
 מספד לדוד

 ,דוד, דוד גולן, מורנו האהוב והדגול פרופ' דוד גולן

עולם שלם מסתיים לנו צער הפרידה ממך. . יש היום צער גדול ,טובהתך הגם בשיב

 . איתך

גדול ירתו של משה רבנו, יום הולדתו ופטהיום הוא ז' באדר. לפי המסורת היהודית, 

שמקום קבורתם  ,כרון לחללי צה"ליהזלא נודע. גם יום שמקום קבורתו נביאי ישראל, 

ד מהידע העצום, חוקר וכמה שרצינו עויום חשוב בהיסטוריה היהודית.  לא נודע.

 , שאתה ממוביליו באקדמיה.וחובק העולם

שנים של  100ועולם של כמעט . שאתה בקי בכולן ,סטוריהיעולם של אלפי שנות ה

את בניהם  המייסדים, החלוציםאת כל כך. מקרוב  ,אותוכיר לה, שאין כמוך נהלל

ל ונכדיהם, שנקראת גֶּ ומי כמוך, האחרון לדעת את סודה של נהלל  .ּוְלַחנְֵּך ללמד, ַלדֶּ

וכל אחד מאיתנו, את כולנו שהפך  –את המירקם העדין יותר ופחות ומשפחותיה. 

  אחת. כמו בשיר של חוה אלברשטיין.לרקמה אנושית 

מורה השל נישאת דמותך. ומעל לכל,  -בדידות של גם מאה שנים של יחד וכמעט 

 ימיך האחרוניםעד משיב לכל מי ששואל, בגובה העיניים. תלמידיו משוחח עם שלנו, ה

הנאמנים  ,את תלמידיךשלימדת האחרון. כבאמצע השיעור עד שפסקת, ממש. 

הגוף על הרוח הבריאה, חולשת רגע שבו גברה לעוד מכתה א'. עד וההולכים איתך, 

להקשיב והשראה שנתנה לנו סם חיים  ,הצעירה והתוססת שלך. הרוח הטובה הזאת

 כל הזמן. –לך, ללמוד ממך, לכוון את המצפן 

*** 

בעשור האחרון זכינו לחוג לך גבורות ולהשיק את ספריך, במזמורים לדוד. ואתה 

 ועד מורה תולדות -הרמב"ם שלנו  –הוספת להשתבח. מ"מורה נבוכים"  ,בעשור הזה

 ַבֲהָבָנה ּוַבְיִדיָעה חשבון, תורה ויצירה.ב, ואומנות ספרותבבהיסטוריה, כולו.  העולם

יוגם  בחיי קהילה. -וטעם חיים שתרבות היא אבן יסוד הברורה,  לימוד חד  ְבִסיּורֵּ

  ביוון וברומא.שהובלת פעמיים ובלתי נשכחים, 

ספרך האחרון "מדינת שבטי  בהשקת ,זכינו יחד למיטבך, כשלושה חודשיםלפני רק 

וספרים, המשך ישיר לספרך הקודם "היהדות מאין ולאן". אחרי עשרות שנים  ישראל".

התפנית לעסוק ביהדות שלנו. בתורת משה  –כמומחה ליוון ורומי בעת העתיקה 

שבוחרת  ,כזאתשל מהות היהדות. כאמנה חברתית היא נגישה לכולנו. ש ,שבנפשך

 להתחייב מרצון חופשי לסדר חברתי ולא כוחני.

*** 

שנה. הבדידות, בלעדיה היתה  70הייתם מפעל חיים של כמעט  ,עם מלכה ז"ליחד 

מצטרף שוב . והיום אתה "מלכה ודוד"של  -מושג לנו הייתם  ,מאז ומתמיד. קשה לך

. חלקנו כבר ילדיםבר לא מזמן כתלמידי הדור השלישי, ואנחנו,  ולתמיד.  – אליה

בהכרת תודה והוקרה על מתנת הרוח הנדירה, שזכינו . יתומיםנעשינו , אבל סבאים

  עוד לפנינו., שעולם של תקווהנתת לנו ש בך.



 -היו לי מסכת חגיגה. בכל פעם שעתיים, שלוש ואפילו ארבע  ,תךיהשיחות הרבות א

גם אם הדברים הרוח.  השבתתענוג צרוף של התמלאות וואתה אינך מתעייף לעולם. 

  לנסות ולהבין.חשוב  –קלים אינם תמיד ששיתפנו, 

ָחִריש ,השדות מתחלפים בעמקהאדמה וצבעי   .ּוְלָקִציר , לצמיחהִלְנִביָטה, ִלְזִריָעה מֵּ

חּום בכל  מחשבה חדשים,עם פירות תמיד , אותו דוד גולן ,ואתה – ּוְלָצֹהב ְלָיֹרק מֵּ

יודע היטב את איתני . תמיד חד ובהיר, רענן וצעיר. נוגע בשמיים ובארץ .עונות השנה

ותמיד מאמין בתיקון האדם  וגם את טבע האדם. תמיד מפוכח -החזקים  הטבע

הם עלולים להגיע גם שים. פרגמטי םאינואכזבה שעלבון להבין . יודע והעולם

מי  להישאר חפץ חיים.ואת הטוב המזומן לנו יש לקחת ממקומות בלתי צפויים. ולכן, 

עשרות שליח ציבור . זקן המתפלליםגם וברכת הדרך אתה האיש. מורנו להאיש? 

  בנהלל. בית הכנסתבמידי שבת, שנים, 

*** 

הקפה שלנו ביפעת, שכינינו בית , בשיחת לפני כמה חודשים, הצלחת להדהים אותנו

הולדת". -"יש לי היום יום ,"היום אני מזמין", הודעת חגיגית  -אותו "פונדק הרוחות". 

 ומיד הסברת.  - , אמרת זה היה יום ההולדת השני שלך

שבה ניצלת מתופת שנים,  75לפני כמעט יה, יזה היה יום סיום מלחמת העולם השנ

 פעורי פה.כשעתיים הנאצים. זו פעם ראשונה שסיפרת את סיפורך משם. ישבנו 

 מחנות אימתמפולין, שניצל מהנער היהודי  :קשבנו לך, את כל השנים ששתקתה

שם לימד אותם עברית.  ., התגלגל למחנה פליטים ועקורים יהודים באיטליההכפייה

וזהו ייעודו בחיים. ומשם הוא עולה  -שהוא הולך להיות מורה, 17בגיל שם כבר הבין 

ִמיָנרנפגש עם מלכה ו לארץ ישראל של נהלל החלוצים בפתח תקוה.  למורים ַבסֶּ

 בית את נכדיהם הצברים.-ללמד אלף קוראים לו

 אותו שכינו כפי", חדש עולה"חי בנהלל כבר שבעים שנה. מורנו דוד גולן, הנער הזה, 

 , קרובעוד חודשיים  השמור לכל מי שלא נולד כאן.. זה, להם המיוחד בחן, החלוצים

דור רביעי, היית אמור לערוך את נישואיה של מיה נכדתך,  לגיל תשעים ושתיים,

 בחצר ביתכם. 

  לא פסקו אף פעם. נסגר עכשיו, בעשייה והגות ששלך, המבורך המעגל אבל 

ה ַתְלִמיִדים ְוַהֲעִמידּו ,ַבִדין ְמתּוִנים ֱהוּו במשנת אבות נאמר:  ַלּתֹוָרה. ְסָיג ַוֲעׂשּו ,ַהְרבֵּ

 , עבורנו.עשית את כל אלה, כממשיך דרכםדוד, ואתה  

*** 

לא נהנה עוד משיחה פעילה וערנית  חלל עצום נפער בנו.צער הפרדה. היום אנחנו ב

דוד. עוד נלמד  ,רבות עוד יסופר בך עידוד לרוח חדשה.לימוד ו, שתמיד יש בה איתך

לא רק ומיוחד, על מורה יחיד  נוסיף משלנו.אולי שאתה משאיר לנו ו ,את כתביך

  בדורו, אלא בכל דורות נהלל.

לצה"ל, מהכפר המתגייסים  ַלְנָעִריםדה כתבת את שיר הפרי, 1969-שנה, ב 50לפני 

לאבות  ,מידי שנה תפילת הדרך לכולנו, שהפכה למסורת"בואך כצאתך בשלום". 

 מאז ועד היום. -ובנים, אימהות ובנות 



רעולם של ָבִניָת . גם עשית לנו היסטוריהאתה  היסטוריה. לא רק לימדתואתה  בֶּ   שֶּ

 , בחדוות הרוח שלך. טובבאותנו  ימשיך ללוותותיקון, ש

  נוח בשלום וצאתך בשלום דוד, דוד גולן, מורנו האהוב דוד גולן.

-------------------------------------------------------------- 

          

 14.3.19ז' באדר ב' תשע"ט.  נהלל, בן עמי,  אוריאל     


