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׳הלכה׳ מריש לא ־ הרצל׳1 מריש
הציונית׳ ל׳תנועה החרדים התנגדות

ההלכה. יהדות של המדינה אינה ישראל מדינת
הי האומה של הנאמנה היהדות נקודה. וחלק. חד

 הרצל, של ישראל כמדינה הכירה לא שראלית
 ׳דה־ הכרה אם בי (לכתחילה), ׳דדדיורה׳ הכרה

 כמדינה לא וקמה נוסדה היא כי פקטו׳(בדיעכד),
 הרצלאית כמדינה — אדרבה ההלכה, על השומרת

אנטי־הלכתית.
 קיימת כבר והיא והואיל קמה, כבר והיא הואיל אך

 אנו המקום וכתושבי והואיל ישראל, pא אדמות על
 בה להכיר חובתנו הזאת, במדינה אזרחים בהכרח

 אזרחי הם בריטניה שיהודי כמו בדיוק כעובדה,
שווייץ. אזרחי הם ציריך ויהודי אנגליה,

 היום סדר על השבוע שוב עלה הנושא כאשר
 שלנו הצעיר לדור ולהבהיר לחזור חובתנו הציבורי,

 ועד סיני בהר התורה קבלת מעת ההלכה כיהודי —
 את היהדות, ימי דברי את — הזה היום עצם

 יחסה ועל היהודית, האמונה על היהודית, ההשקפה
ישראל. למדינת הנאמנה היהדות של

 של ספרו פי על ישראל מדינת מתנהלת היום עד
 "מדינת הרצל, ב״ז שמים, במלכות והמורד הכופר

 ביזוי ההלכה, ביהדות כפירה שכולו — היהודים״
 שומרי ליהודים יוקדת ושינאה ולומדיה, התורה

 הדן בפרק הציונית, המדינה ׳חוזה׳ כתב וכך ההלכה.
 הרבנים יוחזקו המדינה כשתקום ודת: חברה ביחסי

 ולא מהמדינה, הדת שתופרד כדי צבאיים, במחנות
 לבין ואורח־חייהם דתיים יהודים בין זיקה כל תהיה
היהודים. בארץ מגוריהם מקום

 ב״תנועה מעולם הכירה לא הנאמנה היהדות
 הראשון הציוני׳ ׳הקונגרס הוזמן כאשר הציונית".

 הכופר הרצל הציונות׳, ׳חוזה ידי על תרנ״ז בשנת
 סיפור וזה ישראל, בעם מאומה ממנו נותר [שלא

 שיהודי־הלכה להרצל נודע כאשר להחריד!...].
 שבשווייץ, בזל בעיר בקונגרס להשתתף אמורים

 ותוך טריפה במטבח גויים, של במלון אותו כינס הוא
שבת. חילולי

 לא ׳המזרחי׳, בזמנו ציוני־דתי, חוג אותו דווקא
 לפי שלא התכנס הציוני שהקונגרס למרות נבהל.

 הנאמנה, היהדות כמו אותו, דחו לא הם ההלכה.
 הם הקונגרס, את הכופר הרצל הכין איך נודע שכאשר

הציונית. בתנועה ונחלה חלק לנו שאין רשמית הודיע

כ׳חרדים׳ ושרידותנו עולם מלחמות
 אחרי היהודי העם על עברו עולם מלחמות שתי
 העולם מלחמת הציונית׳: ׳התנועה של הקמתה

 השנייה העולם ומלחמת ׳תרע״ד׳, בשנת הראשונה
הט תרצ״ט. שנת אלול לחודש י״ז ביום שפרצה
 צלקות חרטו היהודי העם על הותירו שהן רגדיות
 נותרה גשבועת־שמים רק ובנפשו. כליכו קשות
 התאוששה בניסי־שמים ורק לפליטה ההלכה יהדות
וחיה.

 מלחמת בין אלו. שנים היו אכזריות תקופות שתי
 המונים רוחנית נעקרו לשנייה הראשונה העולם
 התנועה בידי החרדית היהדות של ישראל מצעירי
 שטמנה בפח להפילם שהצליחה הרצל, של הציונית

 במלחמת ואילו ישראל׳, ארץ ׳בנין בדמות להם
 חרדים אירופה, יהדות הושמדה השנייה העולם

הנאצית. גרמניה בידי ו׳ציונים׳,
 העולם מלחמת סיום שאחרי היהודית האומה

 ניצול־שואה", "עם אלא אינה תש״ה, בשנת השנייה
 ישראל וארץ הגלות בארצות נפוצו שרידיה אשר

 נקלעה ושוב הבריטי. הכובש בידי מפניהם נעולה
ואיד השקפה של לתוהו־ובוהו ההלכתית היהדות

יאולוגיה.
 את בה נתנו רבים ראש. הרימה הציונית׳ ׳התנועה

 שלוש פעלו חסותה תחת הצלה׳. כ׳תנועת אמונם
 בני נגד ישראל] [ארץ ב׳פלשתינה׳ צבאיות מחתרות

 ישובו שיהודים אפשרות בכל המחבלים ישמעאל,
 את בה ויקימו והשסועה המבולבלת הגולה מן ארצה

כאשר הציונית, היד גברה אבל הציונית. המדינה

 בכפליים: שוב לקתה ישראל שבארץ החרדית היהדות
 על כפתה והחילוניות הציוני, בשבי נפלו צעירים

החומות. בין הסתגרות מתנגדיה

ובמציאות כעובדה במדינה הכרה
 היה נראה אשר הציונית, המדינה יסוד לקראת

 בהקמתה תמכו רכות מדינות כאשר נמנעת, כבלתי
 החרדית היהדות נערכה ׳השואה׳, על כ׳התנצלות׳

 שגרסה קרתא׳, ׳נטורי האחת: אסכולות. לשתי
 ישראל, כמדינת מוחלטת ואי־הכרה נחרץ, ניתוק

 ישראל גדולי לדעת אשר ישראל, אגודת והשנייה:
 במדינה בדיעבד) — הברה(דה־יורה בעד הכריעה
נמנעת. בלתי אזרחית ובמציאות מוגמרת כעובדה
 — הצעיר לדור שוב להזכיר חובתנו וכאן ברם,

— שלנו המובטח העתיד גוו ועל גאוותנו שעליו

 תואר־ שום העניקה לא מעולם החרדית שהיהדות
 ׳הלכה׳. כמדינת שלא בוודאי ישראל, למדינת כבוד

 ׳להעביר ויתקיים יבוא שיום לאמונתנו נאמנותנו
 הארץ׳, כל על למלך ה׳ ׳והיה הארץ׳, מן גילולים

 זה שלא וצלולה, ברורה הכרה מתוך מאיתנו מנעה
 ואף המשיח, ימות של ישראל ארץ של הממשל הוא
דגאולה׳... ׳אתחלתא של לא

 בן של [מפא״י הציוני השמאל וגם הציוני הימין גם
י שמדינת ונשבעו עמדו בגין] של ו׳חירות׳ גוריון,
 הלכה׳. ׳מדינת תהא ולא הלכה׳ ׳מדינת אינה שראל
 והימין השמאל הם, עוד כל להם. מאמינים אנו בזאת

 ואיננו סיכוי כל אין קדשנו, בארץ מושלים כאחד,
 ׳מדינת תהיה הרצל׳ ש׳מדינת דעתנו, על מעלים
הלכה׳.
 — ׳המזרחי׳ אנשי האמינו הכופר, הרצל בימי עוד

 שתקום שלו, היהודים׳ ש׳מדינת — הדתיים־לאומיים
 להם. לעגנו הלכה׳. ׳מדינת תהיה ׳ישראל׳, כמדינת
 הקהילות מכל ישראל גדולי משבתם. על שחקנו

 את היטב הכירו המערב, ומן המזרח מן החרדיות,
היהודים׳. ׳מדינת על הרצל של הכתוב־וחתום ה׳חזון׳
 אזרחי אנחנו, — לאזרחות נוגע אשר כל לכן,

 ישראל למדינת נאמנים אזרחים אנחנו — ה׳הלכה׳
 ראוי אפס, אזרחי. וכשלטון אזרחית כמדינה ורק אך

 לא למדינה אזרחית נאמנים אנחנו כי ולציין, להדגיש
 מהאזרחים יותר, והרבה יותר ואפילו פחות,

ה׳הרצל׳אים...

לפיד־ליברמן של ההרצלאי ה׳חזון׳
 מדינה של דמוקרטית, מדינה של כאזרחים

 איננו אזרחיה, לכל זכויות בשוויון להתנהל האמורה
 לתת שלא נשבעה הציונית שהמדינה מה דורשים

 ישראלי אזרח כל של אישית שמירה — והיא לגו,
 איננו אף־אחד. על ׳הלכה׳ כופים איננו ה׳הלכה׳. על

 כפרט דורשים אנחנו — ׳הלבה׳ מדינת דורשים
 לנו שיתנו הצדק, כללי מכל וכמוסכם אזרחי,

ההלכה. פי על כיהודי אישית להתנהל
 השתלבה החרדית היהדות מנהיגי בהכוונת לכן,
 ואם הפוליטית. בזירה גם ישראל אגודת תנועת

 עתה שזו המדינה של ה׳ציונים׳ הסכימו מדוע להעריך
 אלא זו אין בתוכם, החרדית היהדות את לשלב קמה
את יביאו זו בדרך כי האמינו, וכך קיוו, שהם מפני

 כי בלבד, פוליטי לשילוב לא החרדית היהדות צעירי
 העלו לא הם ואזרחי. חברתי לשילוב ובעיקר, גם, אם
 עולם ומקימי משקמי ישראל, שגדולי דעתם על

זו. רעה ממזימה עלינו ישמרו והחסידות, התורה
 — בזמנו היהודי המתבולל כתב עוועים ׳חזון׳

 והתבוללות. שמד העם על שהמיטה ה׳השכלה׳ ברוח
 במדינת־ ולפיו הקודח, במוחו שהעלה שה׳חזון׳ אלא

 כדי בקסרקטינים, ותלמידיהם רבנים יכלאו ׳חזונו׳
 לנהל גויים ולעולים יהודים לפורקי־עול יפריעו שלא

יפה... עלה בדיוק לא חילונית, מדינה
 היהודים המסורתיים, אירופה יהודי את לראות
 נאחזים ולשונם, ולבושם שמם שינו שלא העיירתיים

 עמוק־ יתדות תוקעים ובשס״ה, ברמ״ח ישראל בארץ
 הטפחות ועד המסד מן בונים אבות, באדמת עמוק
דעתם. על עלתה לא זאת — וקריות ועיירות ערים

 את מפרנס הרצל של הציוני׳ ׳החזון עוד כל אך
ההגותיים ירכיו יוצאי עוד וכל ׳ישראל׳, מדינת

 סיכוי יש — הזאת המטורפת הספינה בהגאי מושכים
 כל הזאת. המדינה את תנהל חילונית שממשלת־פירוד

 הציוני׳ ׳המפעל גם — הכפרנית מורשתו קיימת עוד
 ומדינה דת על הפרק את ותקראו תרצו, ואם קיים.

 כי לגלות תופתעו ה׳חוזה׳, של היהודים" ב״מדינת
לפיד־ליברמן. של המניפסט את הקדים כבר הרצל

כ׳הלכה׳ ליהדות ונאמנותנו זכותנו
 מפעלה הפתעת איפוא, היא, החרדית היהדות

 ׳משכילים׳ גם וממשיכיה. ההרצאלית הציונות של
 להכריעו ביקשו ׳משיחיסטים׳ גם הזה, העם על קמו

בולשב ובונדיסטים, קומוניסטים גם בתעתועיהם,
 נשמותיהם שמכרו יהודונים — ו׳ציוניסטים׳ יקים

 מנוף החרדי היהודי את לעקור ביקשו — לשטנים
הצליחו. לא והם האומה.

 שלא היכן להצליח הציונית התנועה חישבה
 היקר הערך על דגש בשימה קודמותיה, הצליחו
 החיבה של במסווה ישראל. ארץ יהודי: לכל והקדוש

 אותו לערטל קיוו הקודש לארץ יהודי של המושבעת
 עבודה של במעטה היה. כן ולא התורה, מצוות משאר
 הקודש עבודת את להוריק חפצו לאדמה פיזית

בידיהם. צלחה לא וזו מהנשמה.
י במדינת הכרתנו ׳הלכה׳. מדינת על חלמנו לא
 שנות בת ׳התקווה אזרחית. הכרה אלא אינה שראל

 חופשי עם ׳להיות למען היתה לא שלנו אלפיים׳
 על ציון׳, שיבת את ה׳ ׳בשוב על חלומותינו בארצנו׳.

 יבוא ׳בוא על רינה׳, ולשוננו פינו שחוק ימלא ׳אז
 בנוגע יהיו ולא היו לא אלומותיו׳, נושא ברינה

 המסית הרצל של החילונית היהודים׳ ל׳מדינת
והכופר.
 הישראלי לפרלמנט בבחירות משתתפים איננו

 זה לא. ממש הומיה׳. יהודי ׳נפש של התרגשות מתוך
 בחירות במערכת משתתפים אנו שלנו. ה׳הימנון׳ אינו
 כדי רק ויבלחט״א, זצ״ל ישראל גדולי הוראת פי על

 ׳חיי־הלכה׳ לחיות זכותנו על לשמור נוכל שעל־ידה
 את בשמירתה רואים אנו ואשר בה, חייבים שאנו

היהודי. העם של ונצחיותו עתידו
 יושבי ישראל בני אחינו שכל ואמונתנו, תקוותנו

 מעומק במהרה ההלכה דבר את יבקשו ישראל, ארץ
 התורה את מחדש ויקבלו ה׳חופשי׳, ורצונם ליבם

ונשמע". נעשה ה׳ דיבר אשר "כל הקדושה:

 הכרה אלא אינה ישראל במדינת הכרתנו ה/לכ'ה נתמדי על חלמנו לא
 חופשי עם ׳להיות למען היתה לא שלנו אלפיים׳ שנות בת ׳התקווה אזרחית♦
 פעו שחוק ימלא ׳אז על ציון/ שיבת את ה׳ ׳בשוב על חלומותינו בארצנו׳.

 בנוגע יהיו לא_היו_ולא אלומותיו/ ברינה_נושא יבוא ׳בוא על רינה/ ולשוננו
והכופר המסית הרצל של החילונית היהודים׳ ל׳מדינת

הערה



