
 
 הבהרה וקריאה לשלום

 !עליכם וברכותיו' רחמי ה, שלום עליכם ,הפלסטינים לשכינינו

לבין העם הציוני  רעיון הלאומיכי קיים קשר בין ה, הרושם הולך ונוצר, מאז קום המדינה הציונית

הושיט לכם פרישת שלום מצאנו לנכון ל, לא שינויבלכן כממשיכי מסורת העם היהודי . היהודי

 :ולהבהיר את הנקודות דלהלן

 

יות נאמנים למלכויות לה ,אחד מיסודי היהדותכנצטווינו , יהודים הנאמנים לתורהאנו   .א

תנו וא כההתורה מדרי. בכל ארצות פזורינו בשלום עם שכינינויות חול צלםבשאנו חוסים 

במשך ואכן כן נהג העם היהודי , "וכל נתיבותיה שלום דרכיה דרכי נועם" :כתובלשלום כמו ש

 .הם גרו בכל המדינות בה, גלותינו שנותקרוב לאלפיים 

וידידות שרתה , מאז ומתמיד יחסי שלום ואחווההיחסים בין העם הערבי ליהודי היו  לכן .ב

, מאות אלפי יהודים, אות בשניםתוכיח העובדה שכמעט בכל מדינות ערב גרו מ. תמיד בין שניהם

ראל במשך כל יהודים שהמשיכו לדור בארץ ישהגם  . לשכיניהם בין היהודיםכבוד והערכה ב

, עזרו זה לזה, במסחריחדיו עסקו , שבי הארץותעם הפלשתינים  חיו באחוה וריעותהדורות 

 .ואפילו השתתפו בשמחות השכנים

יהדות האת להפוך  ןזדו תבמטרה ומחשב ,הרעיון הציונילדאבונינו לפני כמאה שנים נולד  .ג

 לתורתמנוגדת ה ל לאומיות והתקוממותש הת חדשולתרב, תורה ואמונה של ישנה והנאמנהה

 ם ורבניהםהמנהיגיו ,ת יצאו המוני ישראלהתנועה הציוני ה שלוסדומיד עם הואכן . העם היהודי

 .בכל תוקף רעיונםהתנגדו לובמערכה כבידה נגדם  ,בראשם

ומפגינים , השם של האומה היהודיתאת הציונות ברוב עזותה עוד הוסיף חטא על פשע לגנוב  .ד

 . וההיפוך הוא הנכון גדולעוול בעוד שזה , עת שהם הם המייצגים האמיתיים של העם היהודיבכל 

 בפאליטיק תנועה שהיאציונות לעומת ה, התורה הנשלטת על ידי היהדות היא דת

או את  יהדותהאת  בשום מקרהמייצגים  אינם ציוניםה תומכיו מנהיגים .תורהל המתנגדת

 .העם היהודי

אנחנו . אומהעם היהודי מאז היותינו להל אסון הגדול ביותר שהגיעעה הציונית היא ההתנו .ה

של  בוצות כמה ק .מטרותיהםאת לקדם בהיות שמשתמשים בנו  היהודים סבלנו ביותר מהם

זה יביא להם לבסוף ך תקוה שתו ,ים אף התרשלו מלעזור לעם היהודי במשך השואהציונה

 מה לכךגר, "ציונות"ו "ותיהד"ינו בין המושגים נובלדא שאנו רואים היום הביהערבו. מדינה

בה , ארץ הקדושהב גםו, אבדו רכושם ושלומם ,רו בכבוד בארצות הערבייםגשרבים יהודים ש

לשדה הפכה , שנילאחד  שמור התינוקותגנו לנהעד כדי ש, באחוה ובשלוםו יהודים וערבים גר

 .כיםומוקשים של שנאה וסכס



, מייצגי העם היהודיאינם הציונים ש, ותתמידבלהכריז ממשיכה הכריזה והחרדית היהדות  .ו

הצהרותיהם , לכן אין לדיבוריהם .מזוייף הוא, שהם משתמשים בו" ישראל"והשם 

השטרות שאינם לשלם את  מוכנים אין אנוו ,שום קשר ושייכות לעם היהודי, ופעולותיהם

י התנועה "ע ונחנקלהשמיע קולינו שמשתתק  פתחמעט דרך וברם למגינת לב אין לנו כ .שלנו

 .תיהציונ

מעת שחרב בית מקדשנו ( א :הננו להבהיר ,שאלת הר הבית סערה סביבקמה לאחרונה והיות  .ז

של " סטאטוס קווא"וה, לדרוך כף רגל על כל שטח הר הבית תורהה ניעל פי דיאסור לנו 

 האיסור .להר הבית ההעליאת לאסור בתכלית  ההי יםהאחרונ הבמשך אלפיים שנהיהדות 

( ב. יוצא מן הכלללא ב דינים של היהדות האמיתיתהי כל הרבנים ובתי "ע השנהחזר ונשנה  הזה

אסור לנו הדבר מפני ציווי תורה , סכסוכים ומריבותללהר הבית גורמת  הבמיוחד כעת שהעלי

 .ת ושלוההגרר לשנאה ולהתנהג תמיד בנעימולא לששמדריכינו , נוסף

פעולות נמרצות למנוע את העולים להר בתקופה האחרונה ברבות  ההשתדל יהדות החרדיתה (ח

את הרבה אנשים שבקרו שם בעבר הפסיקו ו ,במדה גדושהזאת למנוע ואכן הצלחנו , הבית

 .ככל האפשרלהר  ההלאה על המשמר למנוע עליגם תקותינו לעמוד . מנהגם זה

עם  באחוה וריעותכי רצוננו לחיות , חוזרים ומבהירים הננוו ,לכם לשלום אנו מושיטים ידינו ( ט

שנשיג שלום מתוך הבנה משני ' להתפלתינו . שנים קדמוניותבכ שכנינו הערבים והפלשתינים

א ואנוש הפגיעה בבן כל . היהודילא ו הפלסתינילא , צדשום מ ולא תוך שפיכות דמים הצדדים

לא משנה  ,להתנהג עמו בכבוד תה והתורה מחייב"יציר כפיו של הקב בן אדם הואכל  .'צער לה

 .או רקע, מין, איזה גזעמ

 כאשר האבק ישקע .א לא לנצחוה סכסוךה .אמצפים אנו לימים שכל העולם יכיר במלכות הבור

ה כלי מחזיק "לא מצא הקבו. ה"הקבמ קבל שכרי ולאחוה סייע לשלוםש מיואז , ישרור השלום

 .השלום ברכה אלא

 יהודים הנאמנים לתורה

 :תוציונהיהודים להתנגדות על  פרטים נוספיםל

Truetorahjews.com 


