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 ד"סב

 ד"אלול תשס'  שני כיום  , חיפה

 04 ספטמבר 06 שני יום

 

 מכתב ששלחתי לאישיות לאומית בכירה מאד

 א"תגובה לדברי נבלה של ראש אכ

 

אבל הפעם חשכו עיניי , להתעדכן במתרחש במדינתועל מנת ברגעים אלו פתחתי כדרכי את עיתון הבוקר 

דות לכיפה ו ההמתחזה לאדם דתיל "אלוף בכיר במטכנסבלת של -מרוסנת והבלתי-ההתקפה הבלתילמקרא 

 . התקפה משולבת על רבנים ועל יהודים חרדים, שלא ברור מה היא עושה על ראשו

בכל . מרוסנת רבני ישראל-לא יתכן במדינה מתוקנת שאישיות צבאית בכירה תתקוף בצורה שפלה ובלתי

שאין זו ( איש ו לאותוואל ל. מהשות ל היו נחשבים לאנשטישמים מסוג זהדברי, ינה אחרת בעולםדמ

 כדי לדבר בשם כיפה-פסידוי רלהסתתר מאחו)  בפומבי רבניםוףתקמרשה לעצמו לא והפעם הראשונה שה

 יתכן שהוא יכול לנסות לקבוע ,א"כראש אכ. אין זה מסמכותו ואין זה אף מתפקידו. היהדות או התורה

 עליו לדעת שגם אנו נקבע כללי ,אבל אז, ישראלים הסותרים את ערכי היסוד של התורה ושל עם לכל

 .התנהגות בהתאם להחלטות אלה

' שלא רק טובת ישראל יקרה ללבם אלא אף תורה השר ליהודים פכידוע ישיבות ההסדר קמו כדי לא

במסירות נפש לצדם של כל אלו המוכנים לסכן במאבקו של עמנו על נפשו ועל ארצו השתתף ל, ולימודה

. ההלכהאת עליהם התנהגות הנוגדת כופים  ינםשאם בתנאיאבל , ותה מטרה מקודשת לשם אאת חייהם

התנסה במצבים עמנו ה " שבתדעיהיה עליו ל, 'א ינסה לכפות עלינו ללכת נגד דרכי ה"אם איש כראש אכ

הקרבנו את . נשארו עם ידם על התחתונה) עם כיפה או בלי(וכל שונאיו , מסוג זה למעלה מאלפיים שנה

 אבל לא הצליח איש לשבור את רוחנו ואת דבקותנו ,שילמנו מחיר יקר מאד, ' לשמור על מצוות החיינו

 אם הוא רוצה שהצבור  הגסות והשחצניות,התבטאויותיו הברוטליותא לרסן את "על ראש אכ. ' הבתורת

עם בנות הוא בבחינת איסור מעורב שירות . ערך עליוןכולתורתו ימשיך להכיר בשירות הצבאי ' הנאמן לה

  .א יהיה לאיש סמכות לכפות עלינו אחרתלתורה מוחלט ו

על מנת להעמידו על מקומו והתערבות כל גורם אחראי אחר במדינתנו לכן הנני מבקש את התערבותך 

 המסכנים את חייהם ,רבבות יהודים הדבקים בתורה כהלכהלחייבו לנהוג בכבוד ובדרך ארץ כלפי , הנכון

 המחנכים אותם על רבניםכלפי כל הכבוד וכל שכן , ומתמיד מתוך יחס של קדושה כלפי העם והארץמאז 

, אדם-יהיה זה רק באשר הם סתם אזרחים ולא תת(' כלפי יהודים יראי הכבוד , ברכי רעיונות מקודשים אלו

וח ביקורת  גם במקרה כזה ניתן למת–אף אם הם חרדים ואין אנו מסכימים תמיד עם חלק מדעותיהם ו

לנהוג כבוד כלפי ההלכה והתורה שהוא מבזה שכן וכל , )א" ולא בגסות וולגרית כפי שעשה ראש אכבכבוד

 . המונחת על ראשו ללא כל הצדקהכיפה בצל אותה 

אל להם לאנשים שאינם , עם בעיות קשות ביותר של קיוםזה כבר שנים רבות עם ישראל מתמודד 

להרוס עוד נדבכים שידרשו , חסרי אחריות לאומית כלל ישראלית ,מסגולים לשלוט בעצמם ובדבוריהם

שתואיל למנוע נזק  ,'למען ה ,הנני מבקש, ביודעי את הכבוד שהנך רוחש לתורה. לשקמםשלמים דורות 

לטובת כל עמנו הנכון והצנוע  מד על מקומודאוג שיועול, זה עלול לגרום לכל העםהשהחסר אחריות 

 .ועתידנו

 

 , ובהוקרה מיוחדתבכבוד רב מאד
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