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 jה ttציונות~של~מע•ש.רהרומסצר'ךהעריות'ושלמליםשלהציונות.כ.כזקרם

אלא ,ים ש-.;:·משלציונותלא ;ציונייםחייםא':יאציונית'הציאביטלא
אצלשיר.חילצריךציוניכללציונות'יםאחולרכושדילא :יםשועשל

עצמו,אתכלקודםלהלאיםשיתחילצריךהעםאתלהלאיםשרוצהמיעצמו.
צריך ,העבריתהל•טוןהחיתעלגבוההשמדברמי ;ביתוואתפחהו t:מ'אח

• tt עלנלהבותדרשוהשדור•טוםי ;נר.וונפיכנונפיבפיו,כלקורםיח~נה
ולישאםובעסקיי,כמצבושיפשפשכלקודםצריךייזzראל'לארץינח ttהי

כציונות :צורךישכזובציונותרק •ישראללארץלשובורצוןאפ'זtרותלעצמו
ציונייםלא •כפועלציוניים :הגאולהאתיקרנוכאלהציונייםרק ;ם·~שהשל

אלאבציונות.פוליטיקאוהעושיםציוניותדרשותהדורשיםהציונות,עלהמדברים
 ,) 1בנפשה"קשורהם zו·~נפ•חציוניההדעהפיעלחייהםאהחייםשהםאלהרק

השני,הדורכליהיה iלמעאלא ,עצמםאתאלחשינצחו ,כזהדיול~~
במאתרקלטפלשכחדר.צריךהגאולה·,עלעצטםהממיתיםנכוויםשלדור
הנהוגהמפלגתיהכללכמקום •יהודיםמיליוניםלי"כושנפנו. ) 2ה•טוקליםאלף

ני מ,;:·יכושאמי :חדשכללשנכריזיצריךנגדנו,הוא-עמנושאינו:מיאבלנו
זזהלאראשונהמשנהשגםאעפ"י ,) 3ר·חםנו מ,;:·היהישיובר.ים'ה

עד :היוםעדנהiכפואר ttנ'כהאגהשמינינז:כונגרםשאזברתי.מה :מזב:כ;ומה
קונליסשנהיהבר~ךציובי'ם'עד~יןשאינםיהודיםכךכ'לשייטעלקובליםשאב~

לה:::ירבדיךמקודם :כלומר ,) 4ו-;;ודים··:;,ויין•זtאינםציונייםכךכל שי:::· ל,;:·
 :iהביונ"השוקליםאלףמאר. .~אולהפיך ,נפניםמכנרני zשי·הקלקולאה

כמימרא'נרגעלתקנו iוניהדירןלגב'ז'ט,-תאמלהאהר'הוזהודברליהוד'ם'
נג·~יםאנווט~ם•הררים".מיריונ'ם כ'".אללשוב·:;,ליני ,הזחהרגעוכע::ור
~:וינים'כעםלהתנהגרשאיםאנוא·ןמנחוץהעומדים.עם :לשנןעלינולעכורה
אהלאלקרבם,שצריך;ןרייןרחוקיםאחיםכעםאלאנגרס,מלחמהלערוך·~צריך

 הה::'ו('•זtלא:כה •להחיות::ריביםאנוהעםאתאלאלחזק,צריכיםאנוההסהדרות
' i'1י:נ·:נ;וגנמהרקתינונחולרכזצריכיםאנחנו •חעםיעשה ,ההסתדרות ' 

נה t .~!ע•זtרהחמש"אחר ) 1
1

N ךu הי:לח•;,,חרבפרייז,מ.ן"u נl 1,91 ( 198-- '~,:· ,'ן , 
כלדבר '::וi'ב·~יקרו •אברולילה jדניחירלילהיזtניזניים, iקיקיציונים"·~כולם \ 2

 םת::~:·נו זנ::·, :rלתנכנסנופם :כ'זtהיזוזריםרחוקיםנ'זtארווכעלי-החכרותהשוקליםא~ה
 i '"י,:·רה ת~·~:.:·הנחםלהכירר itא'-אפ' ,שכיהדותהמאוראלהתקרבולאחם •מבחר'-זנ·~ארח

 ::•ל.:::הניז 1הביתוניןהא.:פותאורםנין ר.:.:·קשוםכתוכםלראותאי-אפשרהחיים'ער
'זtך::נינה :·העתהשהםהאנ·ז:יםחומרכעיקרוזהו .לחוד~'החייםחוד i'הרעיון .וחםע'זtים

 .) 485עמ' ,"הנ:ז•ע·ז:רה ~:·מח("אחרהציונית".ההסתדרות
3 ( · z :1י 1 מ~~זt9 , ~·( ·~ם i ~ 4s . 
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שחרית

ישובשלנועה 1רבעיקרהלהיותצוינו.הציונות :שעהמחייירינוולםל?ןעולם
 c1םשעשועישל-נחודיםלהתרומםצריכההציונות •לארמיחנוךשלניעה 1ור

 . ,) 2שחרורישליעהלהב

לחי'שנונעבמהרקכחותינוונרכזשעהמחיייריבו.את.בםלקראם
העם•,יעשהההםתדררר.עשתהשלאו.מהמבטחנו,נשיםנעםואםעז1רם•,

אנויםכ.צרי :פירושהישוב"שלחנועה 11כיובוראותלומרא::שרהרי
איןזאתינבל ;> 3אל·רישץארליםהודיןוילימתוחפליםבכהל

לככושאפשרישראל.ארץ :דיוקהשחרורשלותנועההשחרור,נמהרתלטעות
אלאהיאמהבתפושהלאלאומייחנוךשל.תנועהנרם ,) 4ישראל•בארץרק

 ,העקריתלמטרההנחותכלרנזות 1הרוומקפהרחבהעממית.תנועה :נרמז
 :פר•שם~ןעליהשרמזההכנהאותה- •הנפשהנבתופנימיתהכנה :כל.וקודם

וסך.שדרו~קדםגוד • • ••

ךאו~ה'~~ין ר~~דרו
דףירר. rרפף :י ir ~=דרו
לrדיור.שו Pגןי כ;;ר W-~נ .. . . 

ושהואילית·, rחנהציונותשלהכלסך.מעיןשהואהמאמרנםתיםוכזה
כעיןושכעהואעהרנפרייזשהדירולפי .עמרדי-.השלחיעשריםחיפס

כמאזברוהניערחוקים'לפרקיםהקהללפניהמתגלהכספרותנו,כרוכמאורח
רוחן,כלאתוהוציאהארוכה'שתיקחו•מינמשךוחשבהגהאשרכלאתזה

שדאריםאלאכעיקרם.חרשיםאינםו ttשענ•רכים'דבריםכךנתיךוהשמיע
האלההימיםשנמ·ט.ךאלאעורולא •פעמיםוכזבהכמהלהאמרהםוצריכים

כמאברהקודמתכסברתוליהסניראלאושובמחשבותיו,בשתנישתיקהשל
זה:שלפניהאחרון

 'לא~מיםלפי-שעהאותנושעשתהת,שיפבההמניעהזוהי !חרשהעם.ה
-::-אלנו,חםר-הדנור nכלא •מי-נפשגועאלא ,יםמאלאנחנואיןנאמת
שנרנ·~מפני rקורנלהיותהקורנספםקכלו:::נדנוד.הכאמוהק-הרנור,חש
וחלוםות-קסi:במלאראשנוהרף'כליבלננונו:נרתאלהיםא'tפםדןזלואין•רוע

 ,והך;-עוזמלאהחדשהשירהפורחתשפתור.יכוועל 1והנחהחייםה~וםות
 ,נריאוהניםאזע'מושעםאלאחסריםאנוכלום ! jלסדרקצריךהקורנס

היאהאלםןתלא ;העםאלאלרפואה'צריכההספרותלא •צעירותפתוחות'
אתהעם'תבקיאתרקלאשירפאו 1רופאיםלנוהנר !ה 1החרשאלאסחלתנ,י

קררםזה .העםיבזאאתוראשוןכרא•זפאלא-,העםמרחאר. 1העםירירש
--ה·זפמיעה nכאתלוהשיבו ,החולותאזני-העםאתוראשוןבראשנארפאו !לבל
 .) 6נר!"לךרוציםואבוננשםהנרנוערת-אלהים ttא'ב·

ננאל
•• T 

 ,) 5 • !נגאל
• : T 

י.אתוניבויםרובפ•שעל ,םפררט•של-כחדר•םשלעניז•רועהגמדההיא.הצ•רברת ) 1
 wi:n("אחרהחותנה•,נירםהמאוחר,לכלאר,בירם·הפררמרצ•רןכעורת".מעשישארעםבי•חד

 .) 485עזב'שבה",רה 1.! ''(
 . 500עם'שם, ) 5שם, ) 4 • 499עם'שם, ) 3 • 498עזב'שם, ) 2

t6 396:טמ'י"ז,ביןהשלח", 11 ,עהרכפרייזמ.ד"רהא~םת","הספרות , 
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ומהפכהנארלח

·-------.---

הםדאריםלםפרוהניבנוגעשנ•םחמשלפני'זtנכתנוהללוהדברים
הר·והספרותהתח•הכיהעם'נקרבחתחיח.לענודתבנוגעגםעכשולהאםר
 •שומעעםשלכריאותלאזניםזקוקיםכהסופריםוחעםקנ•םאחד,ממקור•ינקות

י'ככלאלנגשיםאנוא•ןאt~ירעלעכשו,אותנומוכיחעהרנפרייזהד•רוא~:
 1השנים ttחם'נמשךרפאובהעםזביאכ•סוכרשהואודאימישראל.המיליונים

פיעלואףככיכול.האלמ~תאתלהמשיךומוסיפיםבזהמניריםאיננואניורק
רםוקיעברחעםהוכצאמבשוהסיגסהצב.מכי, :מורחגופו·~הוא

בליהכרחיכפרוצםונמשךהולךהחדשה,הציונותלהופעת
תוביויצהצדנו.עלאינוורונובעיקרוהחדש.חדור ;חילמחליבוקםפך,
העובדהזוהי-ריעצחרורהתאשובכלתהערעהלכיאלהשדחה

ולנכותינולננ•נועינינוכלותלשוא •חוכריםמצבבהערכהוהמכרעתהעיקרית
רואיםאנומידינו.שיפולאחריהדגלאתוירימייומנונבואמקומנואתש•קחו
 ,) 1מזה•מעבדכנוףמדולדליםואנר•םמה·ם-חייס ,מזחמעברונוגדיםבורחים

חםכיסבר,ש:יבלפניםאלא ;כמלפניםעכשואףה··ארואהגמורהחרשיהמםש
האשמהאתלטפלהואחושבכנראה,ועכ·~ו.לאלמותנו,הנ~י-:מיםהיובהרשותם

קושיותמקשיךשאיןאלא •העםשללחרשותוגורמיםנאלמותנישאנועלינו,
שנהפכחו.יי::דלכלויםוריםמכאוניםהחש.חולהנבח•נתשהואעמנו,על
ורופאים ;נשאר•םחיסוריםחריאחר.כאופןאוזהבאופןהםניתאתנבארואם

לאהעםאם ,רופאיםשהננועצמנועלננר•זאםומהזימצאומאיןמוסחים
זוברפואתנובנומאמיןואינואותנוה:יר

מישראל,גדיליםוכמהכמהשלדעתםאתמניחהא•נחחציוניתהחםתררות
סוף-סוףמכניסהשהיאהתחיחלמעט 1שבחהסתדרות ' t! ".למתנגדיםשחםלא

 1תביעותיהםכלאת.שיספקחדשמוסדונורא•םאלהנאיםוכלום 1שנה ''ן'א"לאלא

' t! אובתיה~כתנועת-עםחכמיםשמנוומעליותאמיליחניכלניסורו'ונחו
לנוקרובהיותר Tהמוסדבעלי 1ארלעוררהדנוהואוז:כנעימועיל /יפה

שהדרי~ור.אחד,בתנאי'-אךשדורשיםמהבחזקהמחםולדרושלתבועז.;כשד.
ודורשיםונאיםנשכחזהכשתנא•אבל ;ויבלתםכחות•חםלפיתחיינה 1והחניעות

 1לארשיץראב .םידוחיןוילימנישותשחציוניותמההסתדרות

משוםוהקצחאלהקצחמןחבולהכארצותהעםשלהרוחנימ::נואתושהשנה
- 1מאדעדלנונחוץחזההדברשכאובתומי~וםכך,חלמהחריתהשנראש•ת

הציונותיכולהחרכההונחאזבנם •כםלחגםחביומשוםמוגזמתהניעהזוהרי
אלאוחזקהנידאףולקחתולדרושלו.נועשישזבה 1בהשישממהלנדלתת
הנוכחיתבצורתהזוציונותחםתדרותני ' 1טעורלידילבואהצורךמן iשאי
כטערר. •וחורבנוישראללגלוחהבאחרוהוחיד.חחפהתרוההיאה•א

הלוךהמכריזיםאלהנצואריאלאתלויהקולרואיןומתיאשים,רביםלים ~rנכ•ןן
צורחפושטתהעבריתהגאולהחרי :לרירי •הגאולהתבואזונדדךרקכיוה:רז,

בשלשלתאחר.חוליה ,אחתצורהאלאאינהחציונ•תוהחםר.דרוה ,צורר.ולובשת
קורסתלחוליהנשער.החיתה " jציוש"חנתכשם 1זהלדורנוהמתאימה 1הגאולה

וחולנה'מיםיפחהתפתחותה :-:התהנםורח'הגאולהתבואשלאעררוכל ;לה

1 ( l/ וחז:שאהרf טרה~ t.: נ~", 
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שחרית

ש.חכתוכ·~םלגמרי.תנם'-נהלאחרא•זtוניך,הצורות ::tשגאלא ;תש.רנחוצורתה

החדשההחוליהך; (jמהי~ב:;הנא•םמ,-וכיםנ•טנויםעכשוו.םלהתקיםמוסיפהע•וז·

ולהתקים 1תנור t:ולה·לה.רפחחהציונותההםר.דרותגםהוסיףכךאחריה'הנאה

 •הגאולהשלהשלשלתסוףתהאלאאכל 1חוליהנר.וולהבאגם
שהציונותמשוםאלאזהאין 1כציונותחלומותיוממיטברואהכשאדם

היחידההצורהאלא 1שעהלפ·רקלאהאחרונהוהצורההגאולהלככעיניוהיא

שהםנמהעד 1עצמםהללוהחלומותאכל ;עולמיםלעולמיכךשר.שאר

לחוליההמסכתארגגםשישמשואפשר 1גאולהשלזוחוליהעלמיזtפיעים

כקובר.ה'חשיםהאוםהושגדול• 1זוחוליהשלנצרהלנאהעומדרג 1ה t:חדי

חדשהחוליהרכי .מאירהכלתינאספקלריאשעהלפיאותהרואיםהםנם :::~א

כנישלרוחםאתתםפקושלאסיד,נאהאלו ,רוחנואתםםפקר.שחיתהזו'

נהיהכלום ?האחרונההיאתהאכלום ,לנאלעתידלכשתבואהשניהדור

לגאולה:ישאחר.קטנהפםיעה ,יחידהאחתדרךכי ,לחשובכךכלתמימים
 ?והפריחההיופיאל-והרקניןהכעור jמ

אלףמאתאתהמקיפהנימינו'חציוניו.כהמר.דרותהחיהשלהסתדרות

ההםהדררההשיםאנל•אם-אלףמאהועודאלףמאהעודלהקיףיכולה 1השוקלים

אםבלת·אחרך,נדרךללנתת.·כללא /לה>הכרח<שזההחבריםלכמותלנה

וכלות-עריגה ,רצמאוןו.שוקהלא-עכשו'היאמההדניםודרך •הדניםדרך
לנצחאךשאפשר 'להלחםנאיםהםממשיתמלחמהלא ,נגאליםלהיותהנפש

החייםאר.העשיפלוישמהלאלא ;מחרארהיוםמנוצחיםלהיותאו

כלמכוניםזהוכלפי •היוםעדנפשוכיגיעתמרונהכעמלשנרכשווהמצב

נפנהכשהואנערב'ואך •היוםשעור.רובנהםשוקעחוניםמןשאחדועסקיוח~שיו

דעתיהרי ,לזנישויםהולךהואבחייוהכלכי ,וכשנוכחומ·נ,םקיוממלאכתו

נאמתנחרוצהשהואהגאולהלמפעלולםיעלע:ורלבואהואונכוןצלולה'נ·נ,•טית

עצם·הוא ;זהבחשבוןיכנםולאהפרטייםחי'ו t: 'ונלכד 1זונשעהתמיםובלב

וישמהללויהיהשאפשר 'נטוחכשיהאאלאהחדשיםנח•יםיתחיללא

ג!לס~- :נ.רחיההוניםדרךהיאוכך •מרונהוביגיעהבעמלשנרכשזהאת

'הייר,נם iש :Eאזהידיועל ,םילאוגלרו ;על ,םילאגנהידיכ

אלא ,ח rא~ובטאלאשאישהםיםזבאוהי iו .המרוביםהגואליםמןאחדלפעמים
ל'אגהלוליאגל :הוניםשנדרךהמעשיםמהלךמכלמנצנצתשהיא

 •לכםהשניוחציוונלהראשוןהחצי-נוהגונורא" i"פלגינדין ;-;:כו

ישראל'•טלהמיליוניםי"נכלאלהרבים'אלנ!::נה ,t.1כ•הדברי•טתנהוכלום
לעםהאםומהותה~נטינהועמוקהשלמהר 1יורהכנההגאולהאתיניבוהםוכי

הלחםפרומת ,והיא ,מרונהוביגיעהנ'עםלשניכ'זtמצנאיןנהםונוהגדול
הנינונירתה·זtדרותאצלמלכיםממ.ינדניפחותלאבעיניוהיקריםהגריםין'ומעט

עלאחתשפהא~ןאם- 1השוקליםאלף .rמאאלכשנפנ•ם ~•טנעמבווהגבוהות

 ,א-ניתא eמאליוםככללהתחילצורךואין ,לבלםאחריםדב-יםי·טפניםכל

ב·ם, 1חמיליי·נאליפנואםאכל ;הענודהאתשהואאופןה iנאילהמשיךואפשר
תרעלתמניאהי·ט~יא ,נחותהרכהכךכלכה וע'ק~'~lז' ~ה·:בורהאה:יי~זנו

 '"'י ... "" ח''"• .... 1עי"ר ~"'""ח ח'י""",פודרח-י,יעיר'יח"'ייעשירךאז"'י-יס J..פ·ניעלידו:ד,;-
 ;,..ג ''-'ו " j 1;;.1 ...~י-'" !--- 'il-י-יו ,.., 1 ,-1 .... , / ,
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ומחפנחגארלח

אםנם •נגאליםנירילסיעלפחותישכי ,זרהכרהלידינוונוהעםיג'ע

- ,שניםעשרותוכמהכמהעליהשנבזבזהעם'נשכילזועבורההיאכדאית

להעשרת /המוגבליםו.נאי-חיינומפני /לחאפשראיזועבורהשרוקא :-:לא

ונםנחונזרגםלזההנחוציםהמרוביםהאמצעיםתאנקחמהיכז :ישר·פן r-~נ

ורבו,כם ~rה·לדברועצמהע~זלזההמסוריםהעונדיםי·זtאנומהיכןברוח'

נצור.זןהההחיהלהשרכשהכמר. ~ננפ·~םיקוטוולאורוקבלימותולשבוע

 •להפסיקוולא /עליוולהוסיףולפתחלטפחשצריך ,"שי.זההרי /הנוכחית

לפינחמסתפקים :tוה /זוערךרכתענודהשלנטינההמכיריםלאלהאמנם

חציוני;וההםרגדרוהשאףאלהאבל ;לעגורהנרחבנרנאמר,ישלהם- ה,~•ש

אר.וישמהמיחדלוישראלשנני /רוציםשהיואלחד:זרגם'אתמניחהא•נה

 ,פני:.::ילשנוי-ערכיןים eוא ~rה·אלה ,מחדשלחיותוליחתיוהרקוביםחח"ם

 'אלר :t 'יבר.כישגלותעלגםאלאישראלגלורגעלרקלאהמקונניםאלח

לחםויעבדולרcב", :t • ,לרם :t ••יקראוההם ,ניגונהתתעטףשם eרנכוא.בשלכםאלה

ונדבקהולךשהוא ,מיליוניםי"נכןעםאלוחלקותרנותוידברוכניחותא

לבזוקצף ,מפיהםתמלטלאשנרוזעקת ,נקרכםיתחמץלאולנם- /נרקנרנו

מש.·ו.ע ,הנביא.אייל :אחריהםיקראלאהעםוכלהזי~םש;:ר.יעליראהלא

ומסתפקיםשלוםאנשילנרמי ?וינוחו-נ'הם tt 'אתיחרקולאוהם N !הרוחאייט

ככלממשיכיםשהםהחייםאר.האוהבים 1השוקליםאלףמאתשלכרונםבםיעט

אלףלמאתשמחוץהרוב iמאנ•:ביםאלכשנפניםחםואף ,ם ttנפ'ובכללבנם

שיסנימימנתעלאלא ,אינהזוומלחמה ;אתם ::rלחלחהםמ~נרחים-השוקלים

יור,רמצבלנוישכלרם- ,וכד·םהחעבר•ך,~ה zנ·דעתקצר.הענייםלכניל::ת

הקהלותכ.כושעלהנרוקורא·ם ,לשלוםוקורא'םנאיםכזהוכמצב ?מזד;נ~רא

שלוםאנשיכילנד,וכשזכינו •נאהמליצהאלאשאינו ,הכבושאותו /ככיכול

נאשמת /בחיינו ,השוררהנוראירש jה:כחלולעלמתחמץלנםהםאףשכקרננו

ואם /בחכירהוהחומרייםהרוחנייםוצרכיוהקהלאתלקחו tt •לנ•, rt •האפוטרופםים

וניזנקבולזהעלהאף- ,ידוושואשראר. :tלררוכעוזשיוצאיםנזינמצאים

י.ננהלמעןנאפר,כנסה ,לפעמיםמראיםעמב.ישנני ,חי•םשלזהזיקעלגם

הקובליםמ·~לנר,קצתר re •נםברתם /ישראל rאר'תרויחזהיריעלוכלום vלגמרי

ויוצאתלאברוההולכהשבנייוהטוניםטים-t:הם'שלהאנרגיהי~יאחלםנסוגר

כפיסכמח•אותהלוחמיםשללאנרגיהכלללחוששאין /כמדרמה ?לנטלה

זואנרגיה-הקהלות'ככוששלהמלחמהאמצ·;,יבאלהוניוצאהידדוכקריאות

אנומוכרחים ,כזה!בולרתשנ;ב•טנרנמה ,וכאן ;כלוםישראללארץתניאלא

ומוציאארם'בנילקצתהנפ'זtהתרוממותלירימים ,jפ'מכ•אזהשםצנ /להורות

בהאואל ,זהדברשלנערנונזלזלנא.יlי'ל •הרקכון~ת eמא·קללרגעאודגם

 .מ•שראל'יארםלפעמיםש•שהנחמהלמקצתעיןצרי

לנוגלהמי- ~ר.אמתיר.והגא,•לההללוים :tהזנע•כלניןקשרה·ש

התכליתאלמקרנתזרדרךגםשמא ,הגאולהאלהנכונההדרךארג

אנחנו.כןלא ,נאהשיחה·~נראפילומקפחא·נרהקדוששנדוך-הואהנרצה~

לאנומחזיקיםשאנוורעיון ,המרהמןיותרוקפדניםניורגרראותקצריאנו

לפחורגרוצים ונ-~: •ניריםהגאולהאתלמששרוציםאנוה'ם"י·ניפהכמהרה
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שחרית

הגולהםןהנאחרקנוןריחאחר•ם·ירולנער ,תינף nחשפעתאתלרארת
אלחיםואש ,םפונקהנפשנואםנכוחטאישוכלום-שריד,לואר ttח'מבלי

 :מעשהלאנשיונהיההרעיונותעולםאתקלחלשי~חנעזובאכל yכלנכנונוערת
כט·נחאנושבקיאיםנעצמנו,אנונתחיל ,אחריםעלתואנותלכקשבמקרם

נםחזrנחשעלתהזר,צורהלהדלתת ,וישרהנכונהדרךלנולנדור ,הגאולהשל
ככנרןנתחיללאשלעולםהנין,למעןבירתופקחלחיותצורךאיןנרםלפנ·נו.

גרידארצוןלידישנםאלא ;מספיקיםהיינולארוציםחיינואףואלמלי ,רא
והיא ,נוחהיותרהיאשקצרהנשעהלנר,למהארונהדרךעיקר.כלנבואלא

מוכרחיםשנהיה ,כמעשיםידינואתללכלךלנולמה :ונאםקדםתלנרידועה
אףואנו ,אחריםכרשותהמעשיםאר.שנשאירמוטב 1כמעםארכרבלהר.פשר
אנשי ,אחריםראשיעלנשפוךנפ•זפנרומרירותזערנוואתנתפשר,לאנםשחר
נוטחלחיותולכליכשזביוחזקלחיותהאדםעלולזהכאופןרק •המעשה
דיחידחאלאלוימילכ ,כועאוה•זפ 1לעצזבוטונהולהחזיק ,לצדדיך

הגוף.משיניישינוהושלאומיוחד.
םאלהוני ,הגאולהיעשמאתעהרנפרייזהדיריפקידאלחכידיוכלום

הממשי~ישראלכניןיננההצדמןהעומדים
,בררך-נשיגוהאטיתהרגילהבדרך-החייםנשיגלאאשרכל 1נרם

נלםאר,עליוחנינהכיחודזרוטלה 1עחרנפרייזהרירסוכרח.-נךכפההם
 !שפיראתיוהכל 1זהכאופןאפשרהכל /כנקלתתורצנהוחפירכותהז:םיהות

הרירלנר ttפרילא ,העםכלשלזומהפכהיג ttלחיאפשראיךאלא
 'לאחוזועלינו /נכרנהעצהנולהשמיעולאמעשה?.אנשיכרוךעחרנפרייז

צדיך /הכלליתהמהפכהתבואולמעןהמועטים,מןלהתחילאנונדרכנו,
ההסתדרותשאיןזו,וסחפנה •העםמןחלקםאצלחלקיתמהפכהלהשתקדם
והזפרניםהגדוליםאחר:ממקוםלנאויגולחצריכה ,חבריהנקרבגםסביאהחציונית

זריכיםחםכלנםנוערתאלחיםשאtנtומנחרץ'מנפניםהעומריםשכאומתנו
משוםמטעמו,לאאכל ,עצמםאצלהמתחיליםעחרנפרייז,הר"רנדברי /להיות

'Z' 1אחריהכי'ידהעםשכלרוציםשחםאו 'תחיהשללהסתדרותחבריםהם 

שריברא-וחר.רצארת 'םכלכתערוכםיהלאאששמשוםורקאךאלא
היחידים iמניהיוצאותהאורקרנימכלהגאולהמסכתאתלארוגויתחילהאומה
 ,) 1ניסינולנאריכולהחזרינחהמהפכה,-זרחיהרכיםנתרןרה.:ורריםהפזורים

זרונדרך /וטבעיתלאטיתדרךאלאמהפכות,אין •נוהגכמנהגוואידך-עולם
שהיאאוניותר.הןקסבותפסיעותיהאם •חרכיםשלחציוניתההסתדרותהולכת
חמדהלאמתיקחונאאראכלטעותה,אתויוכיחוחםנקריםלצדרין-ינראונוטח
הטבע-ודרך •הםנעשלהאטיתחדרךאתאלא /חםחפנחאתהנקוותשל

:c זו'טבעיתנדדךישראלכניכלרחלנויתןסי ;עיקרכלנחנלזזלל
 •לנארלחירחעלגםלהגיעסוף-סוףאפשרשהרי

חחיתנר,כעדלעברוהנאםנים,אתם,חפצים.אס :שביםחסשרוכניעודכתבתיוכך ) 1
כעד /םת 1<אישיותכםבעד 1בלחמיםהנבטםתאנפשכםחוותבעדכילדעת,:זריכם
לכפאלולכן •העםשרלרוכועדייןשיךאינוהזההדברוכל 'אתםחיוביכםרכישת

 '1י '1בדבריםדרקאתעסקוואלכלל,באי·כחושאינכםהעםאוותשרכסרחועםלהתחשב
תוס"ח).ואדיסא.ופל•,הוצאת , 4עם' , n(.קפעיסהצילו!'אתםנפשכםאתכשוק".ערךלדם,
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