותיהם.
 הכח הקדוש הזה, מוכרח הוא לצאת כעת לפני
י העןלם היהודי הכשר  העולם הגדול הרשמי. עי
. ״ ם י ל ש ו ר י , ל . ג ד  המסודר אשר יתאחד עיי ה
 כל העולם אך כעת יקשיב איך שאנו הולכים עם
 הדגל האלהי. שהוא התוכן האמיתי של מהות חיינו
 האמיתיים. כעת בהפתעה ישמע איך שהעם של
 התורה האלהית הוא מתגשא בכוחו הגדול השמימי

 לשוב לכונן את עצמו על ארצו האלתית.
 אני היהודים הכשרים צריכים אנו לדעת עמוק
 ולהאמין, שהיד האלהית הקדושה היא מנהלת אותנו
 כעת בחושף אל מגמותינו האידיאליות הנשאות. אנו
ו את הפתרון ל ו  צריכים ליתן להכרה לכל העולם כ
 זזגייל של מאורעות העולם הנפלאות, שהן קולעות
ל כך בגלוי אל המטרה לקרב את גאולתני׳ את  כ

 ישועתנו. שממנה ואך ממנה מוכרחת היא לצאת
לה והישועה של כל העולם האנושי. או ג ז  ז

 בשלהבתיה, של הארת האמונה האלתית, בהופעת
 האורה של תורתנו הקדושה, בהתחיה של כל הרעיונות
ל ג  הכשרים היותר אידיאליים, נשא את דגלנו את ד
. אשר אך על ידו ובגינו ינשא דגל  ״י י ו ש ל י ס י
. הערך של העולם הישראלי העולמי יתברר י ן י  ״ * י



 »n קריאות גדולות

I 
j לטהרתו בעולם, על ידי ההופעה של הכה הקדוש 

 היהדוחי, שיבוטא בדיוק על ידי ההתרוממות הקולית
 של כל העולם הישראלי הכשר, שיקה את כל עצמיותו
 בהתלהבות קדושה אל העבודה הרצינית, של הבנין
 הלאומי הקדוש, לכונן את שיבתנו לאיי בהאושד של
 האורה האלתית שלנו. ״בית יעקב לכו ונלכה באור ד׳־
 בהתעוררות רוח קדושה היותר עמוקה, הננו
 קוראים אתכם כל אחינו הכשרים, אל תדחו את הזמן
 שהוא צועד בצעדי ענק כאלה. ובאו ביותר מוקדם
 אל דגלנו הקדוש, של כל העולם הכשר הישראלי.
 אשר יתאחד אל עבודת הקודש של שיבת ציון, של
, ושל בנינה, ושל כל  תחית האומה של גאולת אר״י
 העבודות הרבות והנשאות. המעשיות והרוחניות. שהן
 שייכות להעובדות האחראיות הגדולות הללו. שהן
 יאתיו יום יום בחיינו החדשים. שיעשו כולם תחת
• שאנו ם י ל ש ו ר י .  השפעת דגלנו הקדוש דגל ,

 מרימים אותו כעת.
 הננו חותמים בהדברים הקדושים של הנביא
 שכל יהודי כשר צריך שלא יזוזו גם רגע מלבבו בעת

 הנפלאה הזאת, כדי שיבין מה שנדרש מאתנו :
 ״ועתה לא כימים הראשונים אני לשארית העם
 הזה נאם יי צבאות י. כי זרע השלום הגפן תת!
 פדיה והארץ תתן את-יבולה והשמים יתנו סלם
 והנחלתי את שארית העם הזה את כל-אלה :
 והיה כאשר הייתם קללה בגויים בית יהודי•



to רגל ירושליס א 

 ובית ישראל כן אושיע אתכם והייתם ברכה
 אל תיראו תחזקנה ידיכם״ :

 (זכריה חי. י׳. ייא, י־ב).

 יחד עם שר צבאנו העתיק יואב, נאמר איש
 לאחיו:

 ״.חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלהינו״.
 (שמואל בי, ייא י״ב)

 לכל היהודים בכל הארצות, בכל הגליות נאמר
י בלא הרף. את הפסוק כולו של המוטה שלנו: נ ל י  כ

 ״פליטים מהרב הילכו אל תעמדו זכרו מרתוק
 את יי וירושלים תעלה על לבבכם״.

 (ירמיה, נ• א, ג׳)

 באי, באו. אתים כולכם בהמון אל דגלנו הקרוש
. ״ ם י ל ש ו ר י ל ״ ג י י * 

 ״ראשון לציון הנה הבס, ולירושלם מבשר אתך
 (ישזניה מ«א כיו)

 אמן סלה.
0 ״ , ר . ת ו י י ג י ל ) 



 ז

 תהית הקודש— התחיה השלמה.

 תחיית הקודש. אני שואל את עצמי. תיתכן
 שתחייתנו הלאומית תהיה דק תחיה חילונית׳ והקודש
 יעמד רק על המצב הגלותי, בלא התעוררות של חיים׳
 בלא התחדשות של גאולה ? היתכן להיות ככה ז לא
 ולא׳ תשיב כנסת ישראל כולה. יודעים אנו כולנו׳
 שמקור חיינו הוא הקודש׳ והקודש מוכרח הוא להראות
 את כוחו המקורי. וסוף-כל-סוף יוכר לכל׳ שגם אותות
 התחיה של החול — הקודש הוא השועל אותם, וכחי

 הוא המחדש את הנפלאות הגדולות שעינינו רואות• י
 תחיית הקודש בישראל ובארץ־ישראל מוכרחת

 לבוא׳ והיא יבא תבוא.
 השאלה הגדולה היא באיזה אופן תחל תחיי׳
 של קודש לכונן את הופעתה ואת מפעליה. מה היא
 תחיה ביחש לקודש, ובאיזה אופן תםודר, — שאלה
 זו מוכרחת היא להיות לשאלת-היום היותר בוערת׳
 היא ראויה להעסיק את כל המוחות, בין המוחות שי
י נ  העובדים על ככר החול ובין המוחות העובדים על כ

 הקודש.
 דבר פשוט הוא. שכל זמן שאין אנחנו יכולים
 להראות באצבע על תחיה של קודש. גם תחיית החיי



 חתית הקורע

 ^ אינה בשלמותה . הרינו נקראים עכשו ישכלל
ס ען י הלאומית. לתן לה ברק ייפעה מ נ ת י י ח 1 \ ן א  ו

 . ז׳ בין כלפי פנים בין כלסי חוץ. אין אנו רשאים
 ׳השאיר• »»_

 י* י חלק אחד מאומתנו בלא התעוררות תחיה׳
 ^ ^הכרה של תחיה׳ בלא הברקה של גאולה. אבחנו
 ים להבהיק את שמחת הגאולה בתוכיותה של
 ת האומה לכל שדרותיה׳ וביותר אל התוך של
 ״ ירית הפנימיות שלה. ספוגי צערה ומסוגי אמונתה׳
 0 שאין להם חיים כי-אם חייה. איתם שהם יונקים

 P טלשד מקורותיה בלא עריב של יביקה זרה. יאיתם
י תחית קודש.  ית הרבים והעצומים בעורר רק עי

ת קידש מיכרחת היא לביא לני. י י ח ז  י
 כל ערכה של תחייתני הלאימית יתברר כאשר
ל תחיית הקידש לעשית את מעשיה, להראית את  ח

י ה ל  כח-החיים ש
 השאלה היא אמנם כבדה. מה היא תחיית הקירש
י יאיך נגשים אליה, אבל לא נבהל ילא בסיג א י ש י

 א

 ^חיר מסגי כבדיתה של השאלה. זאת ההנחה היםידית
 ^ * תתבטל מסגי אימתה של כל שאלה כברה ימםיבכה.
 ההגחה ברורה היא: תחיית עמנו מיכרחת להיית
 חיה שלמה׳ תחיית גוף ותחיית נשמה, תחיית חול

י*חיית קודש.  ז

י ילא עוד אלא שכל מגמתה של התחיה החילונית  ך

ק כדי להביא אותנו לידי תחיית נשמה׳ לידי א י י ' 
 חיזיית קודש.



 לב קריאות גדויות

 אם אין לנו עדיין אותו העזה, המספיק לפרש
 לנו בפרטיות מה היא תחיית הקודש שלנו, גם מפני
 זה לא נסוג אחור. ההכרה הכללית היא חזקה בנו׳
 שתחיית קודש מוכרחת לבוא לנו׳ ובשביל כך הננו
 דופקים על דלתות הקודש׳ אף כי עדיין הן נעולות
 לפנינו. בטוחים אנחנו שיפתחו שערים, ויבוא גוי

 צדיק שומר אמונים.
 ותחיית קודש היה תהיה לנו,

 הננו מתחילים לישא את האמרה, לדבר את
 המלה הרצויה׳ לקרא את השם. אחרי קריאת השם

 יבאו הכינויים, התוארים׳ המאמרים, והבאורים.
/ דעו כי תחיית קודש היא  הכרו נושאי כלי ד
 מתנערת בעמנו. להשלים את יסוד התחיה הלאומית.

 לשכלל את תיקון הגאולה.
 הנני רוצה במכתבי זה הקצר׳ לעורר את כל
 לב׳ של כל שדרותינו. לדבר דבר על-דבר תחיית
 הקודש שלנו׳ על־דבר הנשמה העליונה של תחייתנו
 הכללית שהיא מוכרחת עתה להופיע עלינו. יודיעני
 נא כל איש אשר רוחבו. לסי דעתו וסגנונו. מה הוא
 צמרו, שאיפתו ותקותו, על-דבר תחיית הקודש שלנו׳
 על-דבר השלמת תחייתנו הלאומית. על-דבר הארת
 כבודה׳ על-דבר עדנת יפעתה. על-דבד הרמת דגלה
 לעיני כל ישראל ולעיני כל העפים כולם, לידע
 ולהודיע ולהודע כי אמנם דבר גדול שלח ד׳ כעת

 ביעקב ונפל בישראל.



 דגי ירוסלימ א לג

 שימו לבבכם כל ישרי לב, הבו עצה וחושיה.
 התכוננו לקראת תחייתנו השלמה, לקראת השלמת
 תחייתנו הלאומית, לקראת עטרת תפארתה ופאר
׳ לקראת תחיית הקודש של עם הקודש, גאולי די. ה י ז  ג

 ישלח עזרך מקודש, ומציון יסעדך.

. ? ירישייש, חרפ)  '*יי,

 ח

ל ירושלים ב.  ת
 ומירץןוליס)

 אתינו היקרים כל בית ישראל הגוי כולו1
 דגל ירושלים הורם באותה השעה׳ אשר המטרה
 המדינית של ציון הגיעה כמעט למדרגה החשובה
א עומדת בה עכשו. באותו הפרק של מתן הדיקלרציה י י י  ע

 *ל-ידי הממשלה הבריטית.
 ראינו אז עין בעין. שהתכונה החלוצית של
ץ האומה ותחיתה בארצה כובשת לה את דרכה נ  נ

 יחייס׳ התעמולה רבה וגדולה. והאידיאלים החילוגיים
קסיפים. וטבעו של עולם צריך להם. וכל לב רגש 0 

 °יכרח להודות. שכח כביר ורב טוב צסון גם בהתחיה
ת שלגו. הדוגלת בשם ציון. שמטרתה היא י נ ו ל י  ח

ה היהודית בארץ האבות. נ י י °  ה



 לד קריאות גדולות

 אבל מעבר מזה נוכחנו לראות׳ שכמה שיצליח
 החול במצעדיו איננו עלול כלל לבוא לתעודתו אס ,

 לא יופיע אור הקודש בתכונה רוממה. ויאיר את
 מחשביו.

 ואור הקודש הוא בא מתוך הכרת הקודש שלנו׳
 מתוך התביעה האלתית הפנימית אשר בנשמת ישראל
 מתוך אור ישראל וקדושו, שהוא אור העולם ומלואו.
 והמגמה האחרונה של הקודש אינה רק המדינה
 כי-אם כסא ד׳ אשר בירושלים. כסא כבוד מרום
 מראשון מקום מקדשנו. ובעת אשר על נהרות בבל
 ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון׳ כאשר לבנו נשבר
 ונפשנו נדכאה על חורבננו המדיני׳ מיד נשבענו לא
 רק לשם ציון כי-אם אל ירושלים שמנו פנינו. ^אם

&  אשכחך ירושלים תשכח ימיני׳ תדבק לשוני לחכי א
י ראש  לא אזכדכי, אם לא אעלה את ירושלים ע

 שמחתי׳.
 והקול המלוה אותנו בנועם תקותו פעמים בשני״
 בליל התקדש חג הפסח ובחתימת נעילת יום הקדישי
 הוא קול נשמת האומה המביעה את עומק חסצר•;

 .,לשנה הבאה בירושלים׳.
 והנה אף-על-פי שכל אוצר החיל והחוסן ש^
 החיים של התחיה ושל הגאולה בגנזי הקודש היא
ול למעשיי׳  שמור. מוכרח הוא הדבר שיצא ד,מ

י כ  בהתעוררות־חיים אדירה, וגלים יכה בכל עז ב
 השדרות של העולם הססורסס.



 דגל ירושליט ב. יה

 ובתכונה זו באה הציוגיות, הדוגלת בשם ציון,
 העורג״ אל מדיבת היהודים, זאת התנועה שבאה מהכרה
ת עמוקה וגאונית, ההולכת ישר את מסילתה, י ג י ־ י  ח

 ימשמיא הוא דאסכימו על־ירה, לכובן לח מכוגות׳ לעלות
י תשואות ההרס ושאון ־ ה, בישראל ובאדם׳ ע תי עלו מ  ב

 המלחמה העולמית הנוראה׳ שאנו חיים עדיין בתסיםתה
א ססקה. ל  ש

 והבה מביעה• היא התחיה החילוגית שלנו את
 חפצה בשסה ברורה׳ מחשבותיה הולכות ומתבררות
ם אל יום׳ ומעשיה הולכים ומתגשמים בחיים י י  מ

 ובמציאות.
 אבל בכל המהלך של הגידול המוצלח הזה,
 העט כולו יודע שחסר לגו איזה דבר יסודי, תנועת
 התמיה שלגו חסרה היא אותו התיאור הנדרש לה, אותו
 החום המוכרח לפיתוחה ועילויה. והאור והחום הזה
 לא בגבולות החול גובל למצוא אותו: ממקור הקודש
יצאי• ואת מקור הקודש של התחיה חיבים אבו 0 

ף לעת הזאת הרבה יותר מבכל הזמנים, ואת י ש ח  ל

 יייגל של יסוד הקודש שבתחיה, אומרת היא התבועה
ת להרים. שלםי ו י י  ה

 זאת היא מטרתה של ההסתדרות ירושלים,
 הי״ילכת ומתפתחת מתוך ההכרה של חיי הנשמה אשד

 לעםגו.
 הגיע הזמן לברר את המושגים. החול והקודש
 שבחייגו הלאומיים איגם יסודות הסותרים זה את זה



ז קריאות גדולות  י

 כי-אס להיפך יסודות הבונים זה את זה, המגינים
 זה על זה. המשכללים זה את זה,

י אונים ל ד ח ץ ו י ד 3 ו ז נ ח נ ה א ד י ה ה ב ס י ש ר ס  ח

 אנו לבטא את כל העז של צד הקודש שבתחיר•
 הלאומית. אבל בטוחים אנחנו. שבהירות הרעיה
׳ v ובהירות המבטא בא יבאו יחד עם ההתפתחות 
 התנועה. עתה לתנועת קודש אנו צריכים להעלות איי
 תחייתנו הלאומית מתחתיות החול שלה, לרומם אי*
 ערכה בעולמנו הפנימי ובעולם הגדול של האנושיות

 כולה.
 גאוני חול טפלו ומטפלים בתחיתנו ההילונית׳
י קודש׳ נ ן א ה ג ב ר - , ם מ י ק ה  ומוכרחת היא האומה 5
 שיטפלו בתחית הקודש שלנו, וזאת היא המגםי'

 היסודית של התנועה הירושלמית.
 לירושלים* היא אידיאה, ולא חברה ואגייר׳
 במובן המצוי והרגיל. אנחנו אומרים, שלא יתכונן
8  החול בלא יסוד הקודש, כשם שלא יעמד הקור7

י נ י ח  בחיים בלא יסוד החול. אנחנו דורשים מכל א
'  שיש להם איזה יחש לחוש הקודש. והס באמת נ

י י  בניה של אומתנו הקדושה. שידעו את חובתם, שיכי
" , י נ  ויודיעו לרבים, שכל זמן שהננו מניתים את ת
״ החילוגי לכיי 0 T n , ק ע• !  התחיה שלנו להםמן ר

ת ' י  הרינו מסכנים את כל מעמדה. הננו סוגרים את ה
 בעד התפתחותה, והננו ממעטים את כבודה.

 הרימו את דגל ירושלים, חדשו את התנחג"



ימ ג לז  ד!ל ירועי

׳ הטיפו בעד הרעיון הירושלמי׳ זכרג את ת י מ ל ש י ^ ג  ד

׳ אשר יצא מירושלים שהוא יחיה את התורה  י
י תצא מציון. ש  א

 מה לעשות. אין זו שאלה. העבודה היא מרובה
• אבו צריכים להעמיד את הצביון של חיי ה מ  י

 r ׳" שלבי בצורה של תחיתגו הלאומית. כל

?לים׳ שיש להמ יחש פחית אי יותר לתוכן  י פ
ש שבחייבי. צריכים הם להתנער לתחיה, לבא י י ^  ל

י שלליל לאימי׳ לירי תכםים כולל ואיתן. והעיקר  י

 היא י*
י  חכעת הרעיין הירישלמי׳ הבעת הקידש ש
 היה הלאומית יהכרת ערבו בחיינו הכלליים.
ת והשירה מוכרחות להתרומם אל בקודת הגבה י י ° ס ^ 
י וכל האומה בכללה צריכה לראות בעיניה ש י י ^  א

 שיבת שביתה גם מתוך אספקלריא של קודש.
 הציוגות היא באת-הכח של צד החול שבחיינו
־ יעל כן הננו חייבים לחזקה ולאמצה, אבל מ י י מ י א

י '  ט

י חייבים ליציר באת-הכח של הקידש של נ נ ה

י י ח ז  ז

 ^ יים הלאומיים שלבי׳ בין כלפי פבים בין כלפי חיץ.
ר כי-אם על ידי יצירתה של התבועה ש ס א ־ י  * א

יישלמית. תביעת הקודש של התחיה. ' 
 יתניעת־הקידש הזאת, אחים יקרים. איבנה
 ^ עי• חרשה. היא היא התניעה העתיקה. היםידית
 ישית. הנצחית והאיתבה. שכל התנועות החיליניות
י הלאומית הבן באות מכחה ועוזרות נ ת י י ח  ת

 ייזקימחה. י



 ד־אית גדולות

 באו ונדים את דגלה של מדינת ישראל כארץ
 ישראל במלא מובנה.

 באו ונשלים את החסר בתכונת המחיה החילונית
י  אשד בציונות על־ידי תחית הקודש אשד יופיע עי

 דוממות דגל קדשנו, דגל ירושלים.
 הקבצו אל דגל קדשנו, אחים מרחוק ומקרוב
 ד״קבצו באהבה, באמונה, בהתלהבות של קדושה, באומץ
 ובחיל, בכה ועוצם של תחייתנו הלאומית ההולכת
 ומופיעה. הננו קוראים לאמץ את כל מה שנוצר כבר
 ולהוסיף ערכי חיים שלמים, אשר נרדמו עד כה ולא
 שמשו עדיין בתור מאורות בתכונת תחיתנו הלאומית
 בחידושה. באו לעזרה, באו ובנו בהיכל ד׳, באו והקימו
 את הבנין הנכון והנשא בנין בית ישראל על אדמתי
 בקודש ובחול שעל שהדת הקודש. ואת תחיית הקודש
 הקימו ורוממו על-ידי הסתדרותנו הקדושה, הסתדרות
 ירושלים, הבא־, מתוך הרעיון הירושלמי מתוך המחשבה
 הנצחית של עם־הקודש, המקושר לאדמת קדשני
 לעולמים והמצפה לגאולתו השלמה, שתופיע עליו
 מקודש, לעדן ולקדש את כל מצעדיו החילוניים

 ההולכים ומתגשמים בחיי התחיה הלאומית שלנו.

 ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך.

 הקבצו אל דגל קדשנו דגל ירושלים. הםתדרי
 בהםתדרותנו הקדושה הסתדרות ירושלים. ה«ימי

 לדעיוננו הקדוש הרעיון הירושלמי, עוררו בכל



 דגל ירו«לימ ב לנז

 את תביעתנו הקדושה תנועת ירושלים. העירו את
ל כח הקידש אשר בעמבי לבבית את ביתבי הלאומי  כ

י את תחייתני הלאימית למעלת התחיה השלמה מ מ ו  י

 תחית הקודש, זכרו מרחוק את ד׳ יירושלים תעלה
 *ל לבבכם יכל הנותר בציון והנשאר בירושליכ

 קדיש יאמר לי׳ כל הכתיב לחייב בירושלים.
 קדשו את תחייתנו הלאומית, רוממי את דגל

 ירישלים.
 התאמצו בעד מטרתנו היסודית: עם קדוש על

 אדמת הקודש.
 בברכת עצמה וגבורת קדש׳

( * , פ ר ס ח י י ע ז י  יי',? י



.  ט

 פצעי אוהב.

 שלום רב
 לאחינו היקרים בארץ ישראל בכלל׳

 למנהיגי הצבור׳ ולועדי העדים והמושבות,
 אחים חביבים!

 אנחה גדולה, יוצאת מעומק לבי׳ על שפלו^
 הרוח שלנו. עתה דוקא בשעה הגדולה של תנועת
 התחיה שלנו, האנחה יוצאת מקרב לב דוי, וחודרת
 נוקבת ויורדת היא עד התהום, עד תהום הנשמה של
 האמה האמללה המפרפר ת בעוצם חבליה ומתבוסםת

 בדמיה.
 האנחה העמוקה הזאת חפץ אני להאמין שתשמע
 ללב אחים לצרה ואחים לתקוה, אחינו היושבים

 בארץ-ישראל בערים במושבות בקבוצות ובחוות.
 הריסות נשמה, דלדול רוח. זהו ההד הכללי
 הבא לנו מסדרי החיים בארץ ישראל, בימים אשר
 אנחנו צריכים כל כך התאמצות-רוח והתעודדות שי
י  תקוה, באים המעשים הפנימיים שלנו ומטפחים ע

 פנינו טפיחה של עלבון וכליסת־עולם.
 אחים ! שמעו לדברי-אמת היוצאים מלב שביר
 של אוהב נאמן. מי לא יודה שבנין האמה בארצה



 yxc• אוהב

א מיוסד לפחות גם על הרוח׳ על רוחה העצמי, י  ה

 על תכונת חייה׳ ומעמקי רגשותיה הפנימיים׳ הדופקים
 בקרבה מדור דודים, ואם הרוח יבוק איסוא הוא
 הבסיס לכל המעשים כלם, אם הנשמה שוגלמה, איך

ז הגוף חיל. מ א  י

 בושים אנחנו לפרט ברבים את פרטי הריסות
׳ את השממון הנורא בחיים הפנימיים, את חוסר ח י ר ,  ד

 הכישה וסריקת-העול של כל אחריות, המתראה כעת
גו בארץ־-ישראל. אבל אי אפשר אחים-יקרים י חי 3 

ק עיד, חיבה לענות בקול ענות־גבורה. ו ת י ע  ל

 שיבי שיבי בנים י הרחקתם ללכת.
 אם נבא לתריר ער התהום של בביקת-הריח,
 המתגלה בצורה של שממון, ימם הלב, אבל אך על
 היבריס הנכרים בחיים, לעיני כל י ישראל, ולעיני יכל
 חעמים, נדבר הפעם. בראש לכל ההריסות הרוחניות.
 יזיפם מקום תלוי הקדש. של חלול שבת ההפקרי
א מאד׳ המאריב את הנפש "ימרגיז את הריח; י ו ג ז  ז

 כל לב ציסח לתחית עמי.
 איכה יעמד הלב׳ איך תחזקנה הידיים, לבזות
ך את גכםי-הקדש הייתר-אדירים של האמה: כ " י  כ

?דית, שם גאה יותר מותי •אי-אפשר 'לתן, להתיזיין פ * 
י הזה. ז י °  מ

יאם הלב מתפקע מכאב, ומלה של מוסרי ייצאת : 

ו המצוקה. והמענה הוא עליל לחיית של בוו י * 0 

• ־ ' ( ׳ - • י»יי• fttf• היה-לבו. ־ ־ ה 0 ל ? 



I קריאות גדולות B 

 תנו ?ה׳ כבוד בטרם יחשיך, בטרם
 יתנגפו דגליכם על הרי נשף׳

 והרי-נשף כמה הם מגפים את רגלינו. את רגלי האמה
 בכל תפוצותיה ואת רגלינו פה בארץ־התחיה.

 שובו שובו בנים!
י  שובו אל רוח עמנו, אל תורת אלקינו צי

 ישראל וגואלו.
° כ  שמרו את השבת מחללו ושמרו יר

 מכל רע. *
 והחיים בכללם׳ כמה קלות־ראש וחוסר-אחריוי*
ן אחי ן י ב צ ר ן ח ק א 0 ט ע 1 ן , , ת א 0 א י ב ב . ן ם י א ל ם מ  ה

 של חיים, בארץ-ישדאל, כי אם להכניס לתוכם איי
י י  הפסולת של כל המנהגים הגרועים אשר לעמים, כ

 שנהיה לשמצה בקמינו.
 כלום חסר לנו בימים הללו, כי-אם שטיפה
 אחרי רקודים ומחולות, סכל המינים. אבדת כסף וזמן

 בהתמדה בדאי-נועיס ותעלוליהם. וכאלה.
 נשינו צריכות דוקא ללכת אחרי האפנה היותר

ל אירום*  פרוצה, והכל כדי לחקות את הנמוםים ש
 הגוססת. ולהכניסם בחזקת היד׳ פה בארץ הקדםי
 ובארץ הקדש. אשר לא תוכל שאתם. כדי להחמיר
 7ל ידם את כל ההוד שבחחיה, זאת כל תפארת

 רעגנותה.
 והשולחן הולך ונעשה מגואל, נבלות זסריפות



 פגעי אוהב מג

 *אבלות בפרהסיא בלא שום רגש של בושה. ועד
ן היא הגבול, ובאיזה אופן יעמד הרוח בנו. כ י  ה

 באיזה דרך• נקשר כאיש אחד׳ בקשר של אחוה,
ם אתם מהדסים את השתות היותר יסודיות׳ של  א

 הרוח המאחד את הלאם.
 באיזה אופן תתבסס האמה ברכוזה, אמ אתם
 הילכים ומרבים בה רקבון של הפרדה, המביאה

 לשנאת-אתיס וליאוש-רוח.
 אמת הדבר. שמעוט קטן מאד מיושבי ארץ
, הוא הנתפס בכל התעלולים הללו, אבל הכי ל א י ש  י

ו עליבי על כולבו לעמוד בפרץ, להודיע להמעוט י  א

 הזה שהוא ממיט על כללנו רעה וחרפה נצחת.
 רפיון«ירים בפגים, וחרפת עולם כלפי חוץ, כלפי
פ בכללם. שהטובים שבהם הם מכבדים אותבו, י מ *  ה

ת רעיון תחיתנו. בגלל דבר ה׳ אשר אתנו, בגלל  א

 החיים ה״ביבליים״ הקשורים במהותנו מאז. האם לא
י ההפקרות השוממה ן רוח אנו מוסיפים להם, עי י י פ  י

ל ארחות תיינו עתה פה, באדץ־ישדאל. והם העמים  ש

 •לא רגילים הם בההלכה של ״כל ישראל ערבים זה
׳ להלכה ולמעשה. ' ה ז  כ

 אחים׳ שימו על לב! נא התבוגגו.
 אםגם לא אבדנו, וגצח ישראל לא ישקר!

 קיל גוחם. ולסעמיס קול גערה, אנו שומעים
 שי גם מחוגים רחוקים, גם מאלה שנתרחקו בענמס,



 קליאוח גדויות

 פהגיוני-קודש של תורתנו הקדושה, ומארהות חייהם*
 הגות-רוח עדין, מוצאים אנו מפוזרה. גם ברחשי
 הלב של הדור הצעיר המפוזר במחשבותיו על שבעה
 ימים. תקוה נותנת זאת בלבנו, כי מחשבות טוביה

 תצטדפנה גם-כן למעשה.
 ובעלי המפעל מנהיגי־הצבזר המעשיים, אלי•
 שהם מבינים כבר איך אמה נבנית. אלה שלא נשתובבה
ת י ג ג ר  דעתם, עד לידי המדד. הקיצונית של הכעסה נ

 הם יעמדו בראש ויעצרו את הזרם השוטף.
 זכרו מרחוק את ה׳ וירושלים ותחית עמנו עליי•

 תעלה על לבבכם.
מ י  הרימו את דגל-התחיה להקדיש את כל ק

 בישראל, ביחוד את היסודות הגדולים. ״
ם י י  קדשו את החיים, יהיו חיינו בארצנו ח
י נ ם  ישראליים הראוים לשמם. יבנה רוחנו ויבנה ע
 וארצנו השוממים, החיו את תחיתנו הלאומית נתחיה

 קדשה.
 שובו מחלול שבת, שובו ממאכלות אםורוה׳
 שובו מכל אזרח רע, המפקיר את חיי היחיד י*י*

 חיי הכלל.
ל י ת  שובו ובנו את העם ואת הארץ והבנו. ב

ר ב  עמנו ובתזך ארצנו, אשר כל אדם יאמר להם, כי י
 ה׳ בתוכם.

י י ו ם  קבלו אחים את אנחתי המרה, וסלחו על ב



י אוהב מר. ן 1 0 

ס היוצאים מקרב לבב המלא לכם אהבה י ש ן * 
ו קז. * 

 בסוח אני שדברי יכנסו בלבבכם.

 ירושלים,
 ^ ^ בצפיית גאולה ותחיית-אמת מהר הקודש

 אחיכם ועבדכם הנאמן

 >ייה״« ,
ם, תרפי*! י י ״ י  * י

 כייאת הקודש
 לכבוד רבותינו שבגולה הרבגים הגאוגימ
 והצדיקים רועי ישראל ואחיגו בשרנו אוהבי
 ציון ומקראיה, הקשורים בקשרי קדש לארץ
 חמדה ולבגין עם ד׳ עליה, בכל לבם ונפשם.

 שלום וברכה ממכון בית חייגו.

 זי ירבותי, אתי
 שגיס עברו, אחרי מלחמת העולם אשר שקמה
 °*ם׳ ותוצאותיה של המלחמה המרגיזה, על חובת
י על אדמת הקדש להרים בה קרן לבית ישראל. ג ת י י *  י
 •ילכית וגראות עין בעין, מתוך כל מהלכי החיים

ם ושאיגם תלויים בנו. י י י י ת ז  ז



 מו קריאות גדולות

 עת בנות הגיע, ואנחנו חייבים לעשות לד׳ כל
 אחד ואחד לפי כחו, לבנות אתי הנהרסות, וליטע את

 הנשמות אשד בנחלת אבותינו מעולם.
 והנה יש בתוכנו כח כביד המשתדל לבנות את
 ארצנו הקדושה, ולא רק בענינים החמריים לבדם,
 ביסוד מושבות, ובנות בתים, ערים וכפרים, כי אם
 גם ברוח, נושאים הם עין על החנוך ועל הספרות
 ועל כל הענינים הרוחניים שבחיים בצורה אנושית.
 אבל כל המעשים הללו, מעשי חול המה, וברוח חול
 הנם נעשים ומסתדרים, ובתוך חיי הקדש שלנו אין
 קול התחיה מפעם לצערנו. אכן יש לנו שרידים
 אוצרות קדש רבים בארץ-ישראל בכלל, ובירושלים
 עה״ק בפרט, חדרים, וישיבות, חשובים וקדושים מאד,
 כדרך שהיה לנו בימי קדם, לפגי ההתעוררות הגדולה
 של רוח התחיה אשד לאומה, וחפץ בנין העם המחודש,
 המפעם בחזקה במחנה ישראל. אבל הרוח החדש׳
 חפץ התחדשות החיים לתחית העם, הולך הוא
 במסילותיו הכל בדרך חול. ודרך הקדש היא נעזבת
 להרגל והתרשלות ולפעולות כאלה, אשר דק ברב
 אומץ אמנם הנם עמלים להחזיק את הקיים מאז, אבל
 אין לנו עדיין כח מחודש, שיהיה נכר בו אומץ
 היצירה בדרך הקדש. אשד יתעלה לבנות לנו לצרכי
 הקודש הגדולים, בנינים חדשים ויצירות חדשות׳
 ע״פ ההתעוררות החיה של חפץ התחיה, והתנערות

 החיים אשר לאומה.



 קריאת הקודש מז

 למלאות את החסרון חזה. שכל זמן שהוא שורר,
 י אפשר שתהיה לגו תהיה שלמה׳ ולא מעמד הגון
 יחשוב בצביון החיים החדשים. של ארץ־-ישראל
, ם י ל ש ו ר ל י ג  המתתדשת, הרימותי זה שנים את ד
 אשי התגיתי בו מפורש, שאין אגחגו באים׳ לפגים

 עי״ז *
 1 את שום כח מכחית האימה. המתאמץ לעשת!

ן  אייה דבר לטיבה ילבגין׳ בין בארץ בין בגולה. אי
י פוגמים את התחיה החיליגית יאת הצייגיית נ ח ג  א

א גישאת את דגלה. כי חיי חיל הם חייפ אנושיים י ה י  ע

י זקיקים להם בבגין הצביר הישראלי בארץ. וקל- נ נ ה י  ע

 ותומי* שאין אגו םיגמים את תעמילתי של ה״מזרחי״
ך הצייגיית, שכינתו היא לשם שמיס. ולביצור י ת  ג

ח והיהדות. וכמו כן פשוט הדבר ימבירר שאין  הי
י פוגמים ביסודה של ..אגודת ישראלי. המתאמצת ג  א

 לקשיי את כל כחית החרדים, ולפתור את שאלת
 החיים בארץ יבגולה ע״פ התורה והמצות. בל אלה
חי הס דברים הראויים לחזוק׳ ולסדור כוה׳ שלא  י
י ג ״כ* איש בנחלת רעהו, בשאיפותיו הטובות ע °ג  י

 יבכבורו.
 אבל על כל אלה צריכים אגחגו לרומם בעצם
 התחיה. דגל של קדש׳ רוח מלא, ששאיפת החיים
 הסתוזדשיס באומה ובארץ בהבנותה, תהיה גכוגה
 לבצר בתוכו את כל סגולות קדשגו. את הקודש
. את אור ד׳ וכבודו על עמו וגחלתו, במצעדים ן י י י ן *  ה

ל חדיש ושל תחיה׳ ובאופנים ההולמים והמתאימים * 



 ־ קריאות גדולות

 לתכונתה של התוויה הלאומית ההולכת ופועמת בחיינו
 בארץ ישראל, ואשר הדי קולותיה מוכרחים הם להיות
 תמיד הולכים ונשמעים, בכל ארצות פזורנו בכל

 קצות הגולה.
 אמת הדבר שמעת אשר התלותי לקרא עיר
 תחית הקדש. ע״ד דגל ירושלם והסתדרותה, היה ראיי
 לי לקוות לתוצאות יותר מזהירות, והכרה יותר
 רחבה, מאת קהלנו הגדול יברכהו די. אבל הלא
 יודעים אנחנו, את ים התלאות שאנו טבועים בו, ואת
 נהרי נחלי הדמים השוטפים את אחינו האומללים׳
 זאת הצרות הגשמיות והרוחניות העוברות 'בהמון גלים
 על ראשינו תמיד, עד אשר אין פלא כי קול כזה
 שיפודתו ־בחיי הרוחניות והאצילות הנפשית לא נשמע
 •כל כך בחזקה. אבל בכל זה לא רפו ידי. וחזקה
 :היא תקותי׳ שקול הצדק והאמת הקדש והחיים
 ;האמתיים ישמע בעולמנו, ואור ד׳ יופיע על מהלני

 החיים אשר לתחיתנו הלאומית על אדמת הקדש.
 ועל כן, הנני עוד הפעם שולח את דברי
 אליכם אחים חביבים: הרימו את דגל ירושלם בעולם.
ת ו ר ד ת ־ ם ה  זדיו. כולמ< כאיש אחד חברים, ל
; פעלו כולכם ברוח התנועה הירושלמית!׳ ע ל ש ו ־ ד  י
 האומרת .לדומם את הערך אשד לתחיה הלאומית
 שלנו, בערך הכפול אשר להקדש היסודי, אשר לדבר
 לד<>.החי בקרבנו נצח, ואשר רק מבר>ן הודו והדרי׳
 ;מקדומת׳זאמונתו הגדולה, •מושפעים אנחנו. ומושפעים



 קר־*וז הקורס

 הם הכתות הטובים אשר בעמים יבממלכית, הנוטים
 לני צדק׳ ועוזרים אותנו להכיר את זכות ביתנו

 הלאומי בארץ ישראל.
 אמנם כעת באתי ביתור לדבר׳ לא רק על
 הערך הכללי של תתית הקדש שלנו, ולא על הערך
 הכללי של הסתדרות ירושלם ורגל ירושלם בכללותם׳
א על ענין אחר פרטי שהוא, נתון בתוך הכלל ל  א

 הגדול הזה, קשור ודבוק עמו, ועם זה הרי הוא
 חטיבה חשובה שכדאי ליחד עליו הדבור בפני עצמו.
 הפרט הגדול הזה הוא, דבר יסוד ״ישיבה

 גדולה ומרכזית״ בעד כל האומה בירושלים.
 הרעיון הזה כשיצא אל הפועל הרי הוא מוכרח
 להעשות בסיס ועמוד חזק לתחיית הקדש שלבו, וערובה
 גאמנה לבצירה וחזוקה וגם לערוגה ורוממות כבודה

 של החיתנו החילונית.
 ירושלים עיר קדשנו ותפארתנו מוכרחת היא
 להעשית האכםניא של תורה היחידה בגדלה,
 והמצויינת באיכותה בכל העולם כולו. 'זאת היא
 דרישה פשיטה שכל אחד מישראל יכול להבין

 איתה.
 החיים הילבים במםילתם הכבושה. החיים
 החיליניים שיטסים איתני מסביב, בתי ספר גימנםיית,
 יגס אוגיברםיסאות, למרעי החול וגם למדעים הלאומיים
 הישראליים לכל עגםיהס, בצירה חיליגית. עומרים הם
 להיםד במיקדם אי באיחיר של זמן, שטף של מתלמדים



 j קיי»וו/ גדויזח

 מכל קצוי הגולה. שאינם מצטיינים ביחש טזב לחיי
 הקודש. להכרתם ולהוקרתם, יבאו אלינו מכל הצדדים•
ן לקדם את פני  ואנחנו, אין אנחנו מוכנים כלל, אי
 הזמן, איך להעמיד לנו כח קדוש איתן ורב, שישמש
 לנו תריס בפני החילוניות המתגברת ומסתעפת, ושיגביי

 על ידי הזיתו׳ על ידי רוחו והשפעתו, ועל ידי האישיותי
 המצוינת של הנקבצים אליו לשם התורה. לשם כבודי•
 ותחיתה, לשם הגדלתה והאדרתה, את השפעת ד,?ליש
 בחיים, ושיוכל על ידי זה להביא זרם חדש בכי
 ההליכות של תחית האומה בארץ, לצד הטוב והנעלה•
ר על עמי ש . א 0 ד ש  באופן שנוכל להיות בטוחים. ש

 ואור תורת חיים אשר בקרבו, ילך הלון וגדול באר?
 התחיה׳ במהלך צמיחתה של ראשית ישועתנו.

 הישיבה האחת המרכזית והכללית. שתזםי
 בירושלים בתור הישיבה העליונה והגדולה המיוחיתי
 במכון קדשנו. בעד האומה כולה לכל ארצות פזוריה׳
 זאת היא נקודת ההצלה למצבה של התחיה הלאומית
 שלנו. שלא תבלע בגלי החילוניות המקיפים אותת

ר ׳ י ו  מסביב. והנקודה הזאת היה תהיה גם נקודת הז
ע ל ו  לחיי הרוח, הקודש, ודת האמת, לכל אחינו כ

 בארצות הגזלה.
 הישיבה הזאת תקבל אל תוכה צעירים מבני

 שש עשרה שנה עד עשרים ושתים שנה.
 התכנית של הלמודים תהיה בה קצובה ואיתנה׳
 למודי התורה לםקצעותיה: תורה שבכתב ותורת



 קריאת הקודש נא

 שבע״פ. המשנה, התוספתא, התלמודים, הבבלי
 יהיריש/מדרשי ההלכה, ואגדה. פוסקים הראשונים וגדולי
 האחרונים, חכמת ישראל העיוגית והמחקרית, חכמת
 המוסר והמרות, וכל המקצועות הנוגעים להרחבתה
 של תירה, והגדלת ידיעתה. בהכשרה של טפול בתנוך
 התלמידים במדות טובות, והדרכה גופנית ונפשית

 בריאה, ביראת שמים תמימה וטהורה.
 וחלק עליון מהישיבה, יהיה מיוחד למגורלי
 הישיבה, — תלמידי חכמים שגמרו חק למודם והם
 ראויים להיות עוסקים ביצירות תורניות. שהמ יעבדו
 במחלקה מיוחדת ליצירה. של ספרים וחבורים, הנחוצים

 ידיר. בכל מקצועותיה של תורה.
 מגמתה של הישיבה היא שיהיה שם שמים.
 שם התורה׳ שם ישראל ושם ארץ־ישראל, מתקדש על
 ידה בעולם. ושאיפת הקמתה היא, שיתפרסם במשך
 הזמן במלא התבל. שהמכון המיוחד והעליון. לחכמת
 התורה חכמת הדת ותכמת ישראל. במובן הגדול
 שלהם. הוא מרוכז בהישיבה העולמית הגדולה הזאת

 שבירושלים.
 הזרם של כתות צעירים, המיוחדים לתלמוד
 תורה ולהדרת קודש, בחיל ורעננות. יביא עמו מרפא
 לרוח העם. ההולך ומתפתח בארץ, בדרך תחיה
 והתעוררות לאומית. שיהיה הולך ומתעלה, בתכונה
 של קודש. וצדדי הקודש שבתתיה הלאומית, שהם
 גנווים בה. ואיגס נראים כראוי בפועל עדיין, ילכו



ת /1!1 ו י ו ד ב c » v גב 

 ויחגלו בחיים, עד אותה המדד. שיהיה בידם. למלא
 את החלל הדיק שבחיים הלאומיים שלנו, שעל ידי
 חוסר ההשפעה של צדדי הקודש שבתחיה הלאומית
 עלולים הם להיות הולכים ומתחשבים בחשכת החילוניות

 וגסות החומריות.
 הבינו נא אחי האהובים את עמקה של השאיפה
 הקדושה הזאת, והרימו כולכם יד בכבוד והדר, בנדיבות
 רוח והכרה פנימית לבנין המוסד העליון הגדול
 והקדוש הזה, ליסודה וקיומה של הישיבה העולמית

 הכללית שבירושלים.
 כל הישיבות אשד בעיר הקודש, שהן מגדלות
 את החלק הצעיר שבבני תורה שבירושלים, לתלמוד
 תורה, ושיחד עם זה הן מחזיקות בתוכן את החל?
 החשוב של תלמידי חכמים שבירושלים, שתורתן
 אומנתן. הן מוכרחות להתחזק להתקיים ולהתפתח׳
 ודוקא עם זה אנחנו חייבים ליסד את הישיבה האחת׳
ת  בתור בית גדול כללי. שיקלוט אל תוכו לא רק א
י, כ־א להרים בעולם את  בני התורה הצעירים שבא׳
 הדגל של תחיית הקודש בארץ ישראל, עד אשר אותי
 החלק הצעיר והרענן, המוכן להיות משתלם בגדולתה
 של תורה, ידע. שצריך הוא לבוא להיכלה של הישיבה
 הכללית בירושלים. לשאוב מתוכה את תלמוד תורתי׳

 בכלילת יופי ותפארת גדולה. וקדושה עליונה.
 וגם אם רק משך שנים ישב הצעיר בעיר
 הקודש. עד שיגמר את חק למודו. וגם אם אחר כל



 קריאת הקידע נג

*טרך לשוב אל עירו ואל מקומו בחוץ לארץ, גם  י

• ידע. כי התורה אשר יצאה מציון ודבר ד׳ אשר ז  א

 מירושלים, היא היא אשר פעלה על רוחו, ועל
י הויתו הרוחנית, שהביאה אותו להיות שלם  כ

 באותו הצביון המשוכלל אשר הטביעה הישיבה
 **יי את חותמה, והיו עיניו ולבו, פעולתו והשפעתו׳
 גתוניס נתונים תמיד, לבגין אר״י ולתחית האומה.

 בירך החיים. שהיא דרך הקודש׳
 והיה לנו גדוד שלם. לגיון חי, ופועל, מלא
 עז ועצמה. הכרה עצמית וידענות פנימית, העומד
ו על בסיסה של תורה ויסודה של קדושת ישראל כ ז  י

 הנאצלת, מוכן למלא את אוירה של עיר הקודש.
 בתור העיר האתת. שהיא לבם של ישראל, הוד

 רוממות קודש׳ ותפארתה ועתה של תורת חיינו.
 הרעיון הזה של יסוד הישיבה הכללית, מרומם

 וגשגב הוא.
 ולגשת אליו׳ צריכים אנחנו יסוד גדול חמרי.
 כדי שההכנות החצוניות יהיו גם הן. נאותות, להיות
י כח  לבוש להאור הגדול הזה אשר יצא מציון. ע •
 התורה של הישיבה הכללית שבירושלים, שלשם
 עמדתה וקיומה. מוכרתות הן יתר הישיבות הממלאות
 את עיר הקודש בתורה ויראת שמים, להיות מתקיימות

 ומתתזקות.
 בתור הכנה זעירה. לגשומ הדבר הגדול הזה,
 יצרתי את המרכו״. שמספר מצומצם של תלמידי



 נד קריאות גדויוח

 חכמים, מלומדי הישיבות המצויינים׳ נכנסו בו, והנני
 עסוקים בשיעורים קבועים למקצועות ההלכה וההגדה׳
 כלומר בלמוד המעשי של תלמוד ופוסקים בגמרא
 סברא ופלפול, ובלמוד העיוני של הלכות אמונות
 ודעות שבתודה. שהנני שואף להרחיבו בכמות ובאימה׳
 כדי שיהיה משמש לקצת התחלה ליצירתה של הישיבה
 הגדולה, שצריכה להקיף בתכונתה את התוכן הרב
 של מקצועותיה של תורה השונים, ולהיות בסיס ונושא

 הדגל של תחית הקודש באדץ-ישראל ובישראל׳
 והנני מצרף לדרישתי הגדולה. של העזרה

 הטפוסית האדירה ליסודה של הישיבה הכללית:
 את בקשתי לחזק את ^המרכזי המיוסד כעי1
 בתור הכנה זעירה, שיש לו יחס עם הפתוח של

 הרעיון הגדול של יסוד הישיבה הכללית. בכל הקיפה .
 וגדלה, המעודד בקרבנו תקוות גדולות, ושאיפות
י ג  אדירות לתחיית עם ד׳ על נחלתו, ולרומם את ד
י התנועה  ציון וירושלים, את דגל תחית הקודש, עי
 הירושלמית, המיועדת להשלים את מה שחסר מ?
 יסור הקודש, ואור ד׳, בהתנועה הציונית, כדי שיהיה
 מעשה הצדקה׳ צדקת ד׳ עם ישראל ועם ארצו, שלם׳
 בכל כליל הדרו, שלם בתכונתו החילונית, ושלם בתכונתי
י אור הקודש אשד לתנועה הירושלמית ״  הקדושה, שיצא ע

י י  שההסתדרות ירושלים׳ משתדלת לעוררה על י
 הרמתו של דגל הקודש ^דגל ירושלים״.

 הסתדרו אחים בהםתדרותנו הקדושה ^הםתדיוי*
 ירושלים״.



 נ״

 הכינו יסוד גדול לכובביותה של הישיבה
 י׳כללית״ היחידה המרכזית בירושלים.

̂ המרבו ׳־ אשר החלותי  יתמכו בידי להרתיב את 
 ליסד בצירה קטנה. להגדיל "ולהאדיר איתי, כדי
 ׳שיהיה גס היא מצטרף למעשה הגדול ירב הערך של
 יסיד הישיבה הכללית הגדילה׳ בכל תכניתה העשירה

 יהמקיפה.
 בעשה נא כל מה שבידינו לעשות.

 ישיכן ציון ישלח לנו מקודש את עזרו, למלא
 את דברי, אשר דבר על עמי ינחלתי:

 כי מציין תצא תירה ידבר ד׳ מירישלים בביא
 אחיכם ועבדכם הנאמן השולח לכם את ברכתי

 הנאמנה מהר הקודש מירושלים

בה עולמית מרכזית בירושליים.  ישי

 יסיר ישיבה עילמית בירישלים היא אחת
 השאיסית הגדילית של תחית הקדש המתבטאת ע״י
 •ההסתדרות הירישלמית, המרימה את דגל ירישליס

לם היהודי. י ע  כ

 רעיינית של תחיה הילכים יצימתים בקרבני׳
פעלים באיזה צירה שיהיי מיכיחים הם לבא עמהס, 0 1 ' 
 *בל ליםיד יםידית התחיה׳ מכירים אבי כילבי יחד
 ״שהיא תתית הקידש לעם הקידש בארץ הקידש. כשתהיה



 נו ?ריאות גדולות

 לנו תחית הקודש תהיה לנו תחיה שלמה. דכי בלעדי
 תחית הקודש יש לנו רק צללי תחיה. פרפורי תחיה׳

 ולא תחיה במובנה הפשוט והמלא.
 ולתחית הקדש צריכים אנחנו, שהקדש היסודי
 שלנו יתרכז׳ בארץ חמדתנו׳ ובעיר מכון בית חייני

 בירושלים.
 אל גא נחשוב שנצליח אם נניח את עצמני
 להשטף מתרבויות זרות׳ או אפילו רק כלליות אנושיות,

 במהלך תחיתנו הלאומית.
 אל נסמוך את עמודי תחייתנו הלאומית ר?
י  על היסוד החלוני, שסוף כל סוף ערכו הוא ערך כ

 מחשבות אדם ותחבולותיו.
ח כ  מנוסי חיים אנחנו׳ ויודעים אנו את אותו ה
 אשר נתן לנו חיים בעבר, ומאמינים אנו שיתן לני

 חיים בעתיד :
 התורה דבר ד׳ בישראל החי עדי עד. והתורה
 תצא מירושלים להיות לכח מחיה את העולם
 העתיד שלנו׳ את הדורות הבאים. על ידי ישיבה

 גדולה מרוכזת בעיר הקודש.
 ישיבה עולמית, שמטרתה תהיה ברורה לפניה
 לכנס את הדור הצעיד, העתיד להתחנך בחנוך שי
 תלמוד תורה בצורה של גדלות׳ בלומדות חשובה•
 בבקיאות ובחריפות, בהרחבה ורעננות, אל תוך הישיבה
 המרכזית בירושלים, על משך השנים שהם צריכים
 להשתלם עד כדי לצאת ממנה בתור תלמידי-חכמים



 קריאח הקורס נז

 חשובים בישראל, בין שיהיו רבנים מורי-הוראה׳
 דיינים, מגידים, שוביים ומורים׳ בין שיהיו בעלי-בתים׳
י מסחר או בעלי מדע ואמנות, מכל הסוגים ל ע  כ

 השונים.
 הרכוז הזה. של החלק הבריא ביהדותו, במקום
 המרום של שאיפותינו. יוסיף לנו עצמה, בין להיהדות
 ייארצי-ישראלית בין להיהדות שבגלות. עד כמה
 שתהיה מוכרתת להמשך עד העת אשר יסקוד ד׳ את
י בדבר ישועה ורחמים בגאולה שלמה׳ בביאת גואל מ ? 

ב: ק בי ^ 
 תתית הקדש שתהיה מתבלטת מיסוד מוסר זה.
 של הישיבה המרכזית בער כל העולם כולו׳ חוץ
 מהישיבות התשובות הקיימות שבירושלים ובאיי בכלל,
י בגי איי, ובעד אלה הבאים להשתקע באיי בתור  בע
 מהגרים וחלוצים. רק ישיבה גוערת בשביל הרכוז של
 חיי הקודש העליוגים, שבכל תפוצות הגולה בישראל
 בעיר הקודש, צריכה להיות החטיבה האחת, שכל
, לכל שדרותיה של האומה, יתענין בה בשכלולה ל א י ש  י

 יבקיומה.
 ואני קורא לכם אחי ועמי, רבותי וחברי, לבל
 הסיעות והמפלגות השונות. הבו ידיכם עמנו להקים
 אח היסוד החסין הוה לתיי אומתנו, ולסריחת תחיתנו,
 המטירו גשמי גדבות, בעין יפה ובלב מתנה, להגשים
 ?ל ידם את הרעיון הגדול הזה, אשר יבצר לגו את

 כל עמדת תחיתגו הלאומית.



 נח קריאות גדולות

 עזדונו ותמכונו לכונן את הישיבה הנחיר׳
 היחידה לכל ישראל.

 ישיבה מרכזית עולמית בעד כל העולם היהויי
 שבכל העולם׳ בירושלים.

 אחי היקרים׳ השיבונו נא תשובה מעשית חיוביי7
ת י ח  בהשתתפותכם הנאמנה׳ לתחית הקודש של ת

 ישראל על אדמת קדשו.
 שאו ידיכם קודש׳ להתגשמותה של המחשבי•
י ת י ז  הגדולה׳ לכונן לנו את הישיבה העולמית המרכ
 בעד הדוד הצעיר תופשי התורה שבכל הגילי״

 בירושלים עיר הקודש.
 והמחר בתורה, אשר תצא מציון, וברבי ד

 מירושלים, יהיה עוזר לנו.



א  י
 למשמרת השבת .׳קדושתה

 התוצאות, הטובות לפי הערך. להתקדמותה של
 הכרת קדושת השבת בין אלה השדרות, אשר לצערנו
 נתקלקל אצלם היסוד הגדול והקדוש הזה, שאנחנו
י ההנהגה הנימוסית הטובה והתכונה ״  רואים בעינינו ע
 הידידותית, אשר הראו אלה האנשים בעלי הרגש
 והלב׳ העוסקים בתיקון משמרת השבת פה בירושלים,
 התוצאות האלו הן נותנות לנו תורה שלמה ומקפת
 גיכ באורח החיים של החינוך הציבורי של בני עמנו
 בכלל. ושל הדרך המובילה להמגמה התכליתית לחבב
 את אוצר הקודש על צעירינו. ולהביא רוח חיים של
 יהדות, בהכרה נכונה. בתוך הקיבוץ ההולך ומתרבה
י כתות צעירים ביחוד הזורמים לנו מארצות  ביסיני עי

 הגולה.
 אם מלה ידידותית פועלת היא. אם הבעה של
 אהוה ושל כבוד מקרבת היא לנו את אלה הלבבות,
 אשר חשבנו עליהם שנתרתקו מאתנו הרחק מאה
 הנה הדבר לבו לאות, כי יותר מדי הפחיד אותנו
 המורך. שבא אליבו ע״פ המחזה המחריד של ההנהגה
 המוזרה של חלק מצעיריבו עולי הארץ. ביחש לקדושת

 השבת ולכל קודש בישראל.



 0 יןריאות נרויית

 אל ירפו ידינו, אחים מהורי לב, ללכת בדיו
 הטובה והישרה׳ אשר אור האהבה והאחוה, ד,שייפ

 והריעות, זרוע בה.
 והנסיון הזה מלמד אותנו אמת גדולה. שבטוחים
ר ת י י  אנחנו יכולים להיות, שבל אשר נוסיף יותר ו

י ת ו  לקרב ולהתקרב לשדרות צעירינו אלה, להכיר י
 בהכרה חודרת את סגולת נסשותיהם. ואת מצפוניהם

ם ג * מ  האידיאליים. וקיו שכל מה שנתענין יותר ב
ם י י י ח  המוסדי והחמרי, יותר ויותר יגלו לפניהם ה
 הגנוזים של עולמנו הפנימי, וחיי הקודש יחלו לרייי*
 זורמים בקרבם, בהופעה גדולה. ולפי עז החיים ולפי

י נ י ג  המרץ האדיר של השאיפה האצילית שבלב ב
ם י נ תו הנ  אלה, העולים לבנות את שממות ארצנו, ו
 לבנין הכללי ולשאיפות רוממות של צדק ויושר לבב׳
ב י ק  יגדל רושם קנאת הקודש וחפץ השלמת התחיה ב
 רוחם ובמפעלי חייהם. ובנינו אלה פתאום יתרוממי
ם ג  ויעטרו על ראש חפצם הכביר לבנין הארץ ירי?
'  את עטרת הנצח וההוד של יפעת הקודש׳ ש
 כשרות החיים הישראליים׳ ובראש וראשון את משמית
' ל עם י כ  קדושת השבת, את אות החיים העליונים ל

 הגוי כולו.
 וכיחשנו לאחינו אלה׳ שאנו משתדלים לקרבם
ם י ג ם  לתודה, בזרועות פתוחות לאהבת אחימ. שאנו ח
 לחדור לתוך עמקי נשמתם. המלאה זיו תפארת לחב*

ח ו  קודש אצילית, המסתתרת גס תחת הפםוה של י



KD מטרת חבזבת וקדוסתה 

א מדורות. המביא לפעמים להבעות מוזרות בדיבור ־  מ

 ובמעשה. כן הוא יחושנו לאחינו החרדימ לדבר ד׳.
ם פלדות של קנאת אמת ואמונה, המובעת י א ל מ  ה

 לפעמים בצורה של משטמה ואיבת עולם, הבאה מתוך
 באב עמוק וצער נפשי דוקר, ממראה המדאיב של
 ההרס ועלבון הקודש. כי יודעים אנחנו בטת, אשר
 חתת המסוה הזה, של השנאה הנצחת, אהבת עולמים
 •אחים בצרה. לבנים בונים את ארץ האבות, שרויה

א בלב פנימה. י  ה

 חובתנו היא לפרוץ פרצות בחיץ המבדיל בין
ח לאת׳ ולב ללב ידבר. ונשמה לנשמה תביע אומר.  א

 והדברים בטח ישמעו ברב קשב.
 ורוח מרומם ישוב למחניני בארץ התחיה, רוח
 נעלה ונשגב אשר יאחד כאחד את המזהירים ואת

 הנזהרים.

 והתכוגה הזאת קרובה היא להגלות, לשמחת
 לבבגו. במרה ידועה, שתוכל להשביע רצון. בהתעוררות
יל תקוה טובה. על-ידי הצעדים הנכוגים והמוםריים, 7 

 אשי החלו ללכת בהם טובי הכחות העדינים, העוסקים
 באמונה רבה במפעלותיה של ״משמרת השבת״.
 תחזקגה ידיכם ולבותיכמ תתרחבגה, יראי ד׳
 שהירי לב המתחזקים בקדושת משמרת השבת באה״ק,
 ילבי הלאה בדרך החיים והאורה, בדרך העדינות'

 יחאחוה הגאמגה. כן שם צוה ד׳ את הברכה.
 אחיכם המסור לכם בכל לב ונפש.



 קריאזת !ז־ויית

 יכשכדת השבת לרדושתה

 מחזך העתונות החילונית שלנו אני חפץ לדבי
 ע* ד קודש-הקדשים שלנו. לדבר אל אחי שאהבתיפ
 כנפשי׳ לדבר על קדושת השבת, על החובה האידיאייי׳
 שלנו לקדש את השבת בכל מושבותינו ןעל-דבר
 הערך המיוחד של קידוש השבת מחללו פה באיז
 תחייתנו׳ ובשעה הגדולה הזאח, שסוף-כל-סוף איזי׳
 רוח מרומם של תחיה לאומית הולך ונושב יייא

 בקרבנו.
ץ לדבי׳ פ  ומאחר שבעתונות החילונית אני ח
י נ י  הדבר מובן שהנני זקוק למעך את קולי, לא י
 בקול חוצב להבות קודש כמו שראוי וכשר הדבל
? י ע נ  לדבר בו כשבאים לעסוק בענין כל-כך קדוש ז
 כל־כך יסודי בהוית עומק נשמתנו הישראלית. כקדושת
 השבת. זה נניח לדרשות של בתי כנסיות ובתי-פררשוח
י ל ע ג  זלחבורים מקצועיים. אבל הפעם נדבר דברים ,
 בתייפ׳ קרובים לשיחח־חולין. ואף-על-סי-כן׳ ואילי
 דזקא מפני כן אני רוצה לקוות. שיבינו אותי איי'
 השדרות של אחינו החביבים. שאליהם אני מתכיח
 לפנות בדברי אלה, שעם כל שסחיותם הם יוצאים

ן הלב הנשבר עד לתהום הנשמה.  מתו
 ראשית כל דבר חפץ אני להודיע לכל אחי*,



 רבשנלדת השבת וקדושתה םג

 מרחוק ומקרוב. שאת המצב הרוחבי של אחינו
 היקרים אלה הצעירים שאבחבו קובלימ עליהמ. על
י פרצת הדת בבחינות ידועות וביחוד בעבץ של  דב
 חילול שבת, מצאתי אחרי שתהיתי קצת על קנקנם
 הרבה יותר טוב ויותר רצוי ממה שהוא עולה על
 הדעת של כל אלה האנשים׳ הרבים אותם׳ את אתיבו

 הצעירים הללו, מתוך מעשיהם הגלויים.
 הכלל של הצעיר החלוץ הוא מלא עדינות.
 התלהבות ואידיאליגת, וגם עומק גדול של אמונה
 והרגשה דתית. על-פי תכונותיהם הפנימיות ״ של
 חלוצינו ברובם. וצעירינו בכלל, אינם ראויים כלל
 לאותם המעשים. שאנחנו צריכים לקבול עליהם

 לצערנו.
 אנשים בעלי הכרה ובעלי שאיפה לאומית.
 עלולים הם להכיר בהערצה. כמה גדול ונשגב הוא
 פרינציפ לאומי, כל-כך נשגב, ובל-כך קדוש. כל־כך
 עתיק וכביר. כמו השבת לישראל. ולא רק בפרהסיא
 הס עלולים להמנע מכל חלול שבת, אלא ראויים
 הם להתגלות נשמה כזאת, שתתן להם את הכשרון
 של קדושת השבת הפנימית, ההולכת עם נשמתו של
 כל אדם מישראל, השוכנת עמו בחדרי חדריו, ועומדת
 כצל על ימינו בכל פנותיו. וממלאתו עוגג עדין

 ו שמתת חיים אצילית.
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 ובשביל שאני בסזח בהכרה זו. אני פונה
 אליכם, אחי האהובים, צעירים יקרים, בכל מקים
 שאתם יושבים״ בכל עסק שאתם עוסקים. בערים
 ובמושבות׳ בחוות ובקבוצות, וקורא אני לכם מחרש

 את אמדת ד׳ העתיקה׳ שתשאד חדשה לעולמים:
 זכור את יום השבת לקדשו.



 יב
 מוסר ותוכחה

 א.
 אחי ועמי,

 ד׳ יודע עד כמה לבבי בשבוי וסצוע בעת אני
 צריך לבוא להגיד מוסר ותוכחה לעם קדוש, וביחיד
 ליושבי ארצנו הקדושה. ויותר מהנה למישבי ארצנו
 השוממה והעזובה, אשר אין קץ להגדולה והיקר אשר

 תרחש להם נפשי בכל תוכיות מהותה.
 אבל מה אעשה. אחי היקרים, כל כסלי מלאו
 בקלה, אין כת לעצור עוד את המכאוב. הנשמה פצועה
 יהלב גמוג. הה אחי היקרים, מדוע לא גשים אל לבבו
 להעריך את הערך של האור הגדול הזורח בתחייתבו,
י אבה לא גשכיל לסדר את ארחות חיינו פה על ד  י
 אדמת הקודש באותו האופן שיהיה ראוי שברכת

 הגאולה והפדות תהיה חלה עליו.
 עד מתי לא נחוש על כבוד עצמנו, על כבודם
 של ישראל. על כבוד ארצנו הקדושה, אם גם ירדו
 חלק מבגיגו עד אשר אינמ׳ מתרוממים עד לידי

 ההבגה הגדולה לחוש על כבוד שמים.



י  קריאות גדוי־ת •

 ב.

, למורים ולמחנכים״  לכל אחינו המודרנים כא־י
 לסופרים ולאמנים. לסנהיגיפ ולפקידיס, לעוברים״

 ילפועליב. ולכל הקהל כולי.

 אחים יקרים,
 הנני מוכרח לפנות אליכם בדבר הגלגל

0  הנוגע ללב כולנו. את המצב הרציני. שאנחנו עומרי
'  בו, אינני צריך לבאר לפניכם. שאלת החיים ש

7 י  עמנו, המפרפר בדמו ברוב ארצות הגולה, עוםי
 היא עתה לפנינו בפלא קומתה.

י נ  והפתרון הוא עומד גם כן לפנינו ומראה ל
 את מקומו.

 הלא הוא איננו אחר כי אם פתרון חלומגי
 הגדול, פתרון שיבת שבותנו לארצנו.

 אבל במה אנחנו צריכים להיות מצדנו עוזרים
 להגשמתו של הפתרון הגדול הזה ? סשוס הוא ששנים
 הם הדברים היסודיים, שהם הם לגבי דידן עםניי
 פתרונינו. והם האחד רוממות הרוח והשני איחיר

 הכחות.
 ולשם אלו שני היסודות אנחנו צריכים להעםיר
 את צביון החיים שלנו בארצנו בצורה כזאת, שי*
 תגרום כהות רוח והתמוגגות נפשית לחלקים רשומים
 של עמנו, ובאופן כזה שלא יסתערו סערות של פירוי

 הדעות והתפוצצות הנחות לאין מרפא.



 סורר יווובזזה סו

 מיתה אבאר את דרישתנו הגלויה שלגו אליכם
 אחים גכבדיר.

 הנני בגאון רואה את מסירותכם הנאמנה
 לתחית האומה, הנני מכבד תמיד את המרץ שלכם
 לבנות ולפעול, ליצור ולסדר, בערכי חייבו בארץ׳-

 ישראל בין במובנם החמרי בין במובנם הרוחני.
 אבל כל הכבוד חזה לא יוכל לחסות על
 המגרעת היחידה, שהיא כזבוב מות המביעה שמן רוקח.
 יהוא היחס המדאיב של חלק גיכר מכם לכלליות

 הדת ולסרמיה הגדולים.
! היחבל איש את  הוי אחים. מה אתם עושים ז
! ז ו וז! היאבד עם את גורלו בפועל כפי  מעשה ידי

 גורא הדבר ואיום.
 אגי םקוה. שיש בכם, אחי די כת-לב עד כדי
 להודות על האמת. ולא רק להודות באמרה קלה׳
 אלא לשוב ולתקן את התיים ההרוסים על-סי מדת.

 האמת וחובת הצדק הכללית שלגו.
 מדוע. אחים. כשאתם מדברימ על-דבר כל
 מגילות עמגו׳ להוקיר אותם ולכבד אותם, שוכחים
 אתם את םגילת הםגילית, את מאיר התירה ואומץ
 האמוגה. את ימיר הדת יאת מםיריתיה הגדילים
 שאגי יגקני ויוגקים עדיין ועתידים ליגק מהם לשד
 חייס ובח קיום ז מדוע לפעמים אתם מדברים על דבר
 גדולת הערך של קדשי עמנו, ואת הקדשים העיקריים
 ההויס והחיים. אתם רומסים ברגליכם בשאם גפש



 מדוע אין אתם שמים אל לב כי לא יש לנו כפירר.
 לאומית. רק תורה לאומית ואמונה לאומית. דת
י  לאומית ומסורת לאומית׳ שכל המזלזל בהן םיש
 הוא שנוטל את חייו מן העולם הישראלי, ונוטל עם

 זה חלק מן החיים הלאומיים שלנו ומאבדו מן העולם ?
 איני יבול להאריך בדבר הזה האוכל עד תהום

 הנשמה.
 מתמוגגים אנו מצער וכאב איום, לא מועילות
 הן אפילו ההערות אשר ממחנכס הקולטורי יצאו

 לאתם מה אתם עושים, הסעלו לפחות דברי הרועים
ל  המודרניים להורות לכם דרך של אחריות בחיים׳ ש
 אחריות קיום האומה, של אחריות ביצור המצב׳
ל  במעמדנו המשברי והמלא עם זד. תקוות גדולות ש

 חיים ולידת עם.
 עלבונותיו של החינוך יצאו כבר לרשות-הרבים•
°  האס לא באה השעה, שתאמר מצדכם, אחים. ג
 מצדכם, איזו אמרה של וידוי. של אמנם אנחנו חטאגי ן

ת  הטוב עשיתם והטוב תעשו אם אתם בוזזים א
'  אוצרות הקודש שלנו, את לבותיהם הטהורות ס
י  בנינו ובנותינו, בתתכם לפניהם חינזך כזה שאין ב

ם כ ב  אמונה, דת, מסורת, וקודש ? השמתם אל ל
 לשער, איזו סגולות אתם מאבדים בהשלילה הגרויי•
 הזאת ? התאמרו כי הכפירה האירופית תבנה את רית

« 

 עטנו והחייהו במקום האמונה הישראלית ז
 האין כבר די לשוב מהטעות המרה הזאת ז



to מוסר ותרכחה 

 ואחינו הפועלים והעוברים, הלשוא משחיתים
 עדיני־הרוח שבכם את דבריהם ן הלהבב נשאו חזון
 אצילי-דעה בתוככם, כי אין שום ענץ לאדיקות
 כפרנות ביחש לתורת ישראי, אמונתו ומםורתיו, עם
 כל הטוב והנאור שיש אפילו בהרעיון הסוציאלי

 היותר מפותח ויותר מוררביו
 ושעור יש פנים כל־כך מאירים להפכם של
 דברים. כי אץ לנו דבר שהוא כ׳־כ עלול להעמיד את
 היושר התברתי ביחס של הפועל והרכשן. כמו

 השפעתה של תורת ישראל, מצותיה ודעיתיה ז
 ואתם אחת אמרתם. בזעם הנכם באים פה בארץ
 ישראל ומדאיבים אתם לב אחים ומחללים בשנאת מות

 את כל קדשינו הלבביים מוסרי חיינו.
 היתכן, שממעמד כזה יבא רוח מרומם באומה ו

 האפשר שממצב כזה לא יתפוררו הכהות עד לאבק ז
 התבוננו אחים לקול אחים דואבים ודואגים.
 לקול אח מכבד ומוקיר, לקול אח שכל קנין המביא
 לאומה אור וחיים, אחרית ותקוה, אחדות ורוממות.
 יקר לו כנסשו. שימו לבכם הזרוע רגשות ׳נעלים׳
 לדברי הקצרים ולרמיזותי העצובות, ושובו נא כולכם
 יחי׳ כאחד. כל העולם הממודן שלנו. בין אותו
ק העוסק במפעלים מעשיים, בין אותו החלק ל ח  ה

סק במפעלים רוחניים ומוסריים, מכל הגוונים די  ה

 ומכל הצדדים. שובו נא לרומם על נם את תחיית
 הקודש, להשלים על ידה את תחיית האומה בארצנו
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 ולהשכין בפורנו אפשריות של רופםזת-רוה ושל איחוי
 הכהות, הםחוייבים לכא אלינו בשעה הגדולה הזאת.
 של צפיותינו הקדושות ככל המובנית ובכל הערכים•

 ״סורו מרע ועשו טובי.
 כי אז רק אז קרובה ישועתנו לבא וצדקתני

 להגלות.
 עבדכם ואחיבס הנאמן



 יג.
 ב רז י נ ר

ר כאיי י  (ייייב ר.זז.־לי;י רדרזוסין שהוירז יוב יזעגית *נ

 עיי *דבין המיחל המלרבי).

 לישראל ולעמי התרבות כולם!

 גוי אחד יש בעולם, ישראל שמו.
 וזקן הוא הגוי הזה. כחות אדירים עמדו עליו
 להכחידו מן העולם, עמים רבים חמושי כה זרע בשת
 בזאו ארצו החריבו מקדשו. פזרו את בניו לכל עבר,

 וצררו אותו בתמת נקם.
 ולעם הזה ישנה נשמה אדירה. רבת אונים
 אשר לא תוכל להכחד, נשמת חיים רוויה לשד של

 יוצר החיים כולם.
 הנשמה הזאת נתגלתה בעולם על ידי םסר
 הספרים. הכתיב בכתב קודש קדשים, ועז ד׳ אשר
 בספר הגדול והקדוש הזה הוא היסוד לתרבות

 האנישיית. ההוד. והעתידה.
 לעם הזה היה מקדש נשגב בקדושתי מכל
 מקדש אשר במלא העולם כולו. ואחרי אשר גשדדה
 ארצי וגחרב מקדש גאונו נשאר לו אך שריד אחד

 בארץ החיים. — זהי כתלגו - כיתל המערבי.
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 וכשפארי בניו, הבאים ממרחקים בגשמות
 כסהות לגאון עולמם באים הם ושופכים שיח, במקום
 הקדושה הזה — שריד כל המחמדים על אומת
 הפלאות״—, כל עם שיש לו זיק ניצוץ נשמת אנושי
 מוכרח הוא לעמד ברטט של חרדת קודש לפני הדרת
 השיבה וגאון הצפיה אשר לעם עתיק היומי?׳
 אשר אוד נבואת האמת מאיר לו את דרכו מלאת

 החתחתים.
ם י ו ע  והנה באד. צרה על האנושיות: מלחמת ה
 רווית הדמים. ועיני עמים נאורים נפתחו לרוחי״
' ם נ  אזניהם פותחו וזעקת זקן-העפים הגיעה עד י
 והעט הנאור הבריטי וחבר העמים ועוד עמים העומדים
 לנס התרבות, הכירו את אור הצדק ודרישת הבית
 הלאומי לישראל בארץ האבות הקדושה והעתיקי•

 הוכרה באורח משפט.
 והנשמות המרובבות של העם הגדול החלו
 להרגיש בדגש חי מה הוא להם שריד הקודש הזה׳

 תמצית כל המחמדים אשר לעם בארץ.
'  וביום הגדול והקדוש, ביום הכפוריס. אשי נ
 האומה, בכל תפוצותיה. הוגה נכאים בזכרון באת

ם מ ו  קדשה. מימי קדם׳ אשר שבעתים יגדל אז י
 הכבוד. אשר יחקק על לב כל עם וכל איש בעי
ץ םזייי ך } ס ה ה ז ן ה ת י א  תרבות ונימוס לעומת המי ה
. ויחידי העם׳ ל ב  נשמתו קרני אורות קודש על פני ת

ם י י מ ו  שהם ברוחו באי כחו מכל אפפי ארץ, ע
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 ומתרוממים ברוממות קודש, מתיםחים ומתמוגגים
 מעוצר רעה ויגון מכל אשר עבר עליהם מידי
 מדכאיהס תגס, מתנחמים הס באור הגשמה הגדול*
 נחלת המרומים אשר אתם, שהיא ערובת חייהם

 לגצת.
 והגה באו אלה, שהם כמו שלוחים של העם
 התרבותי הגדול, — העם הבריטי —׳ ובעקב שטנה,
 הבאה מחוסר תרבות ומצרות עין, הרסו בגסות את
 כל מתשבות הזהב, את כל בניגי האצילות המתרקמים
 בנשמות המתפללים, שליחי הצבור הישראלי מכל

 אפסים.
 האומה התפלצה מיגון וכאב נעכר, ורשמי
 קטגות המת ואסימת ההרגשה נגד הוד עולם זה עוד
 הולכים ומתגלים, על ידי עולות, ששוין הוא קליפת

 השום.
 ידע ישראל, את אשר געשה לשריד מחמדו!

 וידעו עמי התרבות כולם וחבר-הלאומיס והעם
 הבריטי בעל המגדמ ביחוד!

 ויראו לתקן את המעוות ולא יוסיפו לנגוע עוד
 בגחלת קודש קדשים. ,

 וידעו ויכירו מי הוא זה העומד אחר כתלגו.



 עם׳ הגדול, ישראל.
I עפ אלהיט היים ומלך עולמים 

 אס יד רשעה ולשון תרמית נגעו כעת *לי
 לבבן. והרבו פצעיך חנם. על ידי הבגידה הגדילה
 אשד הממשלה הממונית של עכשיו בנדה בן, אחי
 הצהרתה החגיגית. שהצהירה באזני כל העולם, להיות
 לך לעזר כבנין ביתן הלאומי, על ארץ ירושתך
 הקדושה׳ — אל תבהל, עמי, ואחור לא תסוג מעבודתך
 הקדושה, אשד החילות להחיות את שוממות ארצך
 הקדושה ולשוב אליה מכל קצות הארץ אשר הודחת

 שמה.
 האירה נא את אור נשמתן הגדולה פנימה
 וראית. כי לא על זרוע בשר תמכת את יסור בניני
 הגדול והנצחי. לולא דבר ד׳ המחיה אותן, לולא
 דברי האמת אשר בסי נביאי האמת והצדק. שהם הם
 . המאמצים את רוחן הגדול לסבול כל יד עמל ותלאה

 במשך הגלות הארוכה והמרה אשר עברה עליך, לולא•
 ברית קודש זאת לא היית יכול להחזיק מעמד ולהשאר
 נאמן לדגלך אחרי המון המצוקות והרדיפות אשר
מל אשי  רדפוך שונאיך מכל עברים. כי רק רוחך הג
 לא סד ממך׳ הוא אשד נתן לך את האמונה זהתקוה



 זי5י הניגל, ישראל

 האמיצה, כי עוד תשוב לחדש את נעוריך ולהתרומם
 על הגובה, של שאיפת תחית עם על אדמת הקודש
 ישל השבת ההוד והתפארת של ימי קדם. אשר שמת

 לך למטרת מפעליך בשיבת ציון.
 אמנם יש אשר ענבי ההוה מקדירים את שמש
 הנצח׳ ובתוך סדרי המפעל עצמו הועם לפעמים אותו
 הזוהר׳ אשר הוא מוכרח לזרוח עליו באין הרף, מגאון
 שם די אלהי ישראל. אשר בך בחר להיות לו לעם
 סגולה. ממלכת כהבים וגוי קדוש׳ לכל ימי השמים
 על הארץ. אבל המאפר הזה, אשר אמנם גורם לנו
 הרבה צרות׳ אך עב ענן עובר הוא על פני שמש

 צדקה. אשר תופיע לעד בכל הדרת גאונה.
 ידעו כל באי עולם, כי לא איזה ממלכת גויים
 גתגה לנו יד ושם על אדמת הקודש, כי רק יד קדוש
 ישראל אלהי כל הארץ, שדברו נאמן וקיים לעד.
 היא אשר נתגה לנו את אדמת הקודש לירושת עולם.
 למען גהיה עליה לאור גויים ולישועת אפסי ארץ•
 ואס איזו ממשלה שהיא. אחרי אשר עליה גפל הגורל
 מאת ההשגחה העליונה. להיות מעוז ומחסה לעם
 ברדף לגוי קו קו וםבוםה, אשר בזאו בהרים ארצו.
 היא תבגוד במשלחתה, ולא די לה מה שתחת חסותה
 גשסך דם גסיים קדושים וטהורים וגעשו דברי טומאה.
 שערוריה וגבלות, אשר תצליבה כל אוגים לשמוע. עור
 תתכחש לדברי אלהים חי ותחרף מערכותיו ברברי
 כסירה בתקומת ישראל על אדמת קדשו, בביגוד לכל



 קריאית גדולות

 הזזן הקודש אשר בדבר ד׳ ונבואתו הקדושה. אשי
 רק על פי דברו הנאמן על ידי נביאיו כרתה אומתי•
 עמך ברית לעזור לך להקים שוממות ארץ הקדושדי׳
 אשר קדושתה באה לה בעבר׳ בהוד. ובעתיד, רק מתוך
 שהיא חבלך ונחלתך, נחלת ד׳ אשר בחר לעם םגילתי•
י  הנה ידענו נכונה מד, הוא הכח של בל נינאצי י
* ו : י  המחרפים והמגדפים. ואנחנו בשם אלהינו נ

ת  ונתעודד ונדע נאמנה כי לא יעלה בידה להפר א
 עצת ד׳ הנצחית, ובמסלתנו הקדושה נצעוד הלאי•

 ותשועת ד׳ לנצח תשגבנו.
 אמנם עתה• ביתר שאת ואחדות׳ ביתר המשכת
ע י ס ו  ברכת הקודש והשלום, בהעמקה יותר חדורה. י
 דוח תחיתנו מאת צור עולמים. גואל ישראל וקדושי׳
 וכל פזורי עמנו יחד יקהו. בכל נופם נפשם ומארם׳
 חבל כבנין ארץ הקודש השוממה. והאחזת בניה בתוכי•

ם ילכו מעי"7 מ ג  בכל עז והדרת קודש. והמפעלים ע
 במפלה החדשה בדרך הקודש אשר אזר ישראל ורוחי׳
 דבר ד׳ וקדושת תורתו ודברו הקיים לעד. יהיה מאיי

 להם את כל נתיבות חייהם בצורה יותר מובלטת׳
א ו ׳ ק י  ואור דבר ד׳ בבנין עמנו ושיבת שבותנו. י
ו לבדני׳ נ ק ל  יהיה המקור לברכת אמת והצלחה. לא ר
 כי אם גם לכל יושבי ארץ הקודש שכנינו. כאשי

ם  ידאו כל ישרי לב את האמת הגלויה הזאת ג
י י פ  מהתחלת מפעלנו כבנין הארץ. והברכה תגדל כ

 כפלים בהגדלת מעשינו הנתלים בעתיד.



 דמי הגיוי, יע־אר

 ובגאון נשא את דגלנו ברמה נגד כל אפסי
 תבל. וכל עמי הארץ יראו כי שם ה׳ נקרא עלינו׳ כי
 באלקים עוז לגו עדי עד. והוא מגן ישענו לנצח׳
 יבחר לנו את נחלתנו את גאון יעקב אשר אהב סלה.

 אחיכם הנאמן. המלא עז בטחון בישועת ד׳
 על עם קדשו וחבל נתלתו, השולח לכם את ברכתו

 הנאמנה מהר הקודש מירושלים.



 טו
 שדגו לנצדולן

 אותו הזיק הקדוש מיסוד הגאולה״ מקדושת שםי
 של משיח. שנברא קודם שנברא העולם. שהיה טםיז
 זגנזז באלפי עזקאין מאז נהרסה ממלכתנו. חרב בית
י ׳  מקדשינו וגלינו מארצנו׳ החל להתלהב מתחת ג
 אפרות הגלות המרה אשר רבצו עליו מאות בשנים

י י  לאס לאס החל הניצוץ הקדוש הזה להתנער על י
 מכונני הישוב הישן. ובתקופה האחרונה החל להתגבי
1 ו  בתכונתו המעשית. על ידי התנועה של חבת צי
 שקדמה להציוניות. ורוח ד׳ אשר על עמי ודברו הנאם(
 לעולם. לזכור חסדי אבות ולהביא גואל לבני בניהם׳
 הופיע על המפעל הקדוש הזה בכל חלקיו החמריים
ת כ  והרוחניים עד כדי ההתעוררות הנפשית הגדולה. ד״הול
 ומתפשטת בכנסת ישראל לחלקיה׳ בעזרתה של התנועה
י מלחמת  הציזנית לזרמיה. ומאת ד׳ היתד, זאת, נ
 העולם הביאה את התמורות הגדולות בסדרי הממלכות
ל וגםםי ע ן פ י א? ה ס י ר ב  והמדינות. עד שיצא הכבוש ה
 המנדט של ארץ הקודש תחת סמלכתו, והצהרת בלפיי
 קבעה את חותמה הפוליטי על המהלך של שיבת בנים

 •לגבולם.
נ  והנה אותות הזמן הגלולים הללו. אשר כל י
 •יהודי הנאמן לעמו ולתורתו, לנחלת קדשו ולאוצר



 סיבי לבגרון

 בביאתו. הוא עד ראיה על מפלאות תמים רעים. גואל
ל יקדישו, אשר כרועה עדרו בצרו להקימ אותר א י ש  י

י לעם על בחלת אביתיי בימי קדמ. האיתית  י
 הגדילים הללו, שהם צריכים להיית ביהרים בכל עז
 נהירותם, הלכו וגטשטשו מתוך תגרת היד של השמוש

 המעשי המתעמרת בהם.
 אותו היסוד הקדוש. שהוא הנושא העיקרי של
 כל החזון הגדול הזה, יש בו משום ניצוץ טמיר של
 אידי של משית, הגואל שנגלה ונכסה וחוזר ונגלה.
 בשביל כך הריני ריאים במשך המהלך של תחית האימה
 והרחבת הישיב בארץ ישראל הרבה חליפית, עליות
 יירידית יעליית, כל ירידה במהלך המפעל הרי הי*
 בהינת ההתכסות של הגואל, יכל עליה הבאה אחריח

 הרי היא בחיגת התגלותו.
 וכל מי שהוא עיקב את סדרי הישוב, מראשית
ו עד עכשיו, יכול הוא להראות בחוש. איך שמכל י  **י
 ירידה אשר םבלגי גצמחה אח״כ עליה יהתסתחות יותר
יילה» יצעד של דליגה לטיבה יצא מכל משבר. במהלך  ג

 הישוב ישגן לזה דוגמאות רבות. ומה יש לדבר על
 דבר הירידה הגדולה והמשבר הגדול של תקופת
 המלחמה והארבה שגצטרף עמה. אשר כל לב חרר
 ישקיעת ישובגו וגפילתו המוחלטה. והגה ראינו עץ
 בעין איך שמתוך המחשבים יצא לגו אור גדול.
 והישוב המצומצם רחבו גבוליו, ובאה ארץ ישראל

 למדרגתה חישובית, שהיא עומדת בה היום.



 יי-אויז גרויית
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 הרי ראינו במרה זעירה את הגואל שנכסה וחזר
 ונגלה לנו.

 ומזה עלינו ללמור ולקחת לקח טוב׳ שלא להיות
 גופלים ברוחנו גם מתרדתה של הנפילה הנוראה. אשר
 נפל ישובנו כעת על ידי הרשעים הרוצחים הטםאים אשר
י עליון. גדולי התורה והיראה, ד י ס  הרגו בזדון ח
 (בירושלים. בתברון במוצא ובצפת וביתר המקומות
 ׳ הקדושים אשר בארצנו הקדושה), ואשר החריבו נאות
 יעקב אשר נבנו במסירות נפש ועמל דורות ואשר
 זעזעו את כל יסור קיום ישוכנו בארץ ישראל. הכיסוי
 הזה אשר נכסה הגואל. ההולך לפנינו ברוח ד׳ מצעדי
 ישוב הארץ ושיבת בנים לגבולם׳ אמנם נורא ואיום
 הוא, יש בו צדדים שהוא עולה במחשכיו על
 כל הירידות אשר סבלנו מאז התחיל ישובנו

 להבנות.
 אבל ברור הדבר, שלפי הערך של הכסוי הזה
 גדול יהיה האור אשר יגלה׳ בצאת החלק של תכונת
 הגאולה, המוגחתחת עריסת החושך הגדול הזה, לחירות
 מתוך מאסרו. הפעם הנגו מקוים. שהכח המקשר את
 כל ישראל בכל קצות הגולה לבנין ארץ ישראל יתרבה
 וימגבר ביתר עז. חבת הקודש. המקשרת את הנפשות
p חמדה׳ תתכסל על ידי זכרון הדם הקדוש והטהור א  ל
 והנקי אשר שופך על ידי הרוצחים הרשעים. וחשבונו
 של עולם. שהוא היסוד העיקרי לכל התנועה חישובית
 שלגו, בקישורה עם ארחות הגאולה המתפלשים סתוכה׳



KD ן ו בדי  שיבי י

 ישוב להיות הולך ונגלה בקרב חגוי התנועה הלאומית
 עצמה ובקרב םתזיקיה.

 בשוחים אנו׳ שממכתנו הגדולה הזאת תצמת
;  רפואה לאותה המתלה הנוראה של שבתת שם ד
 הסחת הדעת׳ שבאה בחלק מהשדרות ־העסוקים בבנין
 ובהרחבת הישוב. מן היסוד הראשי׳ מהמטרה העליונה
 של קבוץ ישראל לארץ חמדתו׳ שהוא בא להיות עוד
 הפעם כימי עולם נושא את אבוקת הקודש בכל טהרתה
 לעיני כל עמי התבל׳ להוציא אל הפועל את כל הגנוז
 מיסוד הקודש בנשמת האומה פנימה בכל תמדתו וכליל
 תפארתו- אשר לא יגלה ולא יראה כי אם בהתאמצו
 בשם ד׳ אלהי ישראל! המתגלה בחיי הקודש אשר
 באור תורתו המאירה את כל מחשכי עולם׳ אשר על
 ידה יגלה כבודה של הגאולה גם בראשית
 מצעדיה, והדרה יראה על בנינו בוני החרבות הישנות

 והחדשות.
 חשבונו של עולם זה״ אשר יביא את רפואת
 התשובה לישראל, הננו םקוים שיצא לאור על ידי
 הירידה הנוראה אשד ירדנו בבחינה חישובית בא״י על
 ידי ההתנפלות של האויב האכזרי אשר קם עלינו

 בקצף רשעו.
 וםוף-כל-סוף תתעורר דעת הקהל״ הדעה חישובית
p א  בארץ ישראל, והדעה הפועלת והמנצחת על בנין ה
 בחוצה לארץ, לבקש את נשמחה של תחיית האומה,
 את סודה של הגאולה. הצפונה במעמקי ההויה, הפועלת



 קי״אית גדוייח

 על רוח האומה ההולך ומתנשא לקראה הידוער
 עתידו הנהדר׳ וכי יבוא כנהר צר רוח ד־ נוססה בו,
 ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב, נאם ד׳. וכרוח
 אמיץ מלא גבורה וקנאת עם נוסיף לחזק את שגי
 הישובים שלנו׳ ששניהם יחד עושים את ארץ ישראל•

 לארץ נושבת לישראל באמת ובצדקה:
 השורש הישובי וענפיו. השורש זהו הישוב
 הישן בכל אוצרות הקודש אשר לו׳ התורה והיראה,
 האמונה והקדושה׳ שתוכם גנוז לשד החייב וגרעיני
 הזרעים, אשר הם נותנים כח כמום לכל הנעשה והמתפתח
 בישוב החדש לכל מפעליו, שהם באמת ענפי השורש
 הכמוס הזה. אשר רק דורות הבאים יוכלו מתוך נסיין
 הםתורי ארוך. לחוש את הקשר האמיץ. המאחד את
 השורש הזה עפ ענפיו. והענפים הם הם כל הנסיונית
 החדשים לכונן מושבות, להרחיב ישובים עירוניי0

 וחקלאיים בכל מערכותיהם.
 והשורש הזה וענפיו יתאחדו. הכמיהה הקדושה
 לחיים יהדיתיימ שלמימ בכל מילואיהם. האצורה
 בשורש, תזרום סוף-כל-םוף על כל הענפים כילם
 אשר צמחי בישיבנו. בהגלות חשבונו של עולם.
 בבהירית אירי על ידי הנםיין הגדיל אשר ניסיני בו
 כעת, ועוז החיים וחפץ הבנין יהדגשת האחרית הלאומית
 וחםיביותה המאוגדת ונטית הקוממיות הזרועה על פני
 הישוב החדש תתן מהודה על השורש, על הישוב הישן
 בניו ובוניו. אהלי תורתו ובתי עבודת קדשו, והיד״



it ן רו  שונו יבנ

 ישראל לגוי אחד בארץ׳ אשר כל רואיהם יכירום כי
 המה זרע ברך ה׳.

 וכימי קדם׳ כקול רעם בגלגל׳ ירעים קול גדול
 באזני כל האומה כולה׳ כל קהל עדת ישראל לכל
 פזוריהם וםםלגותיהם׳ וחדור יחדור ללב כל העמ

 מקצה וישפע בכל התפוצות, קול אומר קרא :
 חזקו ונתחזקה בעד עמנו ובעד ערי אלהיני.



 טז
ות בארץ י  למצוות התלו

 שלו׳ וברכת די מקודש לכבוד אחי וריעי
 האהובים. הרבנים הגאונים גדולי התורה והיראה,
 היושבים על כסא ההוראה. והשוב״ם המופלגים
 בתו־י, העובדים עבוה׳׳ק במושבותינו היקרות

 באה״ק תיו.
 חברים קדושימ ומאד נכבדים!

 הנני מוצא את עצמי מחוייב להעיר ולעורר
 את לבבכם הטהור. והמסור לעבודת הקודש אשר
 הוטלה על כבוד תורתכם הנעלה, לתזק את רוח קדושת
 'ישראל ומשמרת תוה״ק ברחבי ארצנו הקדושה

 וישובה המתחדש.
 יודע אני כמה מלאכת הקודש הזאת אשר עליכם
 כבדה וקשה היא, לרגלי הזמן הסוער ומהומות הריעות
 והרוחות התוססות. ידעתי שהננו פוגשים במכשולים
 גדולים בעקרי התורה יהמצות. בקדושת שבת ויויס,
 בכשרות, בסהרת החיים המשפחתיים, ובכל מדה טובה
 וקדושה שביהדות הנאמנה, ובכל זאת הנני מלא
 אומן, שהשפעתכם היא פועלת את פעולתה במדד,
 ידועה וחשובה. שסוף התיקון לבא בעהיי הבותר

 בעם קדשו לעולם ועד.



 לםגוות התלויות בארץ

 אך סרט עקרי אחד, שכולל הוא בתוכו. אוצר
 תיים וקדושה לישראל על אדמת הקודש, צר לי מאד
 שהוא הולך ונעזב לגמרי במקומות שונים באפס
 מעורר. והוא החלק של המצוות התלויות בארץ, איסור
 אכילת טבלים ומכירתם, מבלי תיקון הפרשת תרומ״ע,
 סדרי שמירת ערלה בסירות האילן, איםירי כלאי
 זרעים וביוצא בהם, הנם לצערי הולכים ונעזבים מבלי
 משים אל לב. זכורני, שלפני המלתמה׳ הייתי נסגש
 ביותר עם אחינו האברים, ודבר המצות התלויות בארץ,
 בכללן ובסרטץ, היה דבר ששמירתו היתה נהוגה
 בכללות. ומפקחים היו אז נמצאים במושבות לשמירת
 הפרשת תרומ־ע, ושאלות של הרחקת כלאים וכיוצא

 בהן היו באות לעתים קרובות.
 ועתה ירד בזה המצב מאד, כאילו חס-ושלום
 שכחנו את דבר ד׳ הקשור בקדושת ארץ חמדתנו׳ וכל
 סדרי הקודש התלויים בה, שהנם יסוד חבתה וכבודה,
 המתקקים עדי עד את אהבתה הנצחית בלב כל ישראל

 לדורותם.
 ועל כן באתי בזה, מורי ורבותי, חבירי ריעי
 אחי היקרים, להעיר את כבוד קדושת תורתכם להתחזק
 ולהתאמץ יחד, על כל העבודה הגדולה של כל תוכן
 התורה והמצוה. גם בעד המצוות התלויות בארץ.
 ולמצא בחכמת לבבכם דרכים איך להחזיר עטרה
 ליושגה, ושלא לעזוב את החלקה הקדושה הזאת, שהיא
 חותם קדושת ארץ ישראל, שתהיה חלילה עזובה ושכוחה,



 *ן קריאות גדולות

 הרבה דברים ישנם, שאפשר בהוצאה קטנה ובטורח
 מועט לתקנם, וגם הדברים שצריכים יותר מזה ראוי
 להזכיר לישראל קדושים. שיהיו מחשבים שכר מצוד.

 י כנגד הפסדה ולפום צערא אגרא.
 והשי*ת, הבוחר בתורה ובישראל עמו וארץ
 חמדתו, יעמד על ימינכם, וירוממ בכבוד קרנכם,
 ונזכה כולנו יחד לראות בישע עמנו ובבנין ארצנו
 הקדושה בכל תפארת הקודש. כדבר ד׳ הנאמן, וראו
 כל עמי הארץ את שם ד׳ הנקרא עלינו, לשם ולתפארת

 בביאת גואל במהרה בימינו אמן.
 כנפשכפ היקרה׳ ונפש אחיכמ הנאמן הדושית

 באה״ר מהר הקודש מירושלים.



 יז

 מטעין דמעי׳ אשר לא אוכל לעצור אותו׳ הנני
 ־קורא לכם אחי. שכולכמ הנכם כחותם על לבבי׳ בלא
 שום הבדל בין מפלגה למפלגה׳ את דברי הנביא
 יחוקאל: אתם בני ישראל׳ כה אמר ד׳ אלהים, איש
. ואחר אס אינכם שומעים אלי. ואת  גלוליו לכו עמדו

.  שם קדשי לא תחללו עוד״ (יחזקאל כ לט)
 עד כמה שגפשי מלאה שברון מכל מהלך החיים
 שהולך כל-כך במורד פה בארצנו הקרושה׳ בקיבוץ
 גליותיגו. באותו הזמן אשר הננו רואים ביה אות לטובה
 לוריחת ישועה לעמנו, החולה׳ הנרדף והשבור בכל
 •ארצות נדודיו, ולמרות הרדיפות והעלבונות אשר אנחנו
 סובלים גב פה. מאלה אשר חובתמ היא לחזקנו, לאמצנו
 ילכבדנו: רואים אנו כי סוף-כל-סוף הולך המצב
 ומשתבח. ובנים שבים אל חיק אמם, ושבי ציון בונים
 ומצליחים. ואנחנו מוכר איננו לוקחים׳ ודרך התיים
 של דבר-ד־ וברית תודתו, שהיא חיינו ואורך ימינו.
 הולכת ונעזבת ממנו ומבתינו, כל כבוד וכל קודש
 הננו עושים מרמס, והגרון נחר מצעקת תמס של ^קדשי
 בזית ואת שבתותי חללת*,והדבקות בתועבות ובמעשים
 זנוחים הולכת ומתגברת בתוכנו, לבשתנו ולחרפתנו.



 no קריאות גדויוה

 ואחרי גלולי שוא ותוהו הננו הולכים, ומאבדים כידינו
 את המתנה הגדולה שנתנה מן העמים לצמיחת קרן

 ישועתנו הכללית. —
 אמנם up אלה הגלולים׳ עם כל הקיקלון שלהם,
 אינם עולים בערך לעומת אותו חילול-השם הנורא,
 חילול שם ישראל, חילול שם ארצנו הקדושה, חילול
 השם של כל מאויינו ושאיםתנו הקדושה׳ הכלולה בשיבת
 ציון, בבניןהארץ ובתתיית האומה, שהולכת ומתעוררת

 בקרבנו בחזקה.
 אותו חילול השם למרום פסגתו הגיע באותה
 הפעולה הנתעבה של המלחמה הבזויה, מלתמת אחים,
 הבלתי-שכלית, הבלתי נמוסית, הפראית והאכזרית.

 אשר נתקלנו בה כעת.
 אינני יודע מי הוא האשם, טוב יותר לאמר כולנו
 אשמנו, זנחנו את דבר ד׳׳ המחיה אותנו, עזבני את
 משמרת הטהרה והמוסר, הלכנו אחרי שרירות הלב
 ואחרי יצר הרע של המשטמה והכעסנות הפראית.

 אוי מה היה לנו!
 ועתה בית ישראל!

 את שם קדשי אל תחללו עוד, הרסו מאף,
 התלמדו להביט איש על אחיו. מפלגה על מפלגה.
 בעינים של אחים חומלים, הנתונים יתד בצרה גדולה.
 והמוכנים להתאחד למטרה קדושה אחת: עזרת הכלל

 כולו. כבודו ומשמרתו.
 ואחרי הצרה הגדולה הזאת, אחרי היאוש הגדול
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 הזה, הננו שבים לדברי הנביא ותנחומותיו הנצחיות :
 כי בהר קדשי בהר מרום ישראל, נאם ד׳ אלהים. שם

 יעבדוני כל בית ישראל כולו בארץ״.
 שובו וחיו, אחים מדוכאים וחביבים, הביטו
 אל צור חוצבתם ולכו באור ד׳ באור צדק עולמים
 אשר בתורת חיים, אוצר החיים מורשת עמנו לעולמים,
 ותחת בשתנו משנה עוד נרים ראש, לשם לתהלה

 ולתפארת. 0ה בארץ תיינו,
 עבדכם הנאמן. הרצוץ והשבור, המצפה לתשועה

 מהירה לאסירי התקוה.

 יח
 עכשו - באור הדש אשר יאיר על ציוץ

 עכשיו, אחים יקרימ. שלמי אמוני ישראל,
 הפזורים בכל ארצות הגולה, השוכנים כל אחד ואחד
 מהם על דגלו, מעוטרים בקדושת התורה והיהדות

 הנאמגה, אור ד׳ מורשה קהלת יעקב,
 הגיע הזמן למתנותינו אלה היקרים להראות
 את העושר הגדול הצפון בנשמתם. נשמת ישראל
 הנאמגה, אשר לא פג טעמה ולא נחלש כחד, מיסודות
 זרים, בקשר עם הרצון הכביר, המוכן כעת לצאת
 אל הפועל בכללות האומה, לשוב לארץ אבות להחיותה
 ולבנותה, ולטעת בתוכה את המטע הנאמן אשר עץ
 חיים הוא לנו לעד. אשר שמר את כחינו גס בהיותנו
 מאות בשנים גודרים בגויים בארצות נכר. זהו המטע



 קריאות בדויות

 של היהדות החיה והפוריה. היהדות הרעננה על כל
 משוש קדשה עם כל גאונה והדרה בכל מערכות
 החיימ. עבר לגמרי כבר הזמן של הספיקות ושל
 ההיסוסים׳ במה שנוגע להחלמתה הכללית של האומה.
 יד ד׳ הנוהג בחסדו כל דור הולכת היא ונגלית על
 דורנו. המלא כשלונות לאין חקר׳ כי יש סתרון
 אחד לכל שאלותינו והפתרון הוא ארץ ישראל. וארץ
 ישראל זו, שהכח היותר איתן והיותר רענן של הכלל
 כולו יתפוש אותה ברוחו ובפועל כפיו. זאת היא זאת
 הארץ הקדושה המונחת כפולה בטהרתה בלבה ובנשמתה
 ׳של האומה שומרת האמונים. הנוצרת ברית אבות

 בכל נתיבות החיים ובכל רחשי הלב.
p ישראל הקדושה  ודבר התגלותה של א
 במפעל החיים והבגין, אשר הוא הולך ובא. ועתידה
 היא בעזרת השם יתברך. השומר אמת לעולם. להיות
p מיס כבירים. כעת בעת ההתעוררות פ  •פורץ כ
 הנפשית העמוקה שהיא הולכת ומתגברת עכשיו מיום
 ליום ומחודש לחודש. — התגלות זאת. עתידה להיות
 הפתעה גדולה מאד לעיני כל ישראל ולעיני כל
 העמים כולם. לא רחוק היום והעיגים יפקחו לראות
 באמת זה החזון אשר הבהיק את יחידי העולם.
 בראשיתה של התנועה המעשית והםוליסית לישוב
 ארץ ישראל ובנינה. לתזות בה חזות הכל של הוד
 דבר ד׳ אשר בפי נביאי האמת והצדק. לשיבת בנים
 לגבולם׳ ואשר הועם כתו וכהה זהרו על ידי המאפליס
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 של צורות החול. אשר כסו על מערכות הפעולה עד
 לבלי הכיר בה את תוכנה העצמי.

 הנה כעת ממעמקי רוח הקדושה, העמוק הנתון
 בלב שלמי אמוני ישראל. לכל חלקיהם השוגימ
 והפזורים, יחשף כח החייכ. להיות הולך ומתגשם
 במפעלים׳ כעת ינהרו אלפים ורבבות מהמחנה הקדוש
 והסהור׳ מהמתנה של צדיקים ותמימים, צופי ישועה
 מידי אביר יעקב גואל ישראל. בכל תהום מעמק
 נשמתם, והחיל הזה החדש יהיה נוסף על החלקימ
 הססולתים אשר הם כבר ממלאים, תהלה להשי״ת,
 תפקיד ניכר והנון מאד במערכות הישוב והבנין,
 אבל לא הוכר עדיין כל כוחו היפה בכל מילואו, כל
 זמן שהפרץ של כח האיתנים אשר ברצון הקרוש,
 הסמיר בעמקי הקודש אשר בנשמת האומה בכלל,
 לא הראה עדיין את עוז חילו לבנין הארץ ולכוננותה
 המלאה. בהסכמה היוצאת בכל עז וחיל, מאין כל ספק
 ומאפס כל פקפוק. בגבורתה העליונה של קדושת
 האמונה. הנה כעת מלאי תקוה אנחנו, כי מעז יצא
 יצא מתוק ומכל מכשולי החיים, חיי הציבור וחיי
 היחיד. אשר הננו נתונים בהם כעת בכל ארצות פזורנו.
 סילוק הברק של ההצלחות הדמיוניות של הגלות בא
 ביחד גם בארצות אשר יד המשטמה עדיין לא
 ערערה עד היסוד את כל מבנה החיים אשר לעמנו.
 והוא הולך ומצטרף גם הוא להיות לכח פועל יחד עם
 הכח המתפרץ על פי ההכרח. של אי-אפשרות החיים



 קריאות גדולות

 ואי־המרגוע אשר במקומות אחרים, כל אלה הנם יחד
 שלשלת אחת ברתוקי המעבר, אשר ימין ד׳ הרוממה
 ועושה חיל היא נטויה כעת על צאן עמו. לנהגם כעדר
 במדבר אל נחלת האבות השוטחת להם את כפיה,
 לעבדה ולשמרה, לבנותה ולהבנות עמה, להחיותה
 עמה. זה הזרם, אשר יגיע בהתפרצו במעמקי הנשמה
 אשר ללב האומה, לנקודת החיים אשר היהדות הטהורה
 הקדושה והנאמנה, בכל עקריה וענפיה, חיה וקימה
 היא בה, הוא יהפך מהרה לכח מחדש נפלא, אשר יתן
 דוח חדשה בכל פעלי הישוב ובכל המתשבות וההרגשות.
 ההולכות ומורות לרגלי המעשים הנפלאים ההולכים
 ונעשים מני אז בכל שדרות החיים אשר בבנין

 הארץ.
 ואותו הברק אשר הבריק בראשית התנועה
 לעיני יחידים, ישוב ופרח ויבריק באור שבעתים לעיני
 רבים, ומצהרים יקום לנו חלד באור חדש אשד יאיר

 ~על ציון במהרה בימינו אמן.


