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 טבש ירא ברה                            ה"ב
 

Humanism-Zionism-Y’rushalayim and Religious 
 

 בכק םילהת .1
 :ךלנ 'ה תיב יל םירמאב יתחמש דודל תולעמה ריש )א(
 :םלשורי ךירעשב ונילגר ויה תודמע )ב(
 :ודחי הל הרבחש ריעכ היונבה םלשורי )ג(
 :דודי םשל תודהל לארשיל תודע ה-י יטבש םיטבש ולע םשש )ד(
 :דוד תיבל תואסכ טפשמל תואסכ ובשי המש יכ )ה(
 :ךיבהא וילשי םלשורי םולש ולאש )ו(
 :ךיתונמראב הולש ךליחב םולש יהי )ז(
 :ךב םולש אנ הרבדא יערו יחא ןעמל )ח(
 :ךל בוט השקבא וניהלא דודי תיב ןעמל )ט(
 

 וכלי אלו םלשוריל 'ה םשל םיוגה לכ הילא ווקנו 'ה אסכ םלשוריל וארקי איהה תעב -זי ,ג והימרי .2
 :ערה םבל תוררש ירחא דוע
 

 הירק קדצה ריע ךל ארקי ןכ ירחא הלחתבכ ךיצעיו הנשארבכ ךיטפש הבישאו -וכ ,א והיעשי .3
 :הנמאנ
 

 :דוד ריע איה ןויצ תדצמ תא דוד דכליו -ז ,ה ,ב לאומש .4
 

 לכ וילא ועמשיו חלציו ויבא דיוד תחת ךלמל 'ה אסכ לע המלש בשיו -גכ ,טכ ,א םימיה ירבד .5
 :לארשי
 

 רתכו ,תוכלמ רתכו הנהכ רתכו הרות רתכ ,םה םירתכ השלש ,רמוא ןועמש יבר -גי ,ד תובא ,הנשמ
 :ןהיבג לע הלוע בוט םש
 

 הל הרבוחש ריעכ היונבה םלשורי' יול ןב עשוהי יבר רמא -טע ףד -ג"פ , הגיגח ,ימלשורי דומלת .6
 .םירבח לארשי לכ השוע איהש ריע ,'וידחי
 

 הביאו המחלמ ול תויהל ואסכב עבשיל המרוה ה"בקה לש ודי - הי סכ לע די יכ -זט ,זי תומש י"שר .7
 ןיאו םלש ומש ןיאש ה"בקה עבשנ ,ויצחל קלחנ םשה ףאו ,אסכ רמאנ אלו ,סכ והמו ,תימלוע קלמעב
 רמאנש ,םלש אסכהו םלש םשה היהי ומש החמישכו ,ולוכ קלמע לש ומש החמיש דע םלש ואסכ
 םילהת( ,חצנ הרמש ותרבעו )אי א סומע( וב בותכש קלמע והז ,חצנל תוברח ומת ביואה )ז ט םילהת(

 ,םלש םשה ירה ,בשי םלועל 'הו )ח ט םילהת( וירחא רמוא והמ ,המה םרכז דבא תשתנ םירעו )םש
 :םלש ואסכ ירה ,ואסכ טפשמל ןנוכ )םש םילהת(
 
 א"ע בי אמוי ,ילבב .8
 .םיטבשל הקלחתנ אל םילשורי
 

  בע-ע 'מע ,תורוא ,קוק ה"יארה .9
 םָתָּלֻעְּפ לָבֲא ,לֵאָרְׂשִי-ץֶרֶאְּב רֵתֹויְּב איִה תֶרֶּכִנ םֶהיֵניֵּב הָמָחְלִּמַה .ּונֵנֲחַמְּב תֵעָּכ םיִקְּבַאְתִמ תֹוחּכ הָׁשFְׁש .א
 ַחּור יֵבֲחְרֶמְּב תֶרֶדֹוחַה הָרָּכַהַה Xֹותְּב םֵה םיִעּובְק םֶהיֵׁשְרָׁשְו ,לָלְכִּב הָּמֻאָה יֵּיַחֵמ תֶכֶׁשְמִנ הָּלֻעְּפ איִה
 תֶא דָחֶא לָּכ ַעֵּיַסְל ,ּונֵלְצֶא דֵחָאֵהְל םיִחָרְכֻמ םֵהֶׁש – ,ּולָּלַה תֹוחּכַה תֶׁשFְׁש תֶא םִא הֶיְהִנ םיִלָלְמֻא .םָדָאָה
 גַּיֻסְי אּלֶׁשְּכ ,תֶלֶקְלֻקְמ הָרּוצְּב איִבָהְל לַכּוי ֹורֵבֲחֶׁש תּוּיִנֹוציִּקַה תֶא םֶהֵמ דָחֶא לָּכ רֵּצַבְּיֶׁש ,ֹולְלְכַׁשְלּו ֹורֵבֲח
 הֶנֲחַּמַל רַצְּכ תֶדֶמֹועָה ,דָֻחיְמ הֶנֲחַמְל דָחֶא לָּכ םָקְלָחֵהְבּו ,הֶז לַע הֶז םָתָדיִרְמִּב ,םָרּוּזִפְּב ַחיִּנַנ – ,ֹוּכְרַּד
 לָּכ לֶׁשְו ּונָּלֶׁש ,םָּלֻּכ םיִּיַחַהֶׁש ,תֹוּיִרָּקִעָה תֹועיִבְּתַה תֶׁשFְׁש םֵה הֶּלֵא – ,תּוּיִׁשֹונֱאָה ,הָּמֻאָה ,ׁשֶדּקַה .הָּיִנְּׁשַה
  .םֶהֵמ םיִבָּכְרֻמ ,איִהֶׁש הָרּוצ ֹוזיֵאְּב ,םָדָא
 
 לֶצֵא ,יִרָּקִע רֵתֹוי ֹוא תֹוחָּפ םֹוקָמ סֵפֹוּת הֶּלֵאֵמ דָחֶא קֶלֵח םִא ,תאּזַה הָבָּכְרַהַה לֶׁש ָהיֶתֹויָנְמ ןֵהֶׁש Xיֵא .ב
 ,םיִּיִׁשֹונֱא םיִּיַח לֶׁש הָעּובְק הָרּוצ םּוׁש אצְמִל לַכּונ ֹאלְו אָצְמִנ ֹאל לָבֲא ,רּוּבִצ הֶזיֵא לֶצֵא ֹוא דיִחָי הֶזיֵא
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 איִה תַחַרְכֻמ ּולָּלַה תֹולֹודְּגַה תֹועיִבְּתַה תֶׁשFְׁש לֶׁש הָׁשּורְּדַה תּוגְּזַמְתִהַה .םָּתְׁשָלְּׁשִמ תֶבֶּכְרֻמ הֶיְהִּת אּלֶׁש
 תֹוחּכַהֶׁש ,ּונָא םיִאֹורְו ּוניֵּיַחְּב םיִרְקֹוס ּונָאֶׁשְכּו ,םיִדיִתֲע םיִּיַח לֶׁש הָוְקִּת ּהָל ׁשֵּיֶׁש ,הָצּובְק לָכְּב אֹובָל
  .הָלָּצַהְל אֹובָל םיִאָרְקִנ ּונְנִה ,םיִדָרְפִנְו םֵה םיִכְלֹוה ,םָתּוגְּזַמְתִה תַדּועְּת תֹורְמַל ,ּולָּלַה
 םָמְצַע דַּצִמ םיִּיִליִלְּׁשַה םיִדָדְּצַהְו ,ֹורֵבֲחַּב הֶאֹור ַחּכ לָּכֶׁש םיִּיִליִלְּׁשַה םיִדָדְּצַּב איִה דּורֵּפַה לֶׁש ֹותָדּוסְי .ג
 טָרְפִּב ,םיִּיִליִלְׁש םיִדָדְצ תֹויְהִל םיִחָרְכֻמ ,יִׁשְפַנ דּוחְיִּב ,דֵדֹוּב ַחּכ לָכְּב יִּכ ,הֶז םָמְׁשִל םיִיּואְר םָניֵא תֶמֱאֶּב
 סָנְכִנ לּכַה :לֹחַה ןיֵבּו ׁשֶדּקַה ןיֵּב איִלְפַהְל ןיֵא הֶזָּב .םיִרֵחֲא תֹוחּכ לֶׁש םָנֹוּבְׁשֶח לַע הָרֵתְיַה ֹותּוטְּׁשַּפְתִהְּב
  ."לָקְׁשִמְּב אָּלֶא הָרֹוׁש ּהָניֵא םיִאיִבְּנַה לַע הָרֹוּׁשֶׁש ׁשֶדּקַה ַחּור ּוּלִפֲא" ,לָקְׁשִמ Xיִרָצ לּכַהְו הָּדִּמַה וַק תַחַּת
 ,תיִבּוּיִחַה הָרָּכַהַה ,ַחּורָה ןֵקֹורְתִמ טַעְמ טַעְּמֶׁש ,הֶזָל איִבֵמ דֵחַאְל םיִכיִרְּצֶׁש םֹוקָמְּב דּורֵּפַה לָבֲא .ד
 Xֵלֹוהַה קּוּמִּצַה יֵנְּפִמ ,תֶרֶּסַחְתִמּו תֶכֶלֹוה ,הָצּובְּקַה ֹוא תּוּיִׁשיִאָה ּהָתֹואְל ,תֹוחָפְל ,דָֻחיְמַה ַחּכַה דַמֲעַמְּב
 םיִמיִלְׁשַּמַה תֹודֹוסְי דֹוע םִע דֵחַאְתִמ תֹויְהִל ַחּורָה עַבֶט דֶגֶנ ַעֹורְזִּב דֵדֹוּבַה ,דָֻחיְמַה ַחּכַה ֹותֹואְּב רֵּבַּגְתִמּו

 ׁשֵא לֶׁש ץֶרֶמ קַר אּוה אֵלָמ דָֻחיְמ ַחּכ לַעַּב לָכְו ,םיִּיַחַה תֶא סֵנְרַפְל תיִליִלְׁש הָרָּכַה קַר הָאָּב ָהיֶּתְחַתְו ,ֹותֹוא
 ַחּורָה ,אָרֹונ בָּצַּמַה הֶּלֵאָּכ םיִּיַח ןֶפאְבּו .םָריִּכַהְל ץֵפָח ֹוניֵאֶׁש םיִרֵחֲאָה ֹוא רֵחַאָה ַחּכַה לֶׁש ֹותָליִלְׁשִל ׂשַחַיְּב
 יֵדְי -לַע ,תֶרֶדֱעֶנְו תֶכֶלֹוה איִהְו תֶטֶטֹומְתִמ ,ּהָתָבֲהַא םִע דַחַי תיִמיִנְּפַה ּהָתָרָּכַה ,תֶמֱאָה תַּדְמֶע ,קֵקֹוּבְתִמ
  .םיִרָדֲע םיִרָדֲע תיֵׂשֲעַּנֶּׁש הַמ
 ֹומְצַע תֶא םֵצְמַצְל Xיִרָצ דָחֶא לָּכֶׁש ,תֹוחּכַה תֶׁשFְׁש תַרֵדְׂשִּב ׁשֶדּקַה תֶא ּונְסַנְכִהֶּׁש הַמ יִּכ ,רָבָּדַה ןָבּומ .ה
 םיִדָדְּצַבּו ׁשֶדּקַה לֶׁש יִׂשֲעַּמַהְו יִנְכֶטַה דַּצַּב םִא יִּכ ןָבּומ ּוּנֶניֵא ,ֹורֵבֲחַל םֹוקָמ ַחיִּנַהְל יֵדְּכ םיִמָעְפִל
 םּוצְמִּצַהֶׁש ,יִלָלְּכַה אֵׂשֹוּנַה אּוה יֵרֲה ןֹויְלֶעָה ׁשֶדּקַה םֶצֶע םָנְמָא .הֶזָל םיִסֲחַיְתִּמַה םיִּיִׁשֵּגְרֶהַהְו םיִּיִבָׁשֲחַּמַה
 ,םיִנָבּוּמַה לָכְּב םיִּיַחַהְו םָלֹועָה לּולְכִׁשְל תֹואָּבַה תֹודֹובֲעָה לָּכ ֹומְּכ ֹותָדֹובֲע לַלְּכִמ אּוה ףַא ֹומְצַע הֶּזַה
 ,תיִהFֱאָה הָבָׁשֲחַּמַה ,הָמֵמֹורַה תיִלָאֵדיִאָה הָבָׁשֲחַּמַה ןֵּכ-לַע .םיִאְׂשֹונ םֵה ׁשֶדּקִמ םָתָכְרִּב תֶא ֹאלֲה םָּלֻּכֶׁש
 הָנֹויְלֶע הָבָחְרַה דיִמָּת הָאָּלֻמְמ איִה תיִהFֱאָה הָבְרִּקַהְו ,םיִמּוצְמִצ לָּכִמ איִה תיִׁשְפָח תֶמֱאֶּב ּהָמְצַעְּב איִה
 תֹוביִתְנִּב יֹוּגַהְו םָדָאָה Xֵּלַהְתִהְבּו ."דאְמ fְתָוְצִמ הָבָחְר ץֵק יִתיִאָר הָלְכִּת לָכְל" ,םיִלּובְּג לָּכִמ הָלְעַמְל
 ןִמ" ,הָבָחְרָה תּוליִצֲאָה לֶא ןֵּכ םַּג תֹולֲעַל םֹולָׁש רַּׂשֻבְי ,םָלּובְגִּב םיִדָּדֻמְמַה ,םיִּיִבָׁשֲחַּמַהְו םיִּיִׂשֲעַּמַה קֶדֶּצַה
  ."ּהָי בָחְרֶּמַב יִנָנָע ּהָּי יִתאָרָק רַצֵּמַה
 

 ה ,ח ,לארשי תורוא ,קוק ה"יארה .10
 הלגתמה הדחימה הביחה ללכב ,הלכ תוישונאה לכ ,ולכ םלועה תא סינכהל םימעפל האבש ,בלה תובחר
  .הקידב הכירצ איה ,לארשיל
 

 ה ,ד ,לארשי תורוא ,קוק ה"יארה .11
 אלש ןמיס אוה םדאה ןמ קלח הזיאל האנש העיבטמ איהשכו ,םדאה לכ תבהא תביחמ לארשי תבהא
  .הנוילעה הבהאה ןדעב דחיתהל הלוכי הניא ןכ-לעו ,התמהזמ המשנה ןידע הרהטנ
 

 ו ,ז ,לארשי תורוא ,קוק ה"יארה .12
 ,השדקמב ,התכלממב ,הנסחב המלשה ,האירבה לארשי-תסנכב םא-יכ הריאמ הניא ללכב הנומאה
 לש הרואה יולמ לכ תא אצומ אוהש ,רמול םדא אובי םא ...םיירמחהו םיינחורה הינינק לכב ,הצראב
  :ול עמשת לא ,ודבל הוהה בצמ דצמ תווצמהו הרותה
 

 ט היחתה תורוא ,קוק ה"יארה .13
 ולפא רשא דע ,םיהל-א חורב לארשי חור אוה רבוחמ ךכ-לכ ,םמצעב םיעדוי םניא םיצור םהש המ לבא
 הרוש יהל-אה חורה ירה לארשי חורב ץפח אוהש רמוא אוהש ןויכ ,'ד חורל ללכ קקזנ ונניאש רמואש ימ
 ,ימואלה החור דצמ הילע םיביבח םהש ,המואה לש הינינק לכ ...וחרכ לעב םג ותפיאש תדקנ תויכותב
 םינמזה ןמ ןמזב אצמת אצמה םאו .היגהנמ ,התדלות ,התפש ,הצרא :םב הרוש םיהל-א חור םלוכ
 לעמ םיהל-א חור תא ללשל ולדתשיו ,הדבל המואה חור םשב הלא לכ ורמאיש ,תאזכ חור תוררועתה
 חורב דרמל ?תושעל רודה יקידצ זא םיכירצ המ ,המאה חור אוהש יולגה םרוקממו וללה םינינקה לכ
 אלא .אוה דחא לארשי חורו 'ד חור :רשפא -יאש רבד והז ,הינינק תא סאמלו ,רובדב ולפא ,המאה
 ...המאה חורבש שדקהו רואה תא תולגל הלודג הדובע דבעל םיכירצ םהש
 

 ב ,ה ,לארשי תורוא ,קוק ה"יארה .14
 ,דחא םעב אלו דחא שיאב אל ,דחא םוקמב תונורשכה לכ ןתנ אלש המ ,ומלוע םע ה"בקה השע הקדצ
 אוהש ,תומלשה חרכהו ,תונורשכה םה םירזופמ םא-יכ ,דחא םלועב אלו דחא רודב אל ,תחא ץראב אל
 היהו ,םלועב אובל תחרכמה ,הממורמה תודחאה ירחא ךשמהל םרוגה אוה ,ילאדיא רתויה ךשומה חכ
  .דחא ומשו דחא 'ד היהי – אוהה םויב
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 וילא ורהנו ..'ה תיב רה
 םיוגה לכ

 דוד ריע הנמאנ הירק
 

 


