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גהינום׳ של 'ומדינה
הדעת גלות שנות 70 ציון לרגל מיוחדת יריעה י ישראל גדולי של מבטם היה מה ״ הציונות היא מי

SS»Ss;f#li:®«$SKi«j^ls!
.

s - י" --

o?

H‘:

1
 כל בו המקום ישראל כלל של האמא של הציון רחל, קבר

 מצב מכירים לא הנוכחי הדור בני אנו ומשתפך, מתרפק יהודי §

 הכניסה סגורים, ציון שערי בהם ימים זוכרים המבוגרים אך אחר,
 היה שחפצו, ככל בו עטו האזור וערביי ליהודים, נועדה לא למקום

 עד ותלמידיו הוא המקום את פקד נפט שבמסירות הרב מורנו זה
 זועמים, הביטחון כוחות מנגד כשכמובן לכולם, נפתח שהמקום 1

 הרב מורנו של למעונו ובאים המתפללים את למעצר משליכים
קשוחות. בפנים 1

המתפללים, של שלומם על מחשש אינו שלהם והכעס הזעם
 שהגדיר וכפי מפגיעה, אחד, ממקור מגיע זה נובע, זה משם לא

 כמו נכנסים לא ריבונית, מדינה ׳אנחנו הביטחון משרי אחד זאת
 נכנסים אם צדיק. של לציון להגיע כדי ערבי למקום בלילה גנבים

 הנקודה בדיוק וזו מחותנו... של אבטחה טל טיירה עם מגיעים - |
 רק כאן יש ריבונית מדינה כאן אין מדבריו, הגמור ההפך שלנו,

 ידי ועוצם כוחי לא המנהיג והוא השומר הוא העולמים ריבון את ,
 של בכוחם ורק ואך אם כי מבטחנו בצבא לא הי אמר ברוחי אם כי

הקדושים. המקומות ובכוח הצדיקים

אור ושפך הבחירות, ענין על דיבר הרב מורנו שנים לפני

 שאנו מה יכל הדברים: היו וכה הנושא, בכל ברורה והשקפה
 בחוקים הכנסת מתוך להילחם ובמטרה בשביל רק זה בוחרים

 במשנאי חץ זה בקלפי פתק כל ומצוותיה. התורה נגד ובגזירות
 מעולם באמת כי הנוקבים. הדברים יותר או פחות היו כך הדתי.

 וכמו הפכים. שני זה היהדות, לבין ׳המדינה׳ בין לשלב יתכן לא
 דתית'. תהיה לא לעולם ׳המדינה לאחרונה: אמר הרב שמורנו

 ויש המדינה, קמה שכבר אחדי המציאות מכורח טרק אומר, הוי
 לכיוון חציהם את מכוונים הם הזמן וכל חוקים, לחוקק כוח להם

 דעות. שני היו המלחמה של ובדרך להילחם. חייבים אנו היהדות,
 לגמרי. נבדלים אלא כלל, איתם מתעסקים שלא שסברו כאלו היו

 לא כמובן אך נציגים ושולחים נכנסים שכן שסברו כאלו והיו
להילחם. אלא להתחבר במטרה

3
 היחזון מדן המדינה, קום לאחר שנה תש״ט, פסח ערב

 "הם ואומר לוויתו לבני פונה שלנו מים משאיבת חוזר אישי
 ועדיין שנה קיימת המדינה מצות". לאפות לנו מאפשרים עוד

 צדקותו בגודל איש החזון ישראל... בארץ מצות לאפות ׳מותר׳
 לפניו, אשר את ידע הוא המדינה. בהקמת מהניצחון הסתנוור לא

 גדולי שאר גם כך מטרתן. ואת הפועלות הנפשות את ׳הכיר׳ הוא
 לחשוב העולם "טועה מבריסק הגר״ח מרן של וכאמרתו הדור.

 להקים הם ושואפים היות וביהדות בתורה נלחמים שהציונים
כדי מדינה להקים הם שואפים דבר של לאמיתו אך מדינה,

וביהדות". בתורה להילחם
 | מראשי עולם גדולי טל וזהידותם דיבוריהם את להבין כדי
 ומה בעצם'הציונות׳ הוא מה ראשון דבר להבין עלינו המדינה,
 'יהדות הקונטרס מתוך מביאים אנחנו הדברים [את מטרתה
 ן כל בהסכמת שנים, כיובל לפני לאור שיצא והמדינה׳ התורה
 3 בהסכמת חדשה במהדורה יצא שנים 6 כ ולפני ישראל, גדולי

 | הגאונים הרבנים עשו ייפה בכותבו שליט״א קנייבסקי הגר״ח מרן
 1 והמדינה התורה יהדות הקונטרס את מחדש שמדפיסים טליט״א

 ן ר' ע״י נכתבה החוברת לתועלת' שיהיה ויה״ר הטעה צורך זה כי
זצ״ל], צימר אוריאל
 ן בהגדרת שינוי העמים, ככל עם להיות והרעיון: המטרה ו)

 היהדות הגדרת היתה עכשיו ועד תורה ממתן אם ׳היהדות׳
 | השתייכות ׳לאומנות׳ היא ההגדרה מהציונות אז "תורה",

 גזעית השתייכות ישנים, וחוקים לתורה קטר עוד לא לאומנית,
 | בריאה מיוחדת חטיבה היה ישראל עם אז עד אם היהודי... ללאום

 ן הרי בתורתה, אלא אומה אומתנו אין אשר הקב״ה של מיוחדת
 | עם של ההגדרה מה יעםי ׳לאום׳ חדשה הגדרה תהיה מעכשיו
 I אנשים ׳קיבוץ ׳לארוס׳) הצרפתי המילון שכותב הגויי(כפי במושג
 | או משותפת לטון משותף מוצא בעלי והם השטח באותו הגרים
הימים׳. משכבר משותפים ענינים
 וישפה מולדתי׳ ׳ארץ למצוא חייבים היו הם משכך )2

 1 הציונות, עיקר הוא ישראל ארץ טענין שחושב ומי משותפת',
| יתפלא 'ציון' מלשון 'ציונות׳ מההגדרה נראה שלכאורה וכפי
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 הווסדה לאחר שנים וכמה כמה רק לתנועה ניתן זה שם כי לשמוע
 משאיפותיה חלק רק אלא לארץ העלייה היתה לא מכן לאחר וגם
 את רואים אנו כך בו, תלויה הנשמה שאין איבר הציונות של

 ד״ר הציונות אבי תוכנית את שאישר השישי הציוני הקונגרס
 (אגב שבאפירקה באוגנדה היהודית המדינה את להקים הרצל

 ישראל ארץ - הפלשתינית׳ שיהתכנית בגלל רק נדחתה התכנית
ההמונים) לב את לשבות יותר הרבה עשויה
 שרבים עד המוחות ובלבול התנועה התפשטות את )3

 ידו בכך לציון עלייה של במסווה עשו הם אחריה נגררו וטובים
 להסוות יוכלו וגם הארצות, בכל הפזורים היהודים לב את שישבו

האמיתי. רצונם את
 בשבילם היה האיומה השואה אירופה יהדות חורבן )4

 כשיכלו גם כך לשם האו״ם ע״י במדינה לזכות כדי פז הזדמנות
 דב מיכל הרב זאת שחושף כפי נמנעו, הם מהתופת יהודים להציל

 הצליחו יהודים ששני לאחר זה היה המיצר׳ ימן בספרו וויסמנדל
 עדות ומסרו לסלובקיה וחזרו בירקנאו ההשמדה ממחנה להמלט

 הקונסולים אחד בנוכחות וכד מספרים מפות בצירוף מפורטת
 לנציגי המסמך את הגניב נפש בחירוף וויסמנדל הרב הנייטרלים,

 כך בעבור תשובה קיבל ואף בשוויץ והסוכנות) ׳היהדות׳(הג׳וינט
 לנו יועיל זה מאוד ישמח הוא לחיים(ויצמן) מכתבך את ׳מסרתי
 בניהם דם את שפכו העמים יכל אחר בביטוי או מדינה...׳ להשיג

 לנו תהיה בדם ורק יהודית מדינה רוצים אנו המלחמתי במאמץ
הארץ׳...

 ומשכו הלכו אלא פרסמו לא הם זה כל שאת כמובן )5
משלו למדינה זקוק ישראל עם כמה עד לכולם והראו בחוטים |

׳יהודית׳ מדינה הקמת על 1947 בנובמבר 29 ב האו״ם החליט וכך
הקודש. מארץ בחלק ■

 שכאמור הציונית התנועה ע״י איפוא קמה ישראל מדינת )6
 אלו יסודות על ומצוותיה, מהתורה תנתקות דיגלה אל חרטה
יתכן לא ומשכך עולם לדורות עקרונותיה וזו המדינה, נוסדה

 כל להסיר העקרונות יהיו תמיד לדת, המדינה בין לחבר לעולם §
 היא כך כל והדומה החזקה הדוגמא ומצוות, תורה של סממן
 או משטר שינוי של ענין היתה לא שקימתה המועצות' ׳ברית

 חלק הוא הסוציאליזם סוציאליסטית, חדשה, מדינה אלא מפלגה
 תחדל הקומניזם בלעדי המדינה, יסוד הוא עצמה, מהמדינה

 יהיו השנים שבמהלך יתכן שכזו, בתור להתקיים המועצות ברית
 יכלו לא הקומוניזם על אבל יותר ליבראלי משטר וינהיגו הקלות
ישראל. מדינת היא כך לוותר,
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:

1

אותם, משך הארץ יישוב שענין כאלו היו שכאמור אלא
 לאנשי התחברו הם מתחת. הטמונים למוקשים לב שמו לא והם

 מנסים הזמן כל כשהם אחריהם, נגררו השנים ובמהלך הציונות
 נפרצו הזמן ועם יחד, הולך שלא מה למדינה, דת בין לשלב
 בעין ישראל גדולי אמנם ביהדותם. יסודיים דברים בהמון פרצות

 מבחינתם המדינה הקמת בהכל. והבחינו ראו שלהם הבדולח
 גלות הגלות: ועיקר ׳סוף אל גאולתנו׳ תחילת ׳ראשית היתה לא

 ח״א ומאמרים שך(מכתבים הרב מרן זאת שכתב וכפי הדעת׳
 וקיומה המדינה יסוד עצם דעתי, להודיע "והנני ובי) א׳ מכתב

 עליונה מהשגחה הוא שנעשה מה שכל שברור אף שהיא כמו
 סוטה בסוף קדשם ברוח חז״ל לנו שמסרו הסימנים כל לפי אבל
 נחסר לא במלואן כולן נתקיימו דמשיחא בעקבתא שיהיה מה

 בהנהלת נתקיימו וכולם מזה מלאים חיים החפץ וספרי דבר
 שבשמים אבינו על להשען אלא לנו אין ואנו וחוקותיה המדינה

 מדינה ע״י לא תהיה והגאולה המשיח בביאת באמונה ולהתחזק
 ורק אך אחר ע״י ולא זה ממשלה ראש ע״י ולא אחרת או זו

הרמב״ם שכתב כמו צדקנו משיח יבוא תשובה עושין כשישראל

??חסר מהלכות בפ״ז
 היא גם המטרה בנות גיוס בחוק הגדולים השינויים לכך נוסף

 מוצהר באופן השבת׳ ׳חילולי זה ולצד חרדיות, בנות לגיוס להביא
ועוד. ועוד ציבוריות חברות ע״י

 הקשה לחלק הגענו בעצם שכעת נראה יותר נתבונן ואם
 החרדי שהציבור הבינו גורמים כשאותם המדינה, בגלות ביותר
 התשובה תנועות ובעיקר ומתמעטים, הולכים והם וגדל הולך

 לבלום כדי הכל לעשות החליטו הם לפיכך וגדלות. שהולכות
 ושיטתי, מחפיר באופן צדיקים רדיפת עם יצאו הם כך זאת.

 כפי בתשובה, מחזירי רבנים נגד חיציהם את כיוונו הם ובעיקר
הרב מורנו נגד האכזרי הרדיפה מסע את וחווינו כולנו שראינו

 ועוד בספרד האינקוויזיציה את מאוד המזכירה בצורה שליט״א,
 ולא המבוגר בגילו לא מתחשבים לא כשהם ישראל, מאויבי
 להגיע הרב מורנו את שהכריחו עד הרב, מורנו של בריאות במצב
 מדרגה עליות סוף אין עוד לצד זה, כל .,טיעון ׳עסקת של למצב

 האלימות דוגמת בכלל, וחרדים רבנים לרדיפת הקשור בכל
 הציבור כל שלא שהגם החרדי, הציבור הפגנות נגד המשטרתית

 מפלצתית והתנהגות אלימות היתה לא מעולם זו, בדרך הולך
 אחר; אחד דבר על לנו מצביעים הדברים כל מפגינים. נגד שכזו,
 מפה מפלתם. תהיה פה הדור, צדיק עם התעסקו שהם כיוון

 קצת שעוד מרגישה אחרא וכשהסטרא שלהם. הנסיגה התחילה
 תוסיף ולא שתיפול עד כוחה, בכל משתוללת היא נופלת, והיא
 לרגלי יפלו שלימה, בתשובה יחזרו הם גם בסוף כמובן קום.

 הצדיקים של הניצחון עיקר וזה ותיקון. דרך ויבקשו הצדיקים
ישראל... פושעי את בפרט בתשובה כולם את להחזיר


