הבהרה וקריאה לשלום
לשכינינו הפלסטינים ,שלום עליכם ,רחמי ה' וברכותיו עליכם!
מאז קום המדינה הציונית ,הולך ונוצר הרושם ,כי קיים קשר בין הרעיון הלאומי הציוני לבין העם
היהודי .לכן כממשיכי מסורת העם היהודי בלא שינוי ,מצאנו לנכון להושיט לכם פרישת שלום
ולהבהיר את הנקודות דלהלן:
א .אנו יהודים הנאמנים לתורה ,נצטווינו כאחד מיסודי היהדות ,להיות נאמנים למלכויות
שאנו חוסים בצלם ולחיות בשלום עם שכינינו בכל ארצות פזורינו .התורה מדריכה אותנו
לשלום כמו שכתוב" :דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום" ,ואכן כן נהג העם היהודי במשך
קרוב לאלפיים שנות גלותינו ,בכל המדינות בה הם גרו.
ב .לכן היחסים בין העם הערבי ליהודי היו מאז ומתמיד יחסי שלום ואחווה ,וידידות שרתה
תמיד בין שניהם .תוכיח העובדה שכמעט בכל מדינות ערב גרו מאות בשנים ,מאות אלפי יהודים,
בכבוד והערכה בין היהודים לשכיניהם .גם היהודים שהמשיכו לדור בארץ ישראל במשך כל
הדורות חיו באחוה וריעות עם הפלשתינים תושבי הארץ ,עסקו יחדיו במסחר ,עזרו זה לזה,
ואפילו השתתפו בשמחות השכנים.
ג .לפני כמאה שנים נולד לדאבונינו הרעיון הציוני ,במטרה ומחשבת זדון להפוך את היהדות
הישנה והנאמנה של תורה ואמונה ,לתרבות חדשה של לאומיות והתקוממות המנוגדת לתורת
העם היהודי .ואכן מיד עם הווסדה של התנועה הציונית יצאו המוני ישראל ,ומנהיגיהם ורבניהם
בראשם ,במערכה כבידה נגדם והתנגדו לרעיונם בכל תוקף.
ד .הציונות ברוב עזותה עוד הוסיף חטא על פשע לגנוב את השם של האומה היהודית ,ומפגינים
בכל עת שהם הם המייצגים האמיתיים של העם היהודי ,בעוד שזה עוול גדול וההיפוך הוא הנכון.
היהדות היא דת הנשלטת על ידי התורה ,לעומת הציונות שהיא תנועה בפאליטיק
המתנגדת לתורה .מנהיגים ותומכי הציונים אינם מייצגים בשום מקרה את היהדות או את
העם היהודי.
ה .התנועה הציונית היא האסון הגדול ביותר שהגיע להעם היהודי מאז היותינו לאומה .אנחנו
היהודים סבלנו ביותר מהם בהיות שמשתמשים בנו לקדם את מטרותיהם .כמה קבוצות של
הציונים אף התרשלו מלעזור לעם היהודי במשך השואה ,תוך תקוה שלבסוף זה יביא להם
מדינה .הערבוביה שאנו רואים היום לדאבונינו בין המושגים "יהדות" ו"ציונות" ,גרמה לכך
שיהודים רבים שגרו בכבוד בארצות הערביים ,אבדו רכושם ושלומם ,וגם בארץ הקדושה ,בה
גרו יהודים וערבים באחוה ובשלום ,עד כדי שנהגנו לשמור התינוקות אחד לשני ,הפכה לשדה
מוקשים של שנאה וסכסוכים.

ו .היהדות החרדית הכריזה וממשיכה להכריז בתמידות ,שהציונים אינם מייצגי העם היהודי,
והשם "ישראל" שהם משתמשים בו ,מזוייף הוא .לכן אין לדיבוריהם ,הצהרותיהם
ופעולותיהם ,שום קשר ושייכות לעם היהודי ,ואין אנו מוכנים לשלם את השטרות שאינם
שלנו .ברם למגינת לב אין לנו כמעט דרך ופתח להשמיע קולינו שמשתתק ונחנק ע"י התנועה
הציונית.
ז .היות ולאחרונה קמה סערה סביב שאלת הר הבית ,הננו להבהיר :א) מעת שחרב בית מקדשנו
אסור לנו על פי דיני התורה לדרוך כף רגל על כל שטח הר הבית ,וה"סטאטוס קווא" של
היהדות במשך אלפיים שנה האחרונים היה לאסור בתכלית את העליה להר הבית .האיסור
הזה חזר ונשנה השנה ע"י כל הרבנים ובתי הדינים של היהדות האמיתית בלא יוצא מן הכלל .ב)
במיוחד כעת שהעליה להר הבית גורמת לסכסוכים ומריבות ,אסור לנו הדבר מפני ציווי תורה
נוסף ,שמדריכינו שלא להגרר לשנאה ולהתנהג תמיד בנעימות ושלוה.
ח) היהדות החרדית השתדלה רבות בתקופה האחרונה בפעולות נמרצות למנוע את העולים להר
הבית ,ואכן הצלחנו למנוע זאת במדה גדושה ,והרבה אנשים שבקרו שם בעבר הפסיקו את
מנהגם זה .תקותינו לעמוד גם הלאה על המשמר למנוע עליה להר ככל האפשר.
ט) אנו מושיטים ידינו לכם לשלום ,והננו חוזרים ומבהירים ,כי רצוננו לחיות באחוה וריעות עם
שכנינו הערבים והפלשתינים כבשנים קדמוניות .תפלתינו לה' שנשיג שלום מתוך הבנה משני
הצדדים ולא תוך שפיכות דמים משום צד ,לא הפלסתיני ולא היהודי .כל פגיעה בבן אנוש הוא
צער לה' .כל בן אדם הוא יציר כפיו של הקב"ה והתורה מחייבת להתנהג עמו בכבוד ,לא משנה
מאיזה גזע ,מין ,או רקע.
מצפים אנו לימים שכל העולם יכיר במלכות הבורא .הסכסוך הוא לא לנצח .כאשר האבק ישקע
ישרור השלום ,ואז מי שסייע לשלום ולאחוה יקבל שכר מהקב"ה .ולא מצא הקב"ה כלי מחזיק
ברכה אלא השלום.
יהודים הנאמנים לתורה
לפרטים נוספים על התנגדות היהודים לציונות:
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