ב"ה שבט תש''פ

למען ציון לא נחשה
בשוב ד' את שיבת ציון היינו כחולמים .ב"ה ,עם ישראל חוזר לתחיה ,העצמות היבשות
חוזרות ומתקבצות עצם א ל עצמו ,בשר עולה עליהם ,והגוף הלאומי הולך ונבנה .נדחי
ישראל מתקבצים לארצם ,מוסדות לאומיים של שלטון ,בטחון וכלכלה מתקוממים.
מדינת ישראל ,יסוד כסא ד' בעולם ,מתבססת מבחינות רבות" .יראו ישרים וישמחו ,וכל
עולה קפצה פיה".
אך דווקא מפני כך ,נדרשים אנו לא לשקוט על השמרים .מתוך עומק אמונתנו שרוח ד'
נוססה בבנין זה ,מצווים אנו לשמור על נחלת ד' שלא תתבלע .נדרשים אנו לעמוד על נפשנו
הלאומית מפני השפעות זרות החודרות לתודעת העם היושב בציון.
רואים אנו כי מושגי יסוד שפעם היו נחלת כל אדם מישראל ,דתי כחילוני – צביונה היהודי
של המדינה ,חשיבות הלאום היהודי ,קדושת המשפחה ועוד – מתערערים ,עד כדי כך
שבושה להזדהות עימם .אפילו מושגים אלמנטריים ,כגון המבנה הבסיסי של משפחה,
שפעם היו ברורים לכל אדם ישר ,גם אם לא היה נמנה על העם היהודי ,אינם עומדים
במבחן ה"נאורות החדשה" ,ורבים ואף שלמים נבוכים בהם.
לשם טיהור הנגע הזה אשר פשה בעם ,לא די בהתמודדות רוחנית .רואים אנו שתנועה זו
מקודמת על ידי 'סוכני שינוי' המסונוורים על ידי השיח החדש וה'נאור' כביכול ,הפרושים
בנקודות מפתח בכל מערכות השלטון והחברה בישראל ,כאשר בעומקו המהלך מובל על
ידי גורמים עתירי כח ומשאבים .לכן ישנו צורך מוחשי להעמיד כח ממשי ,ריאל-פוליטי,
שיפעל בתוקף להשיב את מדינת ישראל אל מסלולה הבריא והטבעי.
לכן קוראים אנו לכל מי שנשאה רוחו אותו ,לקרב אל המלאכה ,לצאת לעזרת ד' בגבורים
ולהצטרף לתנועת נֹעם,להתפקד אליה ואף לפעול לכך שרבים נוספים יצטרפו ויתפקדו אל
תנועת נעם אשר מרימה על נס באומץ את המגמה הרוממה – "סֹּלּו סֹּלּו פַּ ּנּו דָ ֶרְך ,הָ ִרימּו
ִמכְ ׁשֹול ִמדֶ ֶרְך עַּ ִמי!" (ישעיה נז ,יד).
למרות שאצל הרבה אנשים ישרים קיימת הסתייגות ,שקשה שלא להבינה ,מכל הקשור
בפוליטיקה ובמה שהיא מייצגת ,דומנו שברור לכל שהתקופה הזאת היא עת חירום ואין
לנו ברירה אלא לאחוז גם בעשייה הפוליטית ,כמובן מתוך השתדלות להישאר בטהרה
גדולה ול רצות כל העת בטובתם הכללית של ישראל ולא בטובתה של קבוצה מצומצמת,
כזאת או אחרת.
ובעזרת ד' ,ובהתאמצות כולנו ,אור חדש יזרח במהרה על ציון ,כי לא יטוש ד' את עמו
ונחלתו לא יעזוב.
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