
  ד"ד בחשון התשע"שני, כיום 

  

י מוסרית תישראל כמדינה הבלמדינת 
  כלפי אזרחיה ביותר בתולדות האנושות

  

מקווה שכל קורא יבין שכותרת זו היא פועל יוצא אני 

של מעשה הפשע עליה החליטה ממשלת ישראל 

זים, חיות אדם בדמות נב שחרור של רוצחים :אתמול

חסרי וילדים  אומץ, הדוקרים בגב נשים , חסרי כלנושא

ישע, השופכים את דם בני עמנו זה יותר ממאה שנה 

  .)ולא רק(תיכונית  המסורת החייתיית המזרחבמיטב 

של ממשלות ישראל,  פחדנותן לשים קץ למהזהגיע 

זה, על לצורך ת. ילאהמביאה אותן להתרפסות בלתי נ

 ותזויבהות ושפלהחלטות הקולו נגד ההעם להרים את 

שחרור נו נאיהפעם, הגדול הצער  של מנהיגי עמנו.

קו המנחה החלטות פחדניות אלה, רוצחים אלה, אלא ה

גלת שלא להתרפס פרי מנטליות גלותית שאינה מסו

הגורמת שכל ו, השלטת בארצנו זומנטליות בפני כל גוי. 

של גויי הקהל  דעתהתחשבות בותיה נגזרות מהחלט

רובם שונאי ישראל מרגע היווסדם, ש, בעולםהארצות 

ינת דמשגיה הנפלאים של יהלמרות כל ינה הוכחה שה

שהושגו ועוד, התרבותי  ,בתחום האנושי, המדעי ישראל

, צריםמיאת בחסדי שמיים שלא היו כמותם מאז יצ

להשריש באומה להנחיל וממשיכות ממשלות ישראל 

כולה תודעה גלותית, פרי תסביכי נחיתות של היהודי 

העוצמות האנושיות, התרבותיות כל הגולה והנודד. 

והמדעיות לא הצליחו להביא ממשלות אלה הצבאיות 

להפגין וות בפני כל פריצי העמים, יוחהשתחדול מל

עויין העולם הדעת  .קבל העולם כולו עצמאות אמיתית

, במיטב הןותינשארת המפתח לכל החלטהמוחץ, ברובו 

  .שנכפתה עלנו בתקופת הבינייםהגלותית המסורת 

מדוע בשם חולשה זו אני מאשים אותן בחוסר  אך,

כל, משום קודם  זורמות בשטף.תשובות ה ?מוסריות

 אי פעםהעניקה ת הראשונה שהמדינה המתורבתנו אש

אולי אף (והראשונה , ארגוני טרור לשקיום בזכות כרה ה

גת דרלמשהעלתה את מנהיגיהם  )היחידה בינתיים

 עות, בשעה ובאמצמחבליהם 'נשיאי'ו 'ראשי ממשלות'

 טובח, אותו עראפת .זכורים לשמצההסכמי אוסלו ה

מארגן , אבו מאזן 'נשיא'עלה למדרגת הו, נשים וילדים

 ,במעלותתמימות שש עשרה נערות ישראל בבח הט

  גבי כל חבר מריעיהם., וכן לגדולה אחריואותה עלה ל

ילי כל זה עדיין אינו כלום לגבי האכזריות כלפי חיאבל 

מי פשע אלה, לסכן את חייהם נדרשים מאז הסכהל, "צה

מסכת שלמה של של  !כדי לא לסכן 'אוכלוסיה' אזרחית'

מוסר מלחמה, בעריכתו של פילוסוף מפוקפק, -פסידו

עד כדי גיוסו,  ךמוטפת השכם והערב לכל חייל בבמהל

האורבות  ותסכנהאת לשפוט בעצמו  יכולתטיטוש כל 

ומהי אותה  לו מכל עבר בשם מוסר מזוכיסטי זה.

נשות ובני רוצחים, השותפים עם  ?'אוכלוסיה' אזרחית'

בעליהם ואבותיהם בכל פשע, תומכים ומעודדים אותם. 

גימלים עומדים איתנים על המשמר למנוע הפעם "הש

כניסת ההגיון לא רק בשער המחנה, אלא במוחו של כל 

היכן  :ואין איש המעיז לשאולוכמעט אזרח משרת. 

צבא המוכן לסכן ושות, כל תולדות האנ לאורך ,מצאנו

מטובי חיילי אות מ ?!חייליו כדי לא לסכן חיילי האוייב

בלתי מטופשת ועמדה שם ב ,מזבחהישראל עלו על 

ון, בחבל עזה, ביהודה ושומרון נמוסרית לשווע זו, בלב

שהורו  ,העזתי לדבר על מפקדים מטומטמיםלא ועוד. 

 ,בג'נין שכם וכדו'שעמדו בתצפית בבתים לחייליהם 

שמעתם על היכן  !!קות את הבית ביציאתםנללטאטא ו

ביטוח לאומי מדינה מספיק מטורפת כדי לשלם 

חומה 'ב ?!ברמאלהענגין ומתעלסים המתלמחבלים 

ת ואבסמט םחיילינו לסכן את עצמאת ומגן' חייבו 

במקום להפציץ את האיזור, ועשרות  ,הממולכדות

החייל יטת, ומהשי 13מטובי החיילים שילמו בחייהם, 

חיילינו לנדרש נין בג'ד ועוד ועוד. "גד עזרא היהמיוחד 

מפאת מילכוד  תקדם רק כעשרה מטרשש שעות כדי לה

מנעו הפגזות על אכזריות אוויליות והוראות באשר , זה

  .מולכדמכל האיזור ה

לעולם,  הלימחהיה לה קטיף פונה באכזריות שלא תגוש 

 קצינים וחיילים ''סוממוב. "הז ולא בעו"לא בעוה

ת של וורהמסהשיטות ובמיטב  ,באמצעות שטיפת מוח

הגרש היהודי יטושטש עד העדר ש נתמ לע ,ב.ג.הק

לבצע הפשע המכוער ביותר שביצעה יוכלו הכרה, וכך 

יהם מבת לגרש אותם :היא י אזרחיהה כלפנמדי

יבינו, טרוריסטים וכדי למסור אותה בידי א ,ומארצם

והיו היו תקדים כזה בתולדות האנושות. אין ומנוולים. 

לא עריצים שעקרו אוכלוסיות ממקומן, אבל אף אחד 

עם שפשכזו, לאוויליות ולאכזריות הצליח להתדרדר עד 

זה כל ו !ולאוייבייתבצע על מנת למסור את השטח 

 :ובדהע צבאית לא הייתה שם.צדקה ההלא  ?מדוע

לסיים את תקפידו בגלל אי  נאלץדאז ל "הרמטכ

שמועות ש י ?העמדתו לדין של שרוןלמנוע  !סכמתוה

לחלל  יותר מפעםשעלו  ,אלהואולי יותר מ ,כאלה

נפלו יותר מדי  :מקרה דבר אחד ברורכל ב .האוויר

כאב וזה  .על גוש קטיףחיילים ואזרחים על ההגנה 

להגיב שסירבו גלל ב ?מדועבל א .אדיר, בלי ספק

, וסירבו ם אלהבהתאם לנדרש כלפי פיגועים שפלי

מי שזוכר אירועים נוראים אלה, כל  !לפגוע באוייב

שומר ללא ספק בתודעתו את ההצהרות האומללות 

הגיב בהפגזה על ל "'צה :םהשמיע לאחריהל "צהש

היה מדובר בשקר ם ירברוב המקאבל  !'מטרות האוייב

ו הוראה ישראל קיבליילי חשהייתה, האמת  ובזוי.גס 

אז הסכמי אוסלו, מ :פלאואין  !!להפגיז שטחים ריקים

נהפך חדל להיות הצבא הדואג לדיווחי אמת, ול "צה



 יותר של כל המדינהלאחד הגופים הבלתי נאמנים ב

  .בדיווחיו לצבור

, נחלת האומה, אליה נכספנו, ארץ ישראל כולהועל 

כאילו  ותדנהתפללנו אלפי שנים, ממשלות ישראל 

שיש  )ניתן לטרוריסטים( מסחר'אובייקט' למדובר ב

 .)נקבל קצת שקט( באמצעותו 'הכנסות' למדינההפיק ל

בכל מערכותיו נדרש ח צנראינו בושה כזו, שעם מאיפה 

, ואף הביס ,צחיא נולהיכנע לתכתיבי טרוריסטים שה

 ?!ולמסור לשם 'שקט תעשייתי' נתחי אדמת מולדת

באותו תסביך של  מדוברפעם נוספת,  :לטשטשאסור 

 כלהצהיר קבל שאין לו את האומץ ל ,היהודי הנרדף

תיו האמינו בו לאורך כל מה שהוא ואבוהעמים, 

דורש  לוקיךארץ אשר ה' אזו השזו ארצנו, שהדורות, 

   .עהובשבו נתנה לנו לעולמי עדשאותה, ו

עטור גלה כיום תמ ,המושפל של הגלות ,ה'נבך'היהודי 

 ,דרבא ואדרבאא, גיבור ול, לא משום שאינ"מדי צה

ובצדק,  ,כבר זמן רבהגבורה הישראלית של צעירינו היא 

ממשלות בגלל הוראות של  ,אלא .תפארתללשם ו

 ,מדינית ,רוחנית בעלי תסביכי נחיתותומפקדים 

 ,החלטותיהם וערכיהםשכל  ,אנושית ואינטלקטואלית

   .הסכמת העמים :אחדמידה  קנהברק  בחניםנ

עלינו  ל זהמשום כ :לנו ארתשנפורתא בלבד נחמה 

'את צמח דוד  ובתוספת כוונהלהתפלל מעומק לבנו 

המשוח  ,זקוקים לבן דודאנו עבדך מהרה תצמיח'. 

 ,בחוסן תורניהעטור אלהית, היונקת מרוח בגבורה 

האמונה הטהורה ( 'אלהי מערכות ישראל'הלוחם בשם 

 .)המאוחדות נגדנו האומות( גם נגד גוליית )של ישראל

מאמין שרבים מאד בין צעירי עמנו מסוגלים לכך, ני א

הם מחכים רק למי שיעיז להראות הדרך העולה מעלה 

  מעלה.

  

  ר אליהו רחמים זייני"דהרב 

  ישיבת ההסדר חיפהראש 

   


