תגובה ראשונית לאירועי השבוע
עד לפני כמה רגעים שני אסונות כבדים פקדו את
צה"ל ובזה את עם ישראל כולו .זה שנים רבות
שצה"ל לא ספג מהלומות מסוג זה .הצבא הטוב
ביותר בעולם משלם באבדו כבדות מנשוא את
הנורא ביותר מצד מדינה מתוקנת :הטיפשות
החולנית של מנהיגיה הפוליטיים .ברגע זה ממש
שאני כותב אנו שומעים על עוד אסון נורא.
אין בתולדות האנושות מדינה שנהגה באיוולת
ובחוסר מוסריות מזוויעה כמדינת ישראל .כל
מדינה עריצית או חסרת מוסר ,נהגה בברוטליות
ובחוסר מוסריות כלפי אויביה או מתנגדיה .לא
כן היא מדינת ישראל ,המתאכזרת זה למעלה
משתים עשרה שנה על חיילה ואזרחיה .היא
שולחת חיילה למשימות מסוכנות שאין כדוגמתן
בתולדות האנושות ,תוך סיכון עצמי ברור אדיר
אך ורק כדי לא לסכן את אויביה ,בשם הטענה
האיוולת והמטופשת של חשש מפגיעה ב'חפים
מפשע' .הגיעה העת לומר אחת ולתמיד:
במלחמה אין 'חפים מפשע' .עמים מהווים חטיבה
אחת וכל אחד בעם נושא במלא האחריות
הרובצת על כל שאר בני עמו כל עוד אינו מסתייג
מהם )ולמעשה אף אם מסתייג מהם ,כל עוד אינו
עוזב עמו( .מלחמה היא מטבעה פעולה לאומית,
וכלליה לאומיים ולא פרטיים.
וכדי לא לפגוע באותם 'חפים מפשע' ,קרוביהם,
ידידיהם ומשפחותיהם של אותם הצועדים עם
חלקי גופות ברחובות עזה ,מדינת ישראל מסכנת
חייליה .היא מעיזה לשלוח חייליה החיים כדי
לאסוף חתיכות גופות של מתים!! עם כל הכאב
הנורא הכרוך במציאות זו ובסבל המשפחות,
חייבים לומר :אוויליות כזו לא נשמעה בתולדות
האנושות בעם מתורבת ובמדינה מתוקנת
והנוהגת בהגיון אלמנטארי .ב"ה באופן אישי הנני
משוחרר מאחריות זו ,כיון שכבר הרמתי במהלך
כל השבוע את קולי בכל מקום ובכל הזדמנות נגד
פשע מוסרי זה.
אלא שהצרה היא שטיפשות זו ,חוסר מוסריות
זה ,אינם עוד נחלת המנהיגות הפוליטית בלבד,
אלא פשטו כמשפחת גם במנהיגות הרוחנית
הרבנית .אישיות בכירה צבאית קבעה שעל
החיילים לחלל על זה את שבת!! חובה מוסרית
ואמונית מוטלת עליי – כפי שהיא מוטלת על כל
רב דרך אגב  -להודיע לכל מי שרוצה לשמוע :אין
כל בסיס לעמדה זו בהלכה היהודית והיא נוגדת
כל עקרונות ההלכה וכל עקרונות המוסר התורני.
עוד אישיות אחרת שמילאה תפקיד בכיר בעולם
הרבני בעבר ,חסרת כל גדלות תורנית ,חסרת כל
שיעור קומה תורני ,שבניה מעולם לא שירתו
בצבא ,מעיזה לתת הנחיות לחיילי צה"ל ולחוות
דעתה בתחום זה ,תחום בו אחרים מסכנים את
חייהם ולא אישיות וקרוביה ,ולקבוע שמדובר
ב'חיים כנגד חיים'!

והנה ,הרגעים האחרונות הוכיחו לצערנו מעל כל
ספק שלא מדובר ב'חיים תמורת חיים' אלא
ב'מוות תמורת חיים'! מי ייתן את הדין על הדם
הנקי הנשפך לשווא? כל מי ששלח חיילים
למשימה נוראית זו לא יוכל לומר ידנו לא שפכו
את הדם הזה!
מחובתנו לקבוע :אין כל היתר הילכתי לסכן חיים
עבור מתים ,עם כל הכאב הכרוך בכך! בטוחני
שאין אחד מהקורבנות שהיה מצפה שחבריו
יסכנו את חייהם כדי להביא אותם אפילו
למנוחת עולמים .הלא אפילו לשלם כסף בלבד
כדי לפדות שבויים חיים אסור יתר על כדי
דמיהם )גיטין מו ,(.כל שכן שאין כל היתר לסכן
חיים .מדובר לא רק בעם-הארצות ,אלא בחוסר
אחריות ובחוסר מוסריות משווע מצד רב זה.
הרב ד"ר אליהו זייני
)הדברים אינם על דעת המוסד השני בו אני
מלמד(

