
יי

! דתיים לא ליהודים ישראל דת נותנת מה

ברט אהרו ד"ר

כיצד לכס יסביר זה סיפןר מעשה. בסיפןר ןאפתח הרשןני

המבןא יהיה גס שהןא ןאפשר הנןשא, לבחירת הגעתי

זן. כהרצאה טןב היןתר

כמנהגי. היןס את עשיתי הכיפןריס. ביןס אירע הדבר

כמ- עלי, עברן השבתןן שבת של השעןת ןארבעת עשריס

של בגןרלן בהתבןננןת במעשי, בפשפןש יהןדיס, בין קןבל

כמה עד להבין רצןן מתןך שמיס, יראת ןבהרהןרי עמנן

חידשתי סביבנן. המתרחש בכל האדס, בני אנחנן, אשמיס

חיי עמנן חי עןד בהס ימיס אןתס דמןת את בזכרןני

ןלמקןרבין הגדןל לכןהן ברןחי הצטרפתי אדמתן. על חרןת

ןשאלתי חזרתי ןשןב לביתן, המקדש מן אןתן הכולןןיס

ןכוה כןלנן, פגמנן ןבמה אנכי פגמתי במה : עצמי את

יןתר. מתןקניס יהין אדמןת עלי שהחייס כדי לעשןת, עלינן

כש- השעןת, ןארבעת עשריס בן זה רןחני מאבק בתןס

הציבןר, של בלבן עמד עןד הקדןשיס השמןת של רןשמס

עליך הרגע בזה : הכרה מתןך מפין הןציאס אחד ןכל

ליל אל יצאנן - בןראך בפני לעמןד ןמזןמן מןכן להיןת

בברכת הקדןש היןס את השלמנן נהדר. ארצישראלי ירח

אחת שרק הרגשה מתןך לביתנן, הלכנן ןבשמחה הלבנה

כביכןל שהשכינה טהרה, דרגת לאןתה מגיע יהןדי לשנה

שאמר הכתןב את עלין ןקןראה לביתן אלין מתלןןה

אנשיס ןעס אלןהיס עס שרית "כי : יעקב על המלאך

בשבילן) אחר תןאר לי (ןאין זה קןדש רגש מתןך ןתוכל".

בבניית התחלנן לבנן, את משסעדנן המשפחה. בחןג ישבנן

אל מחיל ש"הןלכיס נאה קדמןניס מנהג לפי הסןכה,

שנתגדל הצעיריס, ממכרי אחד אלי בא שעה אןתה חיל".

משאלתן שהביע לפני הצעיר. השןמר של בקיבןץ בארץ

אס כנה) דאגה משןס בשאלתן שיש היה (ןניכר שאלני
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הצוס היה לא אס מדי, יותר הצוס אותנו התיש לא

ניסיתי זה. מסוג שאלות ועוד מדי, יותר עלינו קשה

שאנ- יתכו טעותו. על מעידה שאלותיו שדרן לו להסביר

העיכול, ,בדרכי בהפרעות שלקו אנשיס או חולנייס, שיס

שנוהג ובריא נורמלי יהודי כו לא זה. מעיו ביוס סובליס

כזה אדס של מחשבתו והמסורת. הדיו לפי זה ביןס

לתפוס כלל מסוגל שאינו עד מגשמיות, כן כל רחוקה

יוס תופס כמה עד זה לצעיר להסביר ניסיתי זו. שאלה

האדס של ישותו את והדתי הלאומי בתןכנו-האנושי, זה

שהשת- ככל כלל. נשמע ה.חומר של קולו שאיו עד כןלו

עומדיס שאנו נוכחתי כו עמדתי, את לו להסביר דלתי

את להביו מסוגל האחד שאיו עולמות, כשני זה מול זה

לכן. הדרושות המוקדמות ההנחות וחסרות הואיל חברו,

המסורת, את זנח ואפילו אירופה, במזרח שגדל יהודי

שבמסורת, לענייניס הבנה של זיק יותר או פחות לו יש

ציבור בתון וחי הואיל בעיניו, אותס ראה ופעס הואיל

אבל מסורתית. הרגשה מתון עליו עבר הכיפוריס שיוס

באותו שדווקא דור, מסויימיס במקומות גדל לעינינו כאו

לפניו רואה הוא איו רשמיס, ומשתרשיס נוצריס שבו גיל

את להרגיש יכולת לו שאיו שכו כל ולא זה, מעיו ציבור

ביהודי שטבועיס ורעיונות רגשות לפיכן הימנו. חלק עצמו

ודומה צעיר לאותו מובניס בלתי היו החי בגוף כדס הדתי

העולמות. שני ביו גשר שאיו היה

כיצד : חרדה מתןן עצמי את שאלתי זו להכרה כשהגעתי

ארץ ובפרט ארץ, יחד לבנות אלה עולמות שני יוכלו

החלט- לפיכן יהודית. ארץ להיות ידוע במובו שמתיימרת

העולמות, שני ביו הגשר לבנייו כוחותי להקדיש תי

מתון התחיות. - אולי - וסופו הדדית הבנה שתחילתו

היא היוס של שזו הרצאות, מערכת לשאת הגעתי כן

אצטרן הזמו קוצר שמחמת יפה, אני יודע מהו. אחת

ברמיזה להסתפק מהס ובכמה דבריס הרבה על לדלוג

זו, בצורתו ואפילו מנסה, שאני הנסיוו עשוי אולי בלבד.

יס לויכוח נוספת, והשתדלות נוסף עיוו לידי להביאכס

אהיה - תרצו ואס שלישי. אדס עס או רעהו עס איש

נוספת. בהרצאה לפרטיס להכנס נכוו

ליהודיס ישראל דת נותנת מה השאלה על להשיב לכשנרצה
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של דרגןת בשלןש להבחין עלינן יהיה דתיים, בלתי

מבחינת לזן זן שןןת אינן הללן שהדרגןת ןלפי נתינה.

הקלה שהיא בראשןנהו בקצרה תחילה נטפל לכן חומרתן,

נכבד מקןם נקדיש שבהןו ה.חמןרה לשלישית, ואלן שבהן,

יןתר.

העם רוח ידיעת נא]

בארץ הגדל נןער שאןתן נכון הידיעה. - דבר ראשית

במידה לא כי אם היהדןתו ידיעת בשטח משהו מקבל

ביהדןת הידיעןת שבהן בגןלה ארצןת אמנם יש מספקת.

בהן תןפסת היהדןת מקצןעות והןראת יןתר, מועטןת

ניתן בארץ לנוער שאף אןמר כשאני אבל מועט. מקום

בכמה לאיכןת. גם אלא לכמןת רק לא אני מתכןןן מעט,

יהדןת, בענייני נןער בני של ידיעותיהם לכשתבדקן מקרים,

שההקנייה אלא מןעטו אינן להם שהקנו שהחןמר תווכחן,

ןספרות מנהגים חיים, אורחןת לימדןם כאילן נעשתה

הלןמד את להביא ניסו לא במינן. מיוחד גזע בן זר עם של

בתןכן לשקוע החייב כמשהו החןמר את שירגיש כן, לידי

באה אינה זו שביקןרת להדגיש, (מיותר עמו. ןלהתמזג

הרוןחים נגעים כמה על להצביע מתכוןנת היא הכל, לפסןל

המלמדים מןרים טןבה). הרבה מןצא אתה שבצידם אצלנו,

: יסןדי אחד דבר מהם נשתכח זן, בדרך היהדות לימודי את

פירןשה תחייה תחייה. תנןעת כהיןת רצונה הציונות

לידי עמנן את להביא אנחנן רןצים אם מחדש. להוןלד

התמזגות זן ללידה שתקדם הראןי מן מחדש, שיןןלד כך

מנהיגים כמה של טעותם מקןם כאן האןמה. רוח עם

אם לפקפק הדתיתו ההשקפה לפי רשאיםו אנו רוחניים.

- מא ן נ א היהןדי. העם לרןח מתאימים ןההלכה התנ"ך

אנ- ידי על לנן ןנמסרן הבורא ידי על ניתנן שהס ים נ י מ

זו שתרבות יתכן, השקפתנן לפי פין. על וכתבן שדיברו שיס

כןח ידי על עלין ןנכפתה היהודי העם לרוח זרה היתה

מסןגל אינן לא-דתי אדם' נגדו. לעמוד יכול שלא עליון

התןרה של העל-טבעי במקןרן מאמין אינו הוא כך. לחשוב

טבעי. באופן ועלה שצמח משהן בהן רןאה אלא והמצוות,

של כהתגלןתה מןסברים שהם לןמר חייב הוא לפיכך
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שההלכה להאמין, יכןל דתי יהןדי היהןדי. העם של רןחן

זאת לעןמת היהןדי. האדם של דמןתן את שעיצבה היא

שהאדם הפןכה, דעה לכלל להגיע חייב לא-דתי יהןדי

מתאימים שהין ןמצןןת תןרה לכתחילה לן יצר היהןדי

שבסביבה תסביר, כיצד - כן אןמר אתה אין אם למהןתן.

בפןלחן ןמןלן, בעלים בעבןדת העם את תמיד שהכשילה

סביבה, לאןתה ןזר שןנה משהן ןעלה פרץ ןהירח, המזלןת

העם של בהכרתן שנתפס הןא דןןקא ןמשןנה זר ןאןתן

כדבר נחשב דןןקא הןא הןא . י ד יהן כ שנים אלפי במשך

עלין. למןת גם - הכרח ןבשעת לחיןת, למענן שכדאי

על (מניפסטציה), בהתגלןת מאמין שאינן יהןדי אןתן

של ההיכר סימני שאלה דעה לכלל להגיע עלין כרחן

העם. רוח של ביןתר ןמקןרית אPיתית יצירה

כל לחלןטין איפןא מןטעית נכןנה, זן מןקדמת הנחה אם

כתןלדןת אלן תרבןת נכסי להןרןת שבאה הןראה שיטת

מה מכל ןמעןרטלים קטןעים שסןעים, כשהם התרבןת,

ביקןרת אם כרגע חשןב זה אין עם. לנכסי אןתם שעשה

פנים, כל על לאן. אן צןדקים המקןרןת ןניתןח המקרא

כל לאיחןד חןתרים אנן אם ברןר, להיןת צריך אחד דבר

לא - העם רוח עם בהתבןללןת, השקןעים העם, חלקי

כך על עמד כבר לימןד. של זן בשיטה מטרתנן את נשיג

ממנן. רחקה ההצלחה אבל שנים, עשרןת לפני העם אחד

היןם עד רחןקים הניכר, בחלקם לנןער, החינןך מןסדןת

ןהכ- האהבה הרגש, את ההןלמת בצןרה החןמר מלימןד

יכןל איני שנים. אלפי במשך לגבין רןחשת שהיהדןת בןך,

להיןת שצריכה הדמןת על תכנית לשרטט אחת רגל על

יש יפה. זה דבר הבינן ןביאליק העם אחד זה. לחינןך

לאדם רק מיןחדת זן השקפה שאין מספקת, הןכחה בכך

אחרים למשןך כאילן ןמתכןןן המסןרתי במחנה שעןמד

אילן מגיעים, היינן עמןקה נפשית התרשמןת לאיזן לצדן.

על בתנ"ך נמסר בה החןמרה כנגד להציג המןרה ידע

הפייסנית גרסתה לעןמת האןמה גדןלי של עןןנןתיהם

המשתדלת - האןמה של היןצרת הרןח - האגדה של

המכןןנים אלה, אנשים יןכלן כיצד אלה. של כבןדם להציל

שהם בשעה הנןער את לחנך היהןדי, העם תחיית את
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כהשתק- להם שנראה דבר מאותו בתמידות שיושפע רוצים

ו דווקא העם רוח פ,'ת

בשלבים גם אפשר שהזכרתי, השיטה לפי פועלים אם

היצירות את להחיות ההוראה של יותר מתקדמים

לגמרי. אחר באופן היהודית הספרות של המאוחרות

בתוך היהודי האדם התפתחות מתוך אותן לתפוס אפשר

כהלכה, נבנו ההוראה של הראשונים השלבים אם סביבתו.

הלוי, ביהודה או עזרא באבן ברש"י, כשעוסקים אפשר,

התוך הוצאת לידי ולהביאם התלמידים את להלהיב

זו בדרך הזאת. הקליפה מתוך והרצוף המקורי העברי

אלא ידיעות מקנה שאינה הוראה לידי בהדרגה נגיע

שנתחנכו האנשים מן תיטול לא זו שיטה אנשים. יוצרת

יסודות את ותלמידיהם ויום קנט טולסטוי, שילר, על

המיוחדת הרוח עם להתמזג תלמדם אלא שלהם, ההשכלה

לקלוט. עומדים שהם מה לכל יסוד שישמש עמם, של

של זו מגמה בחינוך לתלות שאין ויטען, אדם יב'א אם

משמעו- להבנת ירד שלא לו, אמור אתה אף - עם חינוך

שקרקע להאמין היה יכול היטלר שלו. הלאומיות של תה

גורם הוא הרוח פנים, כל על לגבינו, עם. יוצרים ודם

היינו - וקרקע דם לשם נאבקנו אילו מכריע. פחות לא

לא - וקרקע דם לשם נאבקנו אילו אוגנדה. את מקבלים

בפי משאירים היינו העברית. הלשון את מחיים היינו

לשון את שלהם, המדוברת האם לשון את ההמונים

את שדחו התנועה, מנהיגי הארץ. את בה ובונים אידיש,

כמוהם. מאין התנועה רוח את הבינו אוגנדה, הצעת

שהם המכשולים מה ידעו העברית הלשון את שהחיו אלה

.בעתיך, התנועה של התפתחותה דרך על כך ידי על שמים

טכני, ענין אינה שלשון הבינו הם זאת. עשו כן פי על אף

העם. לרוח וביטוי אספקלריה אלא חיצוני, משהו פורמלי,

העברית הלשון את החדש הישוב על שכפו כך ידי על

קודם תנאי שהיא העם, ברוח הטמיעה על להקל התכוונו

ממעשי המסקנות את נסיק לא אם לאומית. לתחייה

באמצע נשאר - בלבד זה עזר באמצעי ונסתפק ראשונים

ויהודים פולניה יוצאי כשיהודים נגיע. לא ולמטרה הדרך

הווי יחד ליצור רוצים ואמריקה אנגליה גרמניה, יוצאי

ארץ מאיזו המקרה על לסמוך יכולים הם אין ציבורי,
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שיקוס כן, לידי להגיע עלןלים זן בדרן יהודיס. יותר יעלו

מקןלקלת צורה שיהא חדש ציבורי הןוי כאן ןיוןצר

הרוב. הגיע שממנה ארץ אותה תרבות של ומטושטשת

לכד יגיעו הם יחדיו, להתחיןת רוצים אלה אנשיס אס

הס ואס עיניהס. לנגד קבןעה תרבןתית כשמטרה רק

מעל אותם לאחד כדי בן שיש דבר, אותו אחרי מחפשיס

שמיוחד במה רק ןלמצאן לחפשן אפשר ההבדליס, לכל

עצמי, קיוס זכות לנו תובעיס אנו אם עמס. של למהותו

מפעלי על אלא עמנו של המעןנה גופו על לא נשעניס אנו

רןכשיס אנן הרי שלנו, המנדט הוא התנ"ד אס רוחו.

אלא ספרןתית, כתעודה לא שלנן לקניין מחדש אותו

המאןחדת. תרבותנן להקמת מסד כיסוד

יהודית עולם השקפת [ב]

מגיעיס כשאנו סגי. לא עמוקה, גס ולו לבד, בידיעה אבל

לנסות עלינו עולמנו, השקפת על נאבקיס אנו שבו לגיל,

כיסוד עמנן של התרבות נכסי את מחדש ליטול פעס מדי

הנימוקיס את הבאתי כי סבור אני הרןחני. עולמנו לבניין

טעוניס הדבריס ואין הרצאתי, של הראשון בחלק לכד

ידי על להוכיח הרצאתי של זה בחלק רצוני לפיכד חזרה.

לעשות יכול לא-דתי יהודי גס כיצד דוגמאות, של שורה

טהור. דתי אופי כבעלי לכאןרה שנראיס ענייניס לגבי זאת

בה נכלל ןאשר שלנו, למבןא הקשןרה ראשונה, דוגמא

יאמר ונוכחה נא "לכו הכיפןריס. ביןס ןנשנה שחוזר רעיון

יאדימו אס ילבינו, כשלג כשניס חטאיכס יהין אס ה',

להוציא לן שראןי האיש אני אין אולי יהיו". כצמר כתולע

לא-דתי לחלוטין שהןא מי שגם לי נדמה אבל משפט,

שבה אחרת, דת תצןייר האס זה. מרעיון להתרגש עשוי

ן אתה ולדו-שיח לויכוח האדס את מזמינה האלוהות

ןפתגמיהן ששיריהן דתןת, השןןאה לשס להביא מיותר

לדבר הסרסור של ערכן בפחיתןת מלהפליג נלאיס אינס

היהודית, כדת דת עוד שאין לומר, ניתן בבטחה עבירה.

בברית כבר כזאת. למדרגה האדס את להעלות שיודעת

של .בריתן בעל האנושי המין כלל נעשה המבול שלאחר
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עצמן בפני ןעם עם כל זכאי האנןשיןת כלל ןבתןד הבןרא.

אברהם עם הברית ןבאה משתלשלת כד ברית. בעל להיןת

זה מחשבה הלד כל ישראל. עם עם ןהברית ןיעקב יצחק

ברןד זלמן המנהיג ןרבי מןרי ידי על בהרחבה הןברר

שמ- מי כל לעןלמן. מכבר לא הלד שלצערי ז"ל, רבינקןב

שלפנינן. המקןרןת מתןד נןבע שהןא יןןכח, זה ברעיןן עיין

יסןדי, מןשג הןא במקרא. ריק דבר אינן הברית רעיןן

לגבי ןהנביאים האבןת של יחסם את להבין ניתן שמתןכן

את להבין ניתן בלבד ןמתןכן זה מןשג מתןד האלןהןת.

להןעיד מכדי נעלה האלןהןת אין למעלה. המןבא הכתןב

נקרא אם דיינן אתה. להתןןכח האדם בריתה בעל את

לאפשרי התנ"ד רןאה היכן עד לראןת כדי איןב בספר

הין אחרןת שדתןת דבר ןאדם. אלןהים בין הןיכןח את

בין אצלנן נכלל השם" "ברכת משןם רדיפה עלין גןזרןת

ןקיימןת שרירןת תמיד הין אלן דעןת הקןדש. כתבי

מברדיטשב. יצחק לןי רבי אל ישר קן מןליד ןמהן ביהדןת

ןתןהה בעןלם חמןרים מאןרעןת מןל העןמד אדם לפיכד

דת בתחןמי - 'I? מדןע אלןהים, ייהןי, עליהם ןמקשה

בתחןמה ןאילן Iןפןשע כחןטא עצמן את יראה אחרת

ןדתן. עמן של נאמן כבן עצמן את ירגיש היהדןת של

אןתנן מןעיד היה לא ןהןא לןיכןח, אןתנן הןעיד הבןרא

עלינן. המןטל את שנמלא לכד התכןןן אלמלא - לןיכןח

מתןד זה ןיכןח עלינן שנקבל לכן, מתכןןן הןא , כמןבן

זה אם היןדע ןלב, כליןת בןחן מןל עןמדים שאנן ידיעה

בשעה נכןן. ןרןח נקי לב בעל הןא אתן להתןןכח הבא

לשאןל תחילה שעלין Iיןדע הןא זה לןיכןח נגש שיהןדי

מדבר הןא שבשמם ןאלה עצמן הןא היכן עד עצמן את

נתן היהדןת השקפת שלפי יןדע, הןא להקשןת. רשאים

צריכים אנן ןאין Iןהפעןלה הרצןן חןפש את אלןהים לנן

מסןרה המןסרית התנהגןתנן עןשים. שאנן מה עלין לגלגל

לא לאלילןת בניגןד מעשינן. את מעצבים אנן לידינן.

הכירה היהדןת בלבד. בטבע האלןהים את היהדןת ביקשה

לבין ןבעןלם, העןלם עם שמתרחש מה כל שבין הקשר את

חןזרת התןרה הןא. אחריןתן מכןח האדם של מעשין

ברכה היןם לפניכם נתן אנכי "ראה : לנן ןאןמרת
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ןאת המןת ןאת הטןב ןאת החיים את " ןקללה".

כחןט עןבר זה רעיןן " ... בחיים ןבחרת " הרע".

קןב- שמעשינן לנן, ןמזכיר ןחןזר כןלן בתנ"ד השני

האנןשיןת. של גןרלה ןאת העןלם של גןרלן את עים

ששנןת הרעיןן, את שיצרה היא היהדןת דבר, של קיצןרן

ההיס- : במלים הגרמני המשןרר הלביש כד אחר אלפים

הדבר אם נדןן. העןלם שבן דין בית היא העןלמית טןריה

אלןהים עם להתןןכח באים שאנן שבשעה ברןר הרי כן,

מעשי את מעשינן, את בדיקה אחר בדיקה לבדןק עלינן

ןישראל (הןאיל כןלן העם ןמעשי עליהם שאחריןתנן אלה

פשןטן שזה לפסןק (מבלי לןמר ןהרשןני בזה). זה ערבים

לפרשן גם ניתן אד הפרק בראשית שהבאנן הפסןק של

הכתןב. חלקי שני שבין הקשר מתפרש זן בדרד שרק כד),

בןיכןח, אתן פןתחים שאנן שבשעה לבןרא, ןידןע גלןי

ןיכןח ןאם רענן. ןחיי עצמנן חיי לבדיקת שנגיע הןא הכרח

בסןפן אןתן, ההןלמת הרצינןת ןמתןד בכנןת נעשה זה

אןתנן ןלהפןד מהןתנן לשינןי להביאנן עשןי הןא דבר של

החטא, מחמת שבנן, שהאדןם עןד שכל עד אחרים, לאנשים

ללשןנם זןלה בצןרה להעתיק תפקידי אין כשלג. הלבין

בצןרתם למעלה שהבאתי הרעיןנןת את לא-דתיים של

יימצא שלא לןמר, מעז אני כן פי על אף המקןרית. הדתית

מןסרי אדם בתןר אלן ברעיןנןת שיתעמק לא-דתי, יהןדי

יכיר אןפן בכל לעצמן. חדשים רעיןנןת ליצירת יגיע ןלא

להרדימן. המכןןן אןפיןם הדת אין יהןדי בשביל כי ןידע,

פעם כל אןתן ןמביאה אמצעי לן משמשת היא אדרבא,

מןסרית. ןלהתעלןת מעשין לבדיקת מחדש

: המאמר את הזכרתי כבר ; אחד דבר עןד קשןר בזה

היהןדית. ההשקפה את שמבטא בזה", זה ערבים ייישראל

במחשבה לפנינן מעלים כשאנן ריק. דבר אינן זה מאמר

מאתנן אחד כל החטאים, רשימת את הכיפןרים ביןם

על אף עבר. לא שמעןלם חטאים ןכמה כמה בה ימצא

אןמרים אנן ןאין הןאיל ן מדןע אןתם. מןנים אנן כן פי

אנן אןתם, אןמרים שאנן ןבשעה "אני". של ראשןן בגןף

עברת האם : ןמשפט משפט כל על עצמנן את שןאלים

ןכיצד שפגמתי מה לתקן אןכל כיצד - כן ןאם זן, עבירה

כידי מגיעים ןכשאנן להבא. בה מלהכשל עצמי את אמנע
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נרגעים, אנן אין עדיין עשיתי" לא מעןלם ייזאת : הכרה

עברן לא האם : עצמנן את ןשןאלים מןסיפים אנן אלא

חןבתד ןמה לעשןת בכןחד מה - כן ןאם כן, על אחרים

מטילים אנן כד ידי על להבא. יקרה לא שהדבר לעשןת

ןכמה שכמה יןדעים אנן ןרצינית. רבה אחריןת עצמנן על

בידינן ידן. על ןמןתנים החברתי במצב מקןרם פשעיס

שהסיבןת כד החברה יחסי את שנעצב ידי על רק למנעם

השאלה אל דברי בהמשד אגיע עןד יבןטלן. אלה לפשעים

משקל, בעל גןרם מצןי שנאמר בזה גם אבל החברתית.

זאת עם החברתיים. היחסים להטבת להביאנן שבכןחן

למעלה. הראשןן בפרק שנאמר במה יפה זה נןשא משתלב

מתיישבים דעןת שחילןקי ימינן, של בארץ-ישראל יתכן אס

אצלנן, סןברים שיש כד לידי הגענן אס פצצןת, ידי על

לה- בידם הרשןת כאידיאל, להם שנראןת מטרןת שלצןרד

יש אם פצצןת, ןהטלת סחיטה שןך, בדרכי אמצעים שיג

פליטי רעיהם אימת את שמנצלים בתים, בעלי בינינן

חלק אם מןפקעים, שכירןת דמי קבלת לשם ההפגזןת

, לנשק לחןש שעלין מבין אינן עדיין שלנן הנןער של ניכר

זאת בכל עלינן אז - ןכן' ןכן' היטלר נגד מלחמה לשם

עלינן, המןטל כל את עשינן האם : עצמנן את לשאןל

בלבד. ןקרקע דם יסןד על הארץ בניין שיתכן כשהאמנן

השאלה אל חזרה אןתנן מביאה הןדןי של מלה כל

שתיבנה כדי אנחנן, עשינן מה אתם, עשיתם מה : היסןדית

אנחנן, יןדעים ןאם ו ארץ-ישראל אלא פלשתינה לא כאו

כלןם לה, ראןיים היינן שלא מפני מארצנן גלינן שפעמיים

ברןרה בצןרה לפנינן להציב מבלי בשלישית לבנןתה נעיז

הןיכןח. ידי על באים אנן אלן רעיןנןת אל ו מטרןתינן את

להבנתם, שעה כל מגיע דתי יהןדי שכל אןמר, אני איו

המסקנןת את תמיד מסיק כשלעצמי שאני אתיימר ןלא

שכל זאת, רק לןמר רציתי הנכןנה. ההכרה מתןד הנכןנןת

להסיק חייב דתי, שאיננן מי ןהו דתי שהןא מי הו יהןדי,

רןאה הןא אם מסקנןתין, את עמנן של היסןד מרעיןנןת

ישראל. ארץ של כאזרח עצמן

אלא תןשג לא שלמעלה שהמטרה לנן, שיתברר הראןי מו

רןמא בין המאבק אחת. יסןדית השקפה קבלת ידי על

הען- שבתןלדןת הנצחיים המאבקים אחד הןא ןירןשלים
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"כל המאמר ידי על אחד מצד מסתמל זה מאבק לם.

תרדוף". צדק "צדק הפסוק ידי על שני ומצד גבר" דאלים

כשאתה החוק. תוקף - שני ומצד התקיף חוק - אחד מצד

איזו לקבוע הגיוניים בנימוקים יכול אתה אי בדבר, מעיין

לכאן. ופנים לכאן פנים יש הנכונה. היא ההשקפות משתי

משתי אחת כל בויכוח לייצג עצמי על לקבל אני יכול

אחרת, לחפש צריכים כאן ולבססה. הללו ההשקפות

להאבק - בה שבחרנו ולאחר שכליים, אינם שיסודותיה

חד-משמעי. באופן דעתה גילתה היהדות מתוכה. ולפעול

הימנה. למעלה שאין מטרה היא לצדק המאבק בעבורה

מאותה תולדותינו, בכל זו השקפה עוברת השני כחוט

לשמור אחריו זרעו את לצוות אברהם נתחייב שבה שעה

ובכתובים. בנביאים כולה, התורה בכל ומשפט, צדק

השאיפות כאחת האנושות בפני הועמדה לצדק השאיפה

כבחירי עצמם הרואים אלה של דרכם ביותר. הנעלות

היהדות. כן שאין מה החלשים. את להפקיר העמים

אלמנה, שהוא בין החלש על להגן מאתנו דורשת היא

ואפילו עליו להגן חייב אתה עיוור. או חולה רש, גר, יתום,

היותו עובדת אלא לכד אותו שיזכה אחר דבר אין אם

להגנה. זקוק

יימצא זה שבאולם סבור איני דתית. חובה זו דתי ליהודי

שחוקים יכיר שלא הדת, מן מרוחק יהא גם ולו מישהו,

הזכות את לעצמו תובע הוא ואפילו לו, גם יפים אלה

רחוקים עדיין זאת בכל אחרת. בצורה יהדותו להדגיש

ימים כמה לפני למעשה. מסקנות מכאן מלהסיק אנחנו

הסוכנות הנהלת של האחראים האישים אחד את שמענו

הם מה פירש היתר בין הישיבות. באחת תכניתו מפרט

הם ומה להתרכז, צריכה הסוכנות שבהם התפקידים

הבוחן אבן את אחרים. לגופים להשאיר שעליה התפקידים

בתפקידים להתרכז הסוכנות שעל בזה, ראה להפרדה

אין מדוע השאר בין נימק זו הגבלה מתוד ממלכתיים.

הסוכ- של פעולתה בתחום הסוציאלית העבודה את לכלול

הולכים. אנו בה לדרד-תוהו היכר סימן רואה אני בזה נות.

ממלכ- בתפקידים להצטמצם צריכה שהסוכנות מסכים אני

כשאר ממלכה אנו שאין בחשבון להביא עליה אבל תיים,

ואין כהנים" ממלכת תהיו "ואתם : לנו נאמר הממלכות.
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בןניס שאנן שבשעה יתכך, עןד כל זאת. לשכןח צריכיס אנן

בבניינה עןסקיס אנן איך - ברעב אנשים ימקן מדינתנן

שלמעשה אני יןדע רןמי. של בבניינה אלא ירןשליס של

לזלזל האחרןך ןאני - חמןרןת בעיןת להתעןרר עלןלןת

חןבת ללא זה, עצןס תפקיד לבצע שנרצה בשעה - בהך

מי יש אס אבל מתאימיס. כספייס אמצעיס ןללא מסיס

שימחןק כך ידי על זן תסבןכת לפתןר לן שאפשר שסבןן,

העתיקיס התפקידיס אחד את הממלכתית התכנית מתןך

על עןלה שהןא לדעת עלין - היהןדי העס של ביןתר

אנן בארץ הסןציאלית לעבןדה ביחסנן פןרענןת. של דרך

שדבקן הגלןת מסיגי צןרפנן לא שעןד מןכיחיס, פעס לא

מיני כל ברצןך עליהס המקבליס שרביס, העןבדה בנו.

לעסןק הכבןד פחיתןת לעצמם רןאיס ציבןרייס, תפקידיס

אתנן שהבאנן סמיעה של בדעה שןרשה סןציאלית, בעבןדה

תהיה שפעןלתן ןיןדע, מכיר נאמך יהןדי נכר. מארצןת

גס תפקידין שאר ביך יכלןל אם ןקןנססרןקסיבית, יעילה

יןס על להסתמך יכןליס אנן כאך גס החלש. הגנת את

זה צןס יןס של בבןקרן שקראנן ההפסרה הכיפוריס.

שאינס הללן, הרעיןנןת את מרובה בבהירןת מבליסה

כל אס השנה. ימןת כל במשך עינינן מנגד למןש צריכיס

ללא ישאר לא שהרעב כןחןתין לפי ידאג מאתנן אחד

- גג קןרת ללא המחסה ןמחןסר לבןש ללא הערןם , מזןך

במנןחה. ןלישןך שקס מתןך לאכןל רשאיס נהיה אז רק

עןל- השקפת אןצר מתןך נןספןת דןגמאןת להביא יכולתי

לתת עשויה זן השקפה מה להוכיח כדי הדתית, מנו

אני ללשונו. מתרגמה כשהוא דתי, אינן ואפילו ליהודי,

חשיבןתן מידת להןכיח דייך שהבאתי שהדוגמאות מקווה

יכןלה ישראל שדת העושר רב ומה זה, נסיוך של ופוריותן

לא-דתי. ליהודי להעניק

דתי הלא והיהודי ההלכה [ג]

נתקבלן שדברי מקןןה ןאני - הנה עד אלי נלןןיתס אס

השלישי השלב אל עכשין לגשת עןז ארהיב - דעתכס על

קשה התקפה בן שיש משןם חמןר הןא ביןתר. החמןר

הזאת בהרצאה להןכיח צריך אני איך הפרס. חןפש על
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ההלכה עןל קבלת תןבעת מסקנית יהןדית לאןמיןת כוה'ע

לשאלה אחזןר אולי לגמרי. אחר שלנן הנןשא בשלמותה.

לנסןת רצוני היום אחר. ןבמקום אחרת בהזדמנות זו

לא- ליהודי לתת מצוות עול קבלת מסוגלת מה להןכיח

סיור מעין ואעשה הרשוני זאת לכם להןכיח כדי דתי.

ומצוות שתורה הזכרתי, דברי של הראשןן בחלק קטן.

עכשיו רצוני מישראל. האדם של דמותו את שעיצבו הם

גדןל מה תראו, מהם דוגמאות של שורה לכם להראןת

את ליצןר היה שמסוגל בהלכה, הצפון המעצב הכןח היה

את תאבדו אל ואנא היהודי. העם של המיןחד האןפי

הדןגמא בין הקשר את מיד תתפסו לא אם סבלנןתכם,

לכם. יתברר הכל דברי שבהמשך בטןחני לנןשא,

את קרובות לעתים שמענו הציןניים ןבויכןחים בבירןרים

היא היהודית (האינטלקטואליסמוס) שהשכלתנות הרעיןן

מן נדחקו ורגליהם הקרקע מן ונותקו הואיל הגלןת. פרי

תאור שכלתניים. אוויר לאנשי נעשו היצרניים, המקצןעןת

נעשן מדןע להסביר שבאים במידה האמת, מן בן יש זה

בו לנמק כשבאים נכון, הוא אין אןןיר. אנשי היהןדים

כבר (אינטלקטואליסטים). שכלתניים היהןדים נעשן מדןע

בנמצא, הין לא עוד הגלות תנאי שבה תקןפה, באןתה

שמןצאם רוחניים מנהיגים היהןדים אצל מןצאים אנן

בכלל נחשבו לא אחרים עמים שאצל אלן, ממעמדות

_ יוחנן רבי יום, שכיר היה הזקן הלל לאינטלקטואליים.

כלומו, פחמי. - יהושע רבי לודר, - לקיש ריש סנלדו,

כמש- ראןם והרומאים שהיוונים במקצןעות היה עיסןקם

של ממוצא שאנשים לכן, ראיןת עבדים. של ידם לןח

של רוחניים למנהיגים נתעלו נמןכות חברתיות שכבןת

ואחריהם. התנאים לפני רבים דןרות למצןא אפשר העם,

בדרך היה בעמנו (האינטלקט) השכל שעיצןב הןכחה, הרי

ברןרה הסיבה אחרים. עמים אצל מאשר חזק יןתר כלל

ולילה" יומם בן "והגית מצןת בקיןם :שורשה לעין ןגלןיה

מרובות, לראיות זקןקים אנו אין שנים. מאןת במשך

כבידה. רוחנית להשתלמןת שהביא הןא זן מצוה שקיןם

נורמ- חיים תנאי עוד כל וחיובי בריא היה לגןפו זה דבר

את גם מספקת במידה להפעיל ליהודי לו איפשרו ליים

כוחותיו. שאר

14

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



לאינטלקטוא- היהודי נעשה זו שבדרז תופסיס, אנו אס

לנו ויש הואיל : אחרת להנחה שנגיע ההכרח מן ליסט,

ציבור הוא זה 0 ע הסתס מן אינטלקטואליסטיס, עס עסק

האינ- האיש העמיס בכל שהרי אינדיבידואליסטיס, של

יודעיס : היא ולא האינדיבידואליסט. גס הוא טלקטואלי

כה היתה היא חזקה. היתה הכלל הרגשת שביהדות אנו

קיימיס נשארנו גלות שנות אלפייס לאחר שגס עד חזקה

לאו- תנועה ולחולל להאבק לנו שעמדה והיא עס, בתור

הפית- את מוצאיס אנו ושוב :דרשני. אומר זה דבר מית.

של המחנז בכוחה התחכמויות שוס ובלא נקלה על רון

הציבור. מן לפרוש יכול אינו מצוות שומר יהודי ההלכה.

תפרוש (אל זה דבר עליו אוסר שהדין משוס דווקא ולאו

מונע למעשה המצוות שקיוס משוס אלא הציבור), מן

בציבור תפילה לקייס יכול הוא אין זו. פרישה ממנו

אלא התורה קריאת לשמוע יכול הוא אין i יחידי כשהוא

עמו בני עס אותו מאחדיס ואבל שמחה רגשות בציבור.

הפסח, בימי להמצא שרגיל מי אבל. בימי והן חג בימי הן

יוכל לא עמו, בני עס בצוותא הכיפוריס ויוס באב תשעה

(מבלי חסר-קשריס אינדיבידואליסט להיות פניס בשוס

להלן). עליהס אעמוד שעוד החברתייס, הקשריס על לדבר

אף השתמשה התפילה, נוסח את לקבוע ההלכה כשבאה

לאדס נאותה אפשרות בתפילה המחנז. תפקידה לשס בו

רציו- כל את לפניו ולהביא יוצרו לפני שיח לשפוז הדתי

מה על ותחינתו תודתו ועצבונו, שמחתו ודאגותיו, תיו

ושופז קונו לפני עומד שאדס בשעה לו. יארע או שאירע

התפילה נוסח ולפי הדין פי על חייב הוא תפילתו, לפניו

שהוא לפני עליו, החביב ל"אני" הגיעו לפני עוד שנקבע,

לפניו להעביר לגופו, הנוגעיס ענייניס על ולבבו דעתו נותן

מקורן תפילותינו כל ודאגותיו. עמו צרכי את תחילה

על להתפלל אנו מצוויס גורלו. - ועניינס עמנו, בתולדות

חט- ומחילת ודעת חכמה לבקש לארצו, ושיבתו תקומתו

על מצרה, גאולתו על להתפלל כולו, הציבור למען איס

משען על אויביו, שבירת על ומטר, טל על חוליס, ריפוי

סיומה עס רק אחרות. רבות בקשות וכן לצדיקיו, ומבטח

נתונה שבו מקוס לאותו אנו מגיעיס כולה התפילה של
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הפרטיים. לחייו הנוגעת כרצונו תפילה לצרף ליחיד הרשות

האינדיבידואליסט את להוציא יותר טובה דרך לך יש כלום

כפייה מאשר והרגשותיו, מחשבותיו מתוך האגוצנטרי ואת

בשעה הכלל, בענייני מחשבותיו לרכז זו פוסקת בלתי

לנתח לי מספקת אינה השעה דווקא. בעצמו לרכזם שרצונו

זה בפרק שהובאו שהדוגמאות סבורני עצמו. בפני דבר כל

בחלק עליה (שעמדתי בכלל הכיפורים יום של והדוגמא

העמוקה השפעתה את להסביר דיים הרצאתי) של השני

היהודי. האופי על ההלכה של

חגים על למעלה רמזתי כבר הכל. התפילה אין ועדיין

לקשר שפרט הדבר, חשוב כמה עד לב נא שימו ותעניות.

קשור רובם הדתי, היסוד עס אלה זכרון ימי של הדתי

ניתן הפרזה ללא הדתי. היסוד עם ואמיץ הדוק קשר

מדי עצמו את רואה ישראל לתורת נאמן שיהודי לומר,

עוברים כאילו והתעניות, החגיס באמצעות בשנה, שנה

כך ידי על שטחיות, מתוך ולא כולו. העם תולדות עליו

מתוך אלא שהיה, מאורע לזכר מוקדש בשנה מסויים שיום

ידי על נתפסת שיור ללא כולה ואישיותו הואיל העמקה

על שמקפיד מי לובש. ההיסטורי שהזכרון צורה אותה

אמירה בשבילו זאת אין הסדר, של המסורתית צורתו

הוא כאילו עצמו לראות חייב אחד שכל ולחוץ, הפה מן

שהביט כל ואפילו עליו שעבר מי כל אדרבא, ממצרים. יצא

לאור אבל, בבגדי הארץ על יושבת כולה העדה את וראה

ציבור שאמנם יבין הוא - קינות ואומרת נרות של זנבות

אם מקדשו. מבית גורש היום כאילו עצמו את רואה זה

אדם של שידו במידה - הכוח בנו עמד שנה אכפיים כאחר

שה- כך משום זה הרי מחדש, ציון שיבת לכונן - מגעת

לעמנו נתנו לא שנתגבשו, בצורתם והמועך, הצום תפילה,

את לעצמו שבונה הוא הרוח : אומר ידוע פתגם למות.

העם של וגופו רוחו כיצד בעליל, רואים אנו כאן הגוף.

ימות. לא שהעס במשותף פעלו

שבראש לתופעה, בגולה עדים היינו תמיד - : ועוד זאת

של חלקם יהודים. עמדו החברתיות השחרור תנועות כל

וב- הסוציאלית העבודה בתחום גם גדול היה היהודים

ידי על מתפרשת זו עובדה אף חסד. למטרות תרומות

וכבר - אנו יודעיס חינוכי. כגורס ההלכה של ערכה
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החלש שהגנת - הרצאתנו של השני בחלק כך על דיברנן

לא אבל היהודית. הדת של היסודיים הרעיונות אחד היא

ת. ודי היס כ ג ה זו אלא ודי ס י יון ע ר שזה בלבד זו

מידה באיזו כן, על מעידה כבר ביותר הקדומה התחוקה

השדה פאת הכלל. לטובת משועבד הפרט של רכושו היה

שייכים היו הם שגם ושכחה לקט לעני, להשאירה שהוצרכו

ועניים, לויים לכהנים, ומעשרות תרומות הפרשת לו,

כך על ונוסף שנים שש כעבור העבד את לשחרר החובה

אלה כל - לעצמאותו הדרושים האמצעים את לו להעניק

בתקופת כבר מיוחדת. נפשית תכונה היהודי בעם פיתחו

מוסדות שני יהודית קהילה בכל מוצאים אנו המשנה

סוציאלית תמיכה ניתנת שממנה - הקופה : סוציאליים

הלכות לרעבים. מזוו מספקים שממנו - והתמחוי בכסף,

וקיי- שרירים נשארו ושם לתפוצותיו ישראל עם גלו אלו

שבתו, מתקיו כשיהודי שבת, ערב כל הזה. היום עד מים

שגם יכלתו מידת לפי דאג אם עצמו את לבדוק חייב הוא

יודע, הוא הפסח לפני שבתם. את לעשות יוכלו העניים

דצריך כל וייכול, ייתי דכפיו "כל בהגדה להכריז שחובתן

כנות מתוך תהיה זו שהזמנה לדאוג ועליו ויפסח", ייתי

דאגה של בחובה קשורה היתה תענית כל נקי. ומצפןו

צדקה ללא שצום הנביא, ישעיהו לנו אמר כבר לעניים.

הן בהן וכיוצא הללו ההלכות כל ותוכן. ערך מחוסר

אותה הגדיר עתיק שמאמר לתכונה העם, לחינוך שגרמן

דורות במשך בנו דבקה זו תכונה רחמנים". בני "רחמנים

ששיבשה הגלות, אף עמנו. של יסודי חברתי היכר כסימן

יסו- תכונה לסרס בכוחה היה לא הרבה, דברים וסילפה

זו. דית

פעולתה כל על להתעכב אןכל לא זאת הרצאתי במסגרת

יסודיים דברים מהרבה להמנע עלי ההלכה. של החינוכית

מיוח- הרצאה להקדיש לדוגמא היה אפשר עינים. ןמאירי

בשאלה לנגוע כרגע שרצוני אלא חינוכי. כגורם לשבת דת

היתה בכלל שההלכה הדבר, נתאפשר בכלל כיצד : אחרת

שורשן העמוקה, הכרתי לפי זאת. פעולתה לפעןל מסןגלת

במקןם האדם את תפסה שההלכה בזה הןא דבר של

ביו- החזקה ובצורה ביותר תדירות בעתים לתפסן שניתן

שהיצר בכן, וחיי-רצוו יצר חיי ביו מבחינים אנן תר.
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להרהר יכול שהוא לפעולות אותו ומביא האדם את תןפס

הנצרות דורשת כן משום המעשה. לאחר רק אחריהן

פורש הנצרות של ייקדוש" היצר. חיי את לחלוטין למותת

הכמורה בהם. מוצא שהוא מעשבים וניזון למדבריות

אחרת, בדרן בחרה היהדות לרווקות. נידונה הקתןלית

במשן עצמו את שהדיר הנזיר, היצר. חיי את מחייבת היא

חייב הדין, פי על לו שהותרה מהנאה מסויימת תקופה

שהטיל על אשם קרבן להביא נזירותו תקןפת תום עם

ורבו" "פרו הברכה בהך. חייב שאינו חןמרןת עצמן על

שהיה- אלא בתורה. ראשונה כמצוה המסורת לפי נחשבת

של העליונה לספירה היצר חיי את להעלות מנסה דות

יצרן אחר ייגרר שלא האדם, מן תובעת היא חיי-רצון.

הבחנה של חייץ שיכניס לחנכו, מנסה היא מחשבה. בלא

הוצאתה לבין ממנו תובע שהיצר התביעה בין והכרעה

דיני לריבוי היחידה) הסיבה זו אין (ןאולי מכאן לפועל.

שכל היהודי, מתחנן ילדותו משחר אסורות. מאכלות

מחשבה, בהסח משביעו הוא אין רעב, שתןקפו אימת

מותר שלפני זה מזון : עצמו את לשאןל עליו תחילה אלא

בשעה לי מותרת אכילתו - כו ואם ? לאו או בהנאה

במשן (ועם חייו ימי כל אדם שיהא יתכן לא ? לאו אן זו

בו שיתגברו בלא כזה, חינוכי למשטר כפןף שנים) אלפי

להתגבר שנועדו אדם, בכל הרדומים הנפש, כןחות בהדרגה

לת- גם חדרו הלכןת שכמה נתאפשר כן ידי על היצר. על

גם להשתלט אותו וחינכו האדם של המיו חיי יצר חןם

האחרןו. יןמן עד לאדם קשה בו שהשליטה זה, יצר על

שהין היהןדים של המשפחה לחיי מןניטין הןציא זה

הכ- החינןן אמצעי של אלה סוגים שני למןפת. טהןרים

ןעל הןאיל ההלכות, יתר את גם לקבל היהןדי את שירן

עצמית שליטה של האמיתית החירןת אל אדם מגיע ידם

שמן- אבות, בפרקי המצןי המלים משחק עצמית. ןהכרעה

את כאן מוצא ן"חירןת", חרןת המןשגים ביו סמןכין צא

עצ- על להשתלט אותנן שמלמדת להלכה, הציןת הסברו.

חורין. לבני אותנו עושה מנו,

נתברר שבינתיים מקווה אני אלו. בדוגמאות להסתפק עלי

אם בו. שעסקנו לנןשא שייך שלנו הסיור כמה עד לכם

היהן- העם של המחנך הכוח היא שההלכה הנחתי, נכונה
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הארץ בניין מפעל את להתחיל שרצוננו הדבר נכון ואס די,

השו- הטיפוסיס מכל יהודי אדם של טיפוס לעצןב בנסיון

גם תביעה בזה יש - ההתבןללות מארצןת שהגיען ניס

על אף ההלכה. של מרותה את לקבל דתי שאיננו ליהןדי

הרצאתי. מוקדשת זה לנושא שלא ןמדגיש, חןזר אני כן פי

החינןכי אןפיה את במרכז מעמיד הייתי בזה, עסקתי אילן

להעיד כדי בהם שיש גורמיס של שורה מכניס ההלכה, של

שכנגד. הנימוקיס עס בויכןח ופןתח מצוות, עול קבלת על

ליהןדי ההלכה נותנת מה - השאלה על לענות עלי היןס

לענןת ניתן שערכנו הסיור שלאחר לי נדמה דתי. שאיננו

ןמצוןת, תןרה עול עליו לקבל מוכן זה יהןדי אס עליה.

שתחילתה החינון, מלאכת את משלים הוא כך ידי על הרי

זה באופן עולס. השקפת עיצוב - והמשכה החןמר הכרת

עצס שהוא הכרה, לכלל להגיע עשוי דתי שאינו יהןדי גס

הןא אתו ההתמזגות ידי על וכי כןלו, הציבןר של [{עצמין

עמים. מאבק אחד עס ליצירת מסייע

ידי על ההלכה עול שקבלת ןלהגיד, כך על לחלןק אפשר

מתקבל זה נימןק צביעות. משוס בה יש דתי שאיננו יהןדי

איש לחלוטין. דתי שטח על שמדובר במידה הדעת על

שמירת עליו יקבל יהודי אם בזה, צביעןת יראה לא

איש בלבד. הלאומי תוכנם בגלל גס ןלו ןתעניןת, מןעדיס

הלכות עליו יקבל יהודי אותו אס לצביעןת, יחשןב לא

פניס בשום המשפחה. טהרת ןשמירת אסורןת מאכלןת

כהלכתה, שבת שמירת עליו יקבל יהןדי אם צביעןת זן אין

ביוס האדס מהתחדשות הצפוי באושר חלק לו שיהיה כדי

שאינו סבור אדס משל, דרך אס, הרבה. כאלה ןעןד זה

לא- כך כדי עד שהוא משום מפיו, תפילה להןציא יכןל

זאת לעשות רשאי שאינו כזה) שהוא לן נדמה (אן דתי

להשפיע שבתפילה המחנך לכוח לתת לפחות ינסה 

כבר בו. ויקרא התפילה בנןסח שיעיין כך ידי על עלין,

הערך גדול היכן עד דוגמאות של בשןרה למעלה הראיתי

להביא לבסוף הרשוני כן פי על אף התפילה. של החינןכי

"עלינן אומרים אנו ביןם פעמים שלש אחת. דןגמא עןד

חלקנן שס שלא על לבורא ןמןדיס הכל" לאדןו לשבח

הגד- את לעצמכם תארתם האם העמיס. שאר של כגןרלס

במשך ונרמס נהדף נרדף, שהוא עס ? זה שברעיןן לןת
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בגורל מתקנא איננו גורלו, על קובל איננו שניט מאות

וה- הרומסיט ביו יימנה שגורלו לכן נכסף אינו רודפיו,

צדק שמעדיף עט להיות מרוצה הוא הכל אף על רודפיט.

עוד כל אומלל להיות נדוו עצמו הוא כי אט כוח, על

ידיעה מתון זה גורל לשאת מוטב העליונה. על הכוח יד

למעו הנצחייט הלוחמיט למחנה משתיין שאתה ברורה

רדיפת על שגאוותט בעמיט לקנא מאשר והחרות, הצדק

הרגשת של שכרוו מתון נקייט ברמיסת וכוחט חלשיט

הא- ייעלינו" תפילת של בהמשכה הובעה אלמלא הכוח.

כולה והרשעה יבוא ויוס בו-חלוף הוא זה שמצב מונה

הכל נחלת תהיה אלוהיט ודעת האדמה פני מעל תכחד

כלל יהודית בלתי שהיא להשקפה לחנן היתה עלולה

יושבי כל וידעו יכירו ובו היוט שיבוא אנו מאמיניט וכלל.

הרעיוו את כן על הוסיפו ויחודו. האל אחדות את תבל

להפטר בו-חוריו אתה ואי לגמור המלאכה עלין "לא

את לעשות אדט שחייב היהדותית, התפיסה ואת ממנה"

זו שתפילה ותבינו, פעולתו את ישליט שאלוהיט כדי שלן

ברדיפות לעמוד כוח לנו לתת כדי בה היה (ייעלינו")

ששקועיט כאנשיט לא שניט מאות במשן עלינו שירדו

יבוא עד ובעתידט, .בערכט שמכיריט כמי אלא בזןהמה,

שאלמלא אומר, אט אפריז לא בידיהט. עתידט ויקחו יןט

אט בחייט. נשאר היהודי העט היה לא ן"עלינו" שבת

של החינוכי כוחה על המעידות נוספות בדוגמאות רצונכט

הפ- אחרת. בפעט לפניכט להביאו מוכו אהיה - התפילה

שאמרתי. במה דייני עט

על תשובה להשיב לכט הבטחתי ואסייט. הרשוני עכשיו

ו" לא-דתייט ליהודיט ישראל דת נותנת "מה : השאלה

יהןדי באותו מרובה במידה תלויה שהתשובה תבינן מדברי

עט לו הקרוביט ואת עצמו למזג יסכיט אט גןפו. לא-דתי

היא הרבה. לו להעניק ישראל דת עשןיה - העט רןח

היא העט, רוח על הפנימית הידיעה את לן לתת יכןלה

ממע- נןבעת שתהיה עולט השקפת בבנייו לו לסייע יכןלה

שיביא חינון לו לתת יכולה היא היהןדי, העט רוח מקי

מהותה לפי כאידיאלי לו שנראה יהודי, טיפןס לעיצןב

בעבר. היה היהודי שהטיפוס כפי רק ולא היהדות, של

בראשית דיברתי שעליו הגשר להקמת מסייע זה כל
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לא- ליהודי לתת הדת .ביכולת יהיה לא לעולם הרצאתי.

עם האחדות הרגשת : דתי ליהודי נותנת שהיא מה דתי

על- צוו מתוד שנובעת לפעולה הדחיפה והמוחלט, הנצחי

בפעולה עליהם שהוטל לאלה ההשתייכות הכרת יון,

ולהדריד אדמות עלי אלוהים דרד את להורות ובמחשבה

ליהודי לתת תוכל לא הדת אחרים. ואת עצמו את בה

ברגעים הדתי היהודי של נחלתו שהיא ההרגשה את זה

לו ייצור רצונו שבכוח לאחר אם אבל ביותר. הקדושים

לעשות מסויים ברגע ירצה שציינו, לעקרונות בהתאם חיים

שאפשר הרגשה לו תהיה הכל למרות - הנפש חשבון לו

ותוכל". אנשים ועם אלוהים עם שרית "כי : בפסוק לבטאה
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