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לתושבי רצועת עזה וקורא ב המאיים תמכ,  מהאגרת החתומה על ידךימזועזע עד עומק נשמת

, ) המתפרסמת בעיתונות היוםככתוב באגרת(לעזוב את בתיהם מרצון עד מוצאי תשעה באב 

ר לך את מה שעם ישראל לדורותיו חושב ממעשה נבזי שפל וגויי כבן לפליטת שואה לומ, החלטתי

משום שעל אף שמדובר בפשע שאין לו כל תקדים ,  על הגירוש עצמו אינני מדבר אתך ברגע זה.זה

 המשרתים םאחיאזרחים וש וריגמעשה של  ,בתולדות האנושות המתיימרת להיות מתורבתת

-  ואת כל אשר להם לארכי,ת כל אשר בנו א, את בתיהם,כדי למסור את אדמתם, בצבא העם

על אף שאתה מסכים (כי החלטה זו אינה שלך בעיקרה , אוייבים אכזריים של עמנו, טרוריסטים

ורא שצעדך זה על חוסר הרגישות הנהנני בא למחות נגדך בכל תוקף האפשרי אבל , )לבצעה

  .מבטא

ת מולדתם ומוקומות מושבותיהם דים לעזוב את ארצם ואואיך מפקד בצבא יהודי מעיז להזמין יה

איך מפקד בכיר ? מנציח את חורבנות עמנו לדורותיוהמזכיר וה, באותו יום תשעה באב המבטא

ואינו זוכר שבדיוק אותו מכתב קיבלו אבותינו לפני , כמוך מבטא בורות היסטורית משוועת כזו

איך יהודי מבטא חוסר רגישות אנושית ! ?באותו יום ממש שנה בגירוש ספרד 513בדיוק 

יך א! ? עמנובכל הנוגע לחורבנותבשבילם אלמנטרית מינימלית כלפי אנשים שיום זה מבטא הכל 

 על חרבן העולם 'ישבו לארץ'שביום זה ) ברובם(אתה מעיז לשלוח מכתב כזה ליהודים דתיים 

וזה על אף הגלים הנוראים של , בכל מדינה בעולם! ?היהודי כולו לפני קרוב לאלפיים שנה

, ולא העזתי להזכיר לך היבטים אישיים. היה מתקבל כאנטישמיות לשמה, אנטישמיות באחרונה

כי זה לא יהיה הגון לערב עניינים , ד"דרום שעל הגנתו נהרג דודך הי-ומד לפנות כפרכגון שהנך ע

 חוסר רגישותכלפיו אותו ובפרט כשהנך מבטא , על אף שיש איזשהו מקום להזכרתם, אישיים כאן

  .משווע

ישאר  דוקאביום תשעה באב הנני מרגיש חובה לומר לך שצעד זה של משלוח מכתב ופנייה , לכן

לא 'ושמך יצורף לו כי לא תוכל לומר ,  לדיראון עולםתנו של אומת הקולקטיביודעהבתחרוט 

  .'הייתי יכול לבחור יום אחר

  

  ,מלא כאב וצער אינסופי, זההנורא הנבזה וה על מעשה מלא בושה וכלימה

  

  

  ר אליהו זייני"הרב ד

  ישיבההראש 


