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  ד"בס

  ו"תשסהשבט ב' ז וןשרא יום , חיפה

  

האם מדינת ישראל ממשיכה להיות 
  ?יהודית

  

ביישוב קטן על יד . דבר נפל בישראל בשבוע האחרון

, ובדם אחרי אלפיים שנה זעייישוב שנבנה ב, ירושלים

ימים , ך בתיהםמשפחות שזה עתה ממש נכנסו לתו

נושלו מהם ונאלצו לחזות , לפני כןבלבד ספורים 

ומי . ויחד אתם בחרבן מאמצי חיים שלמים, בחורבנם

,  לישראלהגנהבא משטרת ישראל וצ? המחריביםהיו 

גוף בפקודת ה, 'הבטחוןכוחות 'שרגילים לכנות אלו 

האם אנו באמת מודעים . ממשלת ישראלהמשמש כ

 של עם ישראל בטחוןהכוחות ? כינויים אלהלנורא שב

? ביטחוןחות  אז במה הם כו!עם ישראלמחריבים בתי 

לא  וםקוזקישלא הייתה מביישת לא באכזריות 

שחור הידוע ה נכנסו פוגרומיסטים בלבוש ,אוקריאנים

צעירים ות בעיניים הם דרכו אנשים נשים וומו, לשמצה

סוסים הדומים לרגלי , 14- עשרה שלוש ו- בני שתי

כל רחמנות אנושית . מלסוסיםיותר לפילים במימדיהם 

ירה כאילו אין בנסיבות שהיו שם אלמנטרית נעלמה מהז

והחייתיות לא פסחה גם . מקום לרגש אנושי אלמנטרי

. על נבחרי העם ועל עתירי זכיות אליבא דכולי עלמא

ל נרמסו "חברי כנסת ומפקדים בכירים לשעבר בצה

והכל , זמן רב מאדבאכזריות שלא זכורה לנו מאז 

 במיטב המסורת ,בהחלטות הקרויות משפטיות' מגובה'

מי שרק ראה את התמונות באמצעי . הביניימיית

נוראית טראומה  מי שחווה ן וכל שכ,התקשורת השונים

, מצד שלטון יהודיבפרט באשר היא באה על בשרו זו 

על התנהגות  לסלוח עוד פחותלשכוח ולעולם יוכל לא 

 בתולדות תקופות האפילות ביותרזו שאינה מביישת ה

ומדינת ישראל , לארץ כבודו של עם ישראל הורד .עמנו

הוכיחה שקלגסיה מסוגלים לרדת גם הם למדרגת שפלי 

   .אוייבינו

, דתיתשום סמכות וכל שכן , אין שום סמכות מוסרית

הרשאית לשמור אחרי זה על זכות השתיקה בשעה 

ארצו את ה לעמנו "בחסד עליון השיב הקב. נוראה זו

מה בקיצור , החזיר למנהיגי ישראל את חוטר השלטוןו

על מוטלת  חובה ,לכן, 'מלכות'ל מכנים "ך וחז"שהתנ

להשיב לעצמם את התפקיד של לוחמי ישראל רבני 

ההגנה על העשוקים ועל הדלים הנרמסים תמיד , המוסר

מחצית תולדותינו בבית ראשון אינו . לרגלי השלטון

אלא אותה תקופה בה שלטון עריצותי יהודי רומס 

לא רבני ישראל אנו , דאבוננול. אחים ועושק דלים

חולשתנו אבל , למדרגת נביאים ו עדיין להתרומםנהצלח

מתפקיד חומת ודלותנו זו לא תוכל לשחרר אותנו 

אותו , מאז הורדוס. מגינים על הערכים ועל המוסר

לא , וגזל שלטונםעבד אדומי שמרד בבית החשמונאים 

כזריות מסוג זה כלפי יהודים מצד חייתיות ואלנו זכורה 

הוא , ניתן ללמד זכותעל הורדוס לפחות .  הםנםשלטו

 היה מבית עשיו שהרצח ושפיכות הדמים לחם חוקו

שלטון  של ה'מפת הדרכים'וגם כפוף ל, ועצם מהותו

  . שונא ישראלההרומאי 

, אבל מדוע במדינת ישראל המתיימרת להיות מתורבתת

בעבר לא כל  ההמתיימרש ,המתיימרת להיות דמוקרטית

 יכול להתבצע פשע כזה ,' לגוייםאור' שמשלכך רחוק 

ני עמנו בשם החלטות מערכת משפטית המתיימרת בב

מדוע מה שהיה אמור להיות ? עמנוערכי ייצג את ל

נהפך לחוטר המכה עד זוב דם , חוטר ישי של המשיח

כאשר לא היה מסוגל להכות ,  ילדים וילדותאחים

: התשובה ברורה למדי? אוייבינו כדי להגן על אחינו

על מיטב המסורת הרומאית בדמות שיכלולה ב שמשום

 גייס השלטון את הטיעון המקיאבלי , עצמומקיאבלידי 

.  כדי להרשות לעצמו כל פשע'המדינה טובת'של ממש 

ך  ללא כל צור,כבר מעצמה' המגוייסת'ומערכת המשפט 

מאשרת נקיטת כל אמצעי כדי לשבור , כנוע מבחוץש

 דעות פוליטיות את אלו שערכיהם אינם מתיישבים עם

אנו ככל הנראה המדינה היחידה . מסויימות וידועות

בעולם המתיימרת להיות מתורבתת שמסקנות מערכת 

 לא על ,ניתנות לחיזוי כמעט ודאיי מראששלה המשפט 

אלא על פי הדמיות היושבות על , פי טענות בעלי הדין

הסבר , היכול להיות הסבר הגיוני לדבר. כסא המשפט

  ? ומנוחהשקטמעט וננו מצפל קניעשי

, מערכת המשפטהחוק ורי וההסתתרות מאחלאשר וב

כדי שמאן בהזול הזה עמנו התנסה יותר מדאי בתכסיס 

נבוכדנצר מחק את . י המוסרודהו יוכל להטעות את חוש

יה כאשר היה הוא ה, מרד נגדועילת מדינת ישראל ב

 טענו ,הרומאים ברצותם לטבוח בנו.  האכזרינוכובש

 העולם .כשאר הם היו כובשינו, ענה של מרדאותה ט

הנוצרי לדורותיו טען שאנו זקוקים לדם ילד נוצרי 

, נו עושקים בריבית את הגויים ושאאפיית מצותצורך ל

להתפרנס שלא נתנו לנו כל אשפרות כאשר הם אלו 

 ונהרות הדם וכל זה כדי להצדיק מסעי הצלב, אחרת

 .נקוויזציותפוגרומים ואי, כבשני האש, שהתלוו להם

העולם המוסלמי טען בדומה לכך שאנו מסכנים את 

וגזר עלינו ,  הפשוטיםאמונתם הצרופה של מאמניה

טבח  ,)הרבה לפני הנוצרים(לשאת את הטלאי הצהוב 

, השפיל אותנו,  ללא רחם בכל הזדמנות ובכל מקוםבנו

הכביד עולו , אלמנטריתשלל מאתנו כל זכות אנושית 

 האוקריינים והקוזקים הציגו .נסבלים-במסים בלתי

הכו את היהודים 'הצרים צעקו , אותנו כמסכני חייהם

, ו"הנאצים יש,  ואחרונים בתור',ותצילו את רוסיה

המפלסת ההיטלריאנית טענו שאנו נמסכנים של  גרונהב
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לא העזנו להזכיר השלטון . 'העולםשלום 'את 

הבולשביקי מפחד שחניכיו וחסידיו הישראלים יזהו את 

פרוטוקול יספיק לנו להזכיר שה. צמם בקלות יתירהע

היו מסמכים משפטיים ' משפט הרופאים'כ' זקני ציון'

. ההמשך ידוע.  להלפיא'חוקיים'וקביעות משפטיות 

לשמש מיפלט ומסתור ללא מעט  ה יכולטמערכת המשפ

ולא , חשבנו שכל זה מאחורנו, אבל דא עקא. פשעים

ולעיתים גם (הציוני הצבור הדתי , מדינתנובכאן . היא

עלילת השוא נופל קרבן לאותן עוולות בשם ) ציוני-אהל

  !מרד בשלטון היהודי על ארצושל 

נאשם הצבור הדתי בסירוב לשרת במשך עשרות בשנים 

שברור לכל ועתה , )דבר שכבר בזמנו לא היה נכון(בצבא 

למען ארץ שרבבות צעירים מלאי התלהבות קודש 

מאיישים את , חידות העיליתובילא רק משרתים ישראל 

קרו לודאי שזהו לצנינים בעיני (ל "רוב הקצונה של צה

 הבטחוניות הרגישות במשימותעומד , )שונאי תורה

, ומכל מקום תמיד בקו ראשון,  ביותרהמורכבותו

 למאחורי וילון שקוף שדיקטאטורה בקושי מסוות 

 רומסת אותם ועושקת אותם רק ,דמוקראטיה-דויפס

קיימים אחת המצוות הגדולות ביותר מבאשר הם 

ם "חיות בדמות יס. ב ארץ קודשנווייש: בתורה

עד אלו ) תרתי משמע(מתנפלות על צעירים חסרי ישע 

הנוער הרחוק מתורה חלקים רבים מבשעה ש. זוב דם

, באלימות, בזנות, שוקע לעיתים קרובות מדיי בסמים

היחיד הנוער את ממשלה אכזרית רומסת , בסטיות

כל להקריב את ההאחרון המוכן , האידיאליסטיר הנשא

עויינת תקשורת . זו ולמען עם ישראלקודשנו למען ארץ 

כל מה שריח ל התמלאה שנאהשאיבדה צלם יהודי ו

כל הצבור נגד ללא הרף  מסיתה ,תורה נודף ממנו

ככל ומערכת משפטית ש, אחרוני האידיאליסטים אלה

 של זהות כל זכררץ ישראל החליטה למחוק מאהנראה 

שעצם  מתייגסת גם היא נגד כל אותם האנשים ,יהודית

קיומם מהווה כתב אישום מהלך נגד חברה שאיבדה כל 

 והשוקעת או בבוץ עגל הזהב או בבוץ מושג של ערך

עה שו בנהאם לכך התכוונו רבותי. הידוניזם פרוע

 משרה הוא ברוך הקדוש אין'.) קלט שבת(שקבעו 

 רעים ושוטרים שופטים ושיכל עד ישראל על שכינתו

, סגיך כבר ואצרף עליך ידי ואשיבה שנאמר, מישראל

 ויעציך כבראשונה שפטיך ואשיבה בדיליך כל ואסירה

 אמר '.)צח סנהדרין(או במה שקבעו עוד ,  ''וגו כבתחלה

 דוד בן אין ,שמעון ברבי אלעזר רבי משום שמלאי רבי

 שנאמר מישראל ושוטרים שופטים כל שיכלו עד בא

... 'וגו סגיך כבר ואצרף עליך ידי ואשיבה )א ישעיהו(

 אלא נפדית ירושלים אין ,עולא אמר. שפטיך ואשיבה

 ושביה תפדה במשפט ציון )שם( שנאמר, בצדקה

 אי, אמגושי בטלי ,יהירי בטלי אי ,פפא רב אמר. בצדקה

 ,אמגושי בטלי יהירי בטלי אי, גזירפטי בטלי ,דייני בטלי

 ואי, בדיליך כל ואסירה סגיך כבר ואצרף )שם( דכתיב

' ה הסיר )ג צפניה( דכתיב ,גזירפטי בטלי דייני בטלי

   !'?איבך פנה משפטיך

  ר אליהו רחמים זייני"הרב ד

   1חיפה' אור וישועה'ראש ישיבת ההסדר 
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