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 האורתודוכסית היהדות מגהיג
 תומך — בעולם

מסיגי בגסיגח
 חוד־ גוש־אמוגים, אנשי כי ייתכן האם
 נגד במאבק ישראל לאומני של החנית
 בעצם כופרים, המוחזקים מהשטחים נסיגה

 האמונה של העיקרים באחד זה, מאבקם
? היהודית

 זו מעין בלתי־צפוייה לשאלה התשובה
 הגדולים המאורות אחד מפי השבוע באה
 דב יוסף ד״ר הרב הדתית, היהדות של

 ראש ,71ה־ בן סולובייצ׳יק סולובייצ׳יק•
כ נחשב בנידיורק, יוניברסיטי הישיבה
 האורתודוכסית. היהדות של הרוחני מנהיגה

 פילוסוף גם הוא בתורה גאון היותו מלבד
 סארטריסט והגל, קאנט של מבית־מידרשם

 ברג* הנרי של ותלמידו בתפיסותיו מובהק
סון.

כא סולובייצ׳יק, הרב התפרסם בשעתו
לד,צ־ בארץ המפד״ל מנהיגי על אסר שר

סולוכייצ׳יק הרב
מכל חשובים חיי־אדם

 מיחו־יהודי. פרשת בשל לממשלה טרף
מ המפד״ל התעלמה מילולית באקרובטיקה

 כסמכות נחשב הוא היום עד אבל הוראתו,
אור יהודי כל בעיני העליונה התורתית
תודוכסי.

הש את תורה. דוחה פיקוח־נפש
 והנסיגה הסדר־הביניים נגד במאבק ראתם
 חניכי הם שרובם גוש־אמונים, אנשי שאבו

 המפד״ל, של תנועת־הנוער בני־עקיבא,
מיס שהוא קוק, הכהן צבי יהודה מהרב
 השמיע הסערה, בתום השבוע, קנאי. טיקן
 הס־ בבעיית עמדתו את סולובייצ׳יק הרב

מצל סטידת־לחי היוותה היא דר-הביניים.
 האורתודוכסית, היהדות אנשי לכל צלת

בנסיגה. להילחם שיצאו
 רשות לי ואין בארץ־ישראל יושב ״אינני

 סולוביי־ הרב הקדים דעתי,״ את להגיד
 לוי מעריב, לסופר שהעניק בראיון צ׳יק

 שלא מתפלל אני ״אבל הירושלמי, יצחק
 הסכם נוספת. מילחמה חם־דשלום, תהיה,
 מילחמה ימנע ומצריים ישראל בין נוסף

 זה שנים. שלוש במשך ושפיבות־דמים
יש צעיר של פיקוח־נפש מאד. חשוב דבר

 כולה. התורה כל את דוחה אחד ראלי
 כש- גם הזאת בהלכה להתחשב צריכים

בפוליטיקה. מתדיינים
וקור איגרות ומפרסמים מוציאים ״רבים

חוש ואינם שעל, אף על לוותר שלא אים
 חלילה, נשלם, אי־וויתור שעל־ידי בים

 חייבים — ברירה כשאין גבוה. מחיר״דמים
 יש כאשר אבל קורבנות. ולהקריב להילחם

 בחיי״אדם. להתחשב צריכים — ברירה
 כולו. העולם כחיי שווים אחד יהודי חיי

הלכה.״ זו
 שעמדתו הראשונה הפעם זו היתד, לא

 קנאי- דעת את נגדה סולובייצ׳יק הרב של
 ששת־ מילחמת אחרי כחודש בישראל. הדת

 אם בפומבי סולובייצ׳יק הרב נשאל הימים,
שנכ שטחים להחזיר יהיה מותר לדעתו

 בעייה אינה ״זאת אז: השיב הוא בשו•
 תשובה לפוליטיקאים.״ בעייה אלא לתורה,

כ מדינת־ישראל את מתפיסתו נבעה זו
הלכה. מדינת שאינה חילונית, מדינה

1984 הזה העולם


