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 כ"ג סיוון התשע"ט

 מכתב גלוי אל חברי מרכז הבית היהודי

הנגאל בדורנו אחרי אלפי שנות והרואים את עצמם כראש החץ של עמנו האוהב  ,אל אחינו היקרים

 .גלות

ראינו את הקמת המדינה כצמיחת גאולתנו אותה הבטיחה התורה ועליה חזו הנביאים וגדולי  ,מאז ומתמיד א.

ישראל בכל הדורות. על כן חשנו כשותפים מלאים לכל מפעל ולכל פועל בתקומת המדינה וגאולת העם בכל 

לעמוד בגבורה על גאולת התורה שעליה נרדפנו מאז היותנו לעם, וזכינו  ,המובנים. גאולת הרוח המיוחדת לנו היא

שמירתה ועל כבודה. ידענו כי לא תהיה גאולת התורה שלימה ללא גאולת עמנו והתקבצותו בתוך ארצנו הקדושה 

התנ"ך, המשנה, הזוהר והשולחן ערוך  -כהננו ונביאנו, ובה נתחברו כל יצירותינו הענקיות ,בה חיו אבותינו מלכינו

וכה והקשה דלדלה אותנו ועקרה מרבים מאחינו את שמירת שהיו ביחד סולם מחבר שמים וארץ. הגלות האר

 ה אותנו בשנות הרעה. יואיימה לכלות אותנו בהעדר כוחנו הפנימי שהחי ,התורה והמצוות

חפצה בתקומת העם ככל העמים בארצנו  האחת שלוש קבוצות שונות,בתהליך השיבה לציון נתחלק עמנו ל

  האלוקי של ישראל. ושל תורה ויעוד ובתרבות לשון המיוחדת לו, ללא ראיית אורה

דגלה בתקומה לאומית בארצנו המיוחדת בדרך המכבדת את עברנו המיוחד, אך לא במסירות בלתי  השנייה

  מתפשרת לתורתנו, ארצנו ועמנו בקדושתם.

ה התמסרה לתורה ללא סייג, ופעלה לתשובה במצוות ובלימוד תורה, ללא אמון בייעודנו בארצנו הקדוש השלישית

 ובשלטון ישראל על הארץ ללא עול הגויים.

נותן התורה הוא  ,מעוגנים בתורת ד'ה ,גלה את איחוד כל חלקי העםטה על דמיוחדת היתה תנועתנו שחר

שבחר בארצנו והבטיח לשכון בתוכה והוא שבחר בעמנו מכל העמים וקבע את קדושתם האמורה בדברי חז"ל 

 " ישראל אע"פ שחטא ישראל הוא". 

מאז שקמה תנועתנו כמפלגה החותרת לשיתוף פעולה בתקומת העם והתורה במסגרת שותפות בממשלה ב. 

חוקי  האחראית על הבניין הכשר של העם. הקמת הרבנות הראשית  -להישגים גדולים תנועתנו יהודית, הגיעה

הממשלה מטכ"ל בצבא המאפיינים את צבאנו כצבא ישראל, חוקי השבת והמועדים המשביתים את משרדי 

ומקדשים את חיינו וצורתנו הציבורית. הקמת בניני תורה מפוארים בהכרת הזכות הגדולה של המדינה לשמור על 

  טיפוח תורת ישראל, חוקי הכשרות, ועוד. 

מאז מלחמת ששת הימים נוספה לנו משימה חשובה וקדושה, גאולת ירושלים וכל חלקי הקודש ע"י בניית ישובים 

 עצמתה של ירושלים כבירת העם והארץ גם יחד.ביהודה ושומרון וה

ג. בכוחות המייצגים את הרחוקים מן התורה ראו את הצלחתנו לצנינים, והחלו במאבק להרוס את כל השגינו. בתי 

המשפט מנסים לעקר את זכויותינו על הארץ ולפגוע בכוחה של הרבנות הראשית. השבת נרמסת במקומות 

ועל לומדיה הולכים וגוברים. גם בצבא נעשית תערובת נשים עם גברים, אע"פ ציבוריים, וההשמצות על התורה 

שלדעת כל המומחים רמת היכולת הצבאית נפגעת, ובלבד שהדעות המנוגדות לתורה "יחנכו" את העם מחדש. כל 

ון מי שעיניו פקוחות רואה כי אנו נתונים במלחמת תרבות שבה צד אחד תוקף ללא הרף והצד השני מתגונן ברפי

 גדול.

פוליטית ורבים בתוכה רואים את עיקרי הצלחתה בגידול שהחלה כתנועה ערכית נסחפה לקלחת ד. תנועתנו 

חלקים ץ. דבר זה הביא לדלדול כוחנו, תרו על משמר התורה והארוגם אם יו ,במספר חברי הכנסתוהמנדטים 

ת לגירוש מגוש קטיף ולחורבן מקומות לאומית )אם כי האחראי" הנחשבת הליכוד"מתוכנו החליטו לזלוג למפלגת 

בליכוד ישנם יהודיים דתיים רבים וכוחה של ינו הלאומיות( אבל טענה בפיהם, הרי רבים בישוב, ולהגבלת זכויות

חולשת המאבק מצדנו על ערכי התורה משום שכי  ,הליכוד כמפלגת שלטון חזק יותר. חלק פנו למפלגות החרדיות

 גם אם הם אינם מתמסרים כמונו למען ארץ ישראל. ,לתורה נתנה להם להעדיף את הנאמנים
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הנהגת הציבור הדתי לאומי בכנסת חייבת להיות בנאמנות מוחלטת, לשמירה על תורת ישראל וארץ ה. 

ישראל. עמידה איתנה מאחרי עמדת הרבנות הראשית בענייני נישואין, גיור וכשרות. מאבק בלתי מתפשר על 

   .ה וערכי המשפחה היהודיתשלמותה של ארצנו הקדוש

נחשבים ללוחמים בלתי מתפשרים ור' בצלאל סמוטריץ ד' יחיים, האשרינו שזכינו להנהגה נפלאה של הרב רפי פרץ 

 לכל דבר שבקדושה, לימוד התורה, שמירת הארץ, שמירת השלום והאחווה עם כל חלקי עמנו ללא יוצא מן הכלל.

 קמה תנועה מובילה הראויה להנהיג את העם כולו.זוהי הזדמנות פז להראות לכל העם כי 

למען שותפות רופסת שאין בה שום ביטחון ורק תחליש אותנו זו, אל תטעו בויתור על הנהגה אמיצה ובטוחה 

וכל  נו זוכים להצלחה,אניסיוננו בחינוך הראה לנו כי ככל שעומדים על הרמה הגבוהה בשמירת התורה חלילה. 

הם  ות ההסדר והגבוההויתור על ערכים למען הצד הכמותי גורם להתפוררות ועזיבת המחנה. זכרו כי בחורי ישיב

לנו הסיירת תאבד תהיה לא ראויה, נהגה הההעומדים בראש הלוחמים למען הצלחתנו הכוללת, ואם חלילה 

 המובילה הידועה בהצלחתה בכל מה שחשוב להצלחת מדינת ישראל.

 

 יש גדולים ממני אבל בשעה זו גם החלש יאמר גבור אני.שני שאינני ראוי ויודע א

 חזקו ואמצו וד' הטוב יאיר עיניכם  ועיני כל ישראל ללכת באורו הגדול ולהתברך בישועתו.

 

 אחיכם הצעיר מברך באהבה יום יום את כל ישראל

 דוד חי הכהן

 כרגע בבת ים 

 


