–30 1יולי–11:02:58 14

בס"ד
חיפה ,ב' במנחם אב התשע"ד

פנייה וקריאה לראש הממשלה
לכב' מר בנימין נתניהו יצ"ו
ראש ממשלת ישראל
כב' ראש הממשלה,
עם ישראל מעורה באחת המלחמות הקשות ביותר שמדינתנו נתקלה בה מאז היווסדה מחדש בחסדי שמיים .לצד
קושי עצום זה ,שאיתו ,ביחד עם שאר חברי הממשלה והאחרים על הבטחון הנך מתמודד בגבורה ,מתגלה עמנו
בשיא עוצמתו ,בשיא גבורתו ,בשיא תפארתו .צעירים כמבוגרים ,עזבו הכל ללא היסוס כדי לנסות לחסל את
העמלק המודרני הזה שאינו יודע רחמנות מהי ,לא כלפי אוייביו ,ואף לא כלפי בני עמו .עם חייתיות ללא קץ זו,
מתמודדים טובי צעירי עמנו ,המשרתים בצבא הנפלא שלנו .רוחם עז ,איתן ,והם עומדים מול סיכונים שלא
ראינו כדוגמתם זמן רב מאד ,אם בכלל .החיילים הצעירים האלה ההולכים לפני המחנה ללא היסוס ,ראויים לכל
שבח והערצה האפשריים.
אבל דוקא משום כך ,אנו זקוקים להחלטות אמיצות ונחושות מצדך ,החלטות הראויות למסירות נפשם העילאית,
קרי ,החלטות המגינות עליהם ועל כל ישראל יחדיו ,כדי לחסום את העורק הקרוע ממנו זורם דמם הטהור מפאת
פגיעותיהם של אותן החיות ,שמפאת איזו שהיא טעות גנטית מוזרה ,נראים כבעלי צלם אנוש .לכן ,אסור
לממשלת ישראל להפקיר דם האציל והנפלא של חיילינו ,או אף לגרום להם לסכנה כלשהי .את החייתיות לא
נעצור בטיפול המתאים לעמים מתורבתים ,אלא בטיפול ההולם את חייתיותם של אנשי רצועת עזה .משום כך,
אנו ,אזרחים נאמנים שקרוביהם )כשבעה מיליון( ותלמידיהם מגוייסים ,מבקשים ממך לנקוט בצעדים הנדרשים
ברגע קריטי זה ,ללא כל פחד לא מאומות העולם ,לא מאובמה וקרי ,ואף לא מצעקנים מבפנים ,מן התקשורת או
מן הפסבדו-אינטלגנציה הנמתיימרת להיות ישראלית .ואלה הם הצעדים הנדרשים ,והיחידים העשויים להביא
נצחון מוחץ על אויבינו:
 .1לא להיכנס לעומקה של רצועת עזה ,שם מחכות חיות הטרף לשפוך דם נקי וטהור של חיילינו הנפלאים.
 .2במקום זה יש להטיל על רצועת פושעים אלה מצור ללא רחם!! ובאופן זה ,יש לתת להם לגווע ברעב
ובצמא )בדיוק כפי שעשינו כלפי הארמייה השלישית במלחמת יום הכפורים(.
 .3לשם כך ,חובה מוסרית ממעלה עליונה להפסיק מיד כל אספקת אוכל ,כל אספקת מלט כמובן ,כל
אספקת קוקה-קולה )!!!( ,וכל אספקה שהיא .יש לנתק מיד את החשמל ,המים ,וכל הצרכים
המינימליים הדרושים לקיום בסיסי ,וכל זה על מנת שתהיה להם אפשרות קיום רק אם יכנעו ללא כל
תכתיבים!! בהקשר זה ,ועל מנת לדחות על הסף רתיעתם של כמה אווילים בעמנו ,הנני מזכיר לך את
קביעתם של רבותינו ז"ל :כל המרחם על הרשעים סופו להתאכזר על הטובים!
 .4יש להנחות את צה"ל לפעול על פי מוסר יהודי אמיתי ,קרי ,לתת הוראה לצה"ל לא להתחשב לא באיש,
לא באשה ואף לא בילד ברצועה ,אם וכאשר רק חשש סכנה רחוק מרחף מעל ראשו של אחד מחיילינו.
לחדול מפסבדו-מוסר מלחמה ,השאוב כולו ממקורות זרים למוסר היהודי לדורותיו .מוסר יהודי אמיתי
תובע הגנה בלתי-מסוייגת על בני עמנו .דוקא על אוייבינו לשלם את מלא המחיר של רשעותם ,וסבלם
אינה בכלל בעייתנו .אדרבא ,ככל שהמחיר שיצטרכו לשלם יהיה גבוה יותר ,כך כניעתם תוקדם .ואם
האומות ירימו את קולם ויצעקו עוד יותר ,אל דאגה! שנאתם הולכת וגוברת בכל מקום בעולם ,אף
בשעה שאנו מקריבים מבני עמנו כדי לחוס על חיות טרף ובני משפחותיהם ,והאנטישמיות מרקיעה
שחקים לא רק על לא עוול בכפינו ,אלא על צדק שבכפינו!! אז ,מדוע להתחשב בצעקותיהם?! בכל מקרה
ישנאו אותנו ,ויאשימו אותנו בכל פשעי האנושות ,וכל זה במיטב המסורת הנוצרית שדאגה להפוך אותנו
למקור הרע בעולם .לכן ,עלינו לסבול בשמחה ותוך בוז כלפיהם את צעקותיהם ,ואז נחייה לעד בע"ה.
היש להזכיר שבהלך כל השואה אבותינו צעקו ועוד צעקו בשעה שנטבחנו באכזריות שלא ידעה האנושות
מעולם ,ולא היה איש בעולם להקשיב לקול צעקתם ,אז עתה מחובתנו לאטום אוזננו לשם הצלת עמנו,
ושהאומות תצעקנה ,ויהיה זה תורנו לא להקשיב!
 .5להכריז מיד בכל העולם שהנך חוזר מהכרזתך בנאום בר-אילן ושלא תקום שום מדינה פלסטינאית,
שהרי לאור מה שהתגלה במלחמה זו ,השכל הישר דורש זאת .רק בהודעה רשמית כזו יש בכוחה להרתיע
את הערבים מלשאוף להשמדתנו! הלא הסכמי התועבה של אוסלו ,הגובים מחיר דמים אין קץ כעת,
התבססו על ההנחה האווילית והנשפעת שהענקת חירות מסויימת ל'טרוריסטים' )עראפת ,אבו מאזן,
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ועוד יש"ו( תביא שלום .ומה הסכמי תועבה אלה הביאו? אוטובוסים מתפוצצים ,בתי קפה מתפוצצים,
דם ,ודם ,ודם ללא קץ!! וכל זה בשעה שאנו שולטים עדיין שליטת מה ביו"ש וברצועת עזה ,ואם וכאשר
תקום ח"ו מדינה פלסטינאית ,שלא יהיה לנו כל שליטה עליה ,ולא יהיה לה כל תלות בנו ,יהיה המצב
יותר טוב?! כל בר דעת מבין שהמצב יהיה קטסטרופאלי לאין ערוך יותר!! מנהרות לאלפים תהיינה
מאיימות לא רק מתוך רצועת עזה ,אלא גם מתוך יו"ש ועוד ,ומתחת כל גבול ,אם וכאשר יקבע ח"ו .חייב
להיות ברור לכולנו שלא לוחמים נגד הרע באמצעות הענקת פרס אליו ,אלא באמצעות מחיקתו
הטוטאלית ללא כל היסוס ,ללא כל רתיעה ,ללא כל התחשבות!
 .6יש להפסיק להתייחס לחמס כאל ארגון טרור .זהו סילוף של האמת ההיסטורית .הוא זרוע שפיכות
דמים של פולשים ערביים לארץ ישראל במאה החמישים השנים האחרונות ,שהחליטו מאז תחילת שיבת
ציון האחרונה לשפוך דם יהודי ללא קץ ,גם הרבה לפני שתקום מדינת ישראל!! והנייה וחבריו נבחרו
אפילו באופן דמוקראטי ברצועה ,לכן הם מייצגים את כל תושבי עזה! ומשום כך אין מקום לרחם על כל
התושבים האלה שבחרו כהנהגתם מפלצות אלה ,במחיר דמם של חיילינו .כל זה בנוסף לעצם העובדה
שמלחמת בין עמים אינה מלחמת בין פרטים ,ולכן כללי המאבק שונים בתכלית .כי אין מקום לשום
פרט במלחמה ,יש רק שני צבורים הנאבקים זה בזה .ואם כן ,יש לרמוס את הכל בעזה מבלי לסכן איש
מצדנו!
אחיך יוני הי"ד מסר את עצמו במסירות עילאית ,וקידש את שם ה' בשם כל עם ישראל ,דוקא באשר בראש
חייליו ,הוא סירב להיכנע לרע ,ורדף אותו עד חורמה ,עד ארץ זרה מרוחקת אלפי ק"מ מכאן .הודות לו ,עם
ישראל הוכיח לאנושות כולה שניתן לנצח את הרע ,אם רק מחליטים לא להיכנע אליו .והנה שבאו הסכמי
התועבה של אוסלו ,והרסו את כל הקרבתו .נא הראה לעולם כולו ,שאתה בראש עם ישראל ,הולך בדרך הנאמנה
לדרך אחיך הי"ד ,דרך של מלחמה בלתי מתפשרת עם הרע העולמי ,שאינה נכנעת אליו ,אלא דוקא מכניעה אותו
ללא חת ,ללא היסוס ובכל אמצעי העומד לרשותך .עם ישראל בשל לזה כיום ,מצפה לזה ,והוא מוכן לעמוד
מאחורי כל החלטה אמיצה שלך מסוג זה ,כי אחרי אלפיים שנות סבל בלתי מוצדק ,נמאס לו לשמש עוד קרבן
נצחי .תם עידן 'וייה דולורוזה'!! אם תסכים לעמוד בראש מגמתו ושאיפתו זו ,להגן על עצמנו ללא פחד משום
דבר ומשום גורם בעולם ,לא תהיה רק ראש ממשלה שזכרו יחרט לעד ,אלא אף גאולה תביא לעם ה'!!
ברגשי הוקרה וברכה עמוקה,
הרב ד"ר אליהו זייני
ראש הישיבה הגבוהה וישיבת ההסדר חיפה

