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מדינת ישראל כמדינה הבלתי מוסרית
ביותר בתולדות האנושות כלפי אזרחיה
אני מקווה שכל קורא יבין שכותרת זו היא פועל יוצא
של מעשה הפשע עליה החליטה ממשלת ישראל
אתמול :שחרור של רוצחים נבזים ,חיות אדם בדמות
אנוש ,חסרי כל אומץ ,הדוקרים בגב נשים וילדים חסרי
ישע ,השופכים את דם בני עמנו זה יותר ממאה שנה
במיטב המסורת החייתיית המזרח תיכונית )ולא רק(.
הגיע הזמן לשים קץ לפחדנות של ממשלות ישראל,
המביאה אותן להתרפסות בלתי נלאית .לצורך זה ,על
העם להרים את קולו נגד ההחלטות השפלות והבזויות
של מנהיגי עמנו .הצער הגדול הפעם ,איננו שחרור
רוצחים אלה ,אלא הקו המנחה החלטות פחדניות אלה,
פרי מנטליות גלותית שאינה מסוגלת שלא להתרפס
בפני כל גוי .מנטליות זו השלטת בארצנו ,והגורמת שכל
החלטותיה נגזרות מהתחשבות בדעת הקהל של גויי
הארצות בעולם ,שרובם שונאי ישראל מרגע היווסדם,
הינה הוכחה שלמרות כל הישגיה הנפלאים של מדינת
ישראל בתחום האנושי ,המדעי ,התרבותי ועוד ,שהושגו
בחסדי שמיים שלא היו כמותם מאז יציאת מצרים,
ממשלות ישראל ממשיכות להנחיל ולהשריש באומה
כולה תודעה גלותית ,פרי תסביכי נחיתות של היהודי
הגולה והנודד .כל העוצמות האנושיות ,התרבותיות
הצבאיות והמדעיות לא הצליחו להביא ממשלות אלה
לחדול מהשתחויות בפני כל פריצי העמים ,ולהפגין
עצמאות אמיתית קבל העולם כולו .דעת העולם העויין
ברובו המוחץ ,נשארת המפתח לכל החלטותיהן ,במיטב
המסורת הגלותית שנכפתה עלנו בתקופת הביניים.
אך ,מדוע בשם חולשה זו אני מאשים אותן בחוסר
מוסריות? התשובות זורמות בשטף .קודם כל ,משום
שאנו המדינה המתורבתת הראשונה שהעניקה אי פעם
הכרה בזכות קיום של ארגוני טרור ,והראשונה )אולי אף
היחידה בינתיים( שהעלתה את מנהיגיהם למדרגת
'ראשי ממשלות' ו'נשיאי' מחבליהם ,בשעה ובאמצעות
הסכמי אוסלו הזכורים לשמצה .עראפת ,אותו טובח
נשים וילדים ,הועלה למדרגת 'נשיא' ,אבו מאזן מארגן
הטבח בשש עשרה נערות ישראל תמימות במעלות,
עלה לאותה גדולה אחריו ,וכן לגבי כל חבר מריעיהם.
אבל כל זה עדיין אינו כלום לגבי האכזריות כלפי חיילי
צה"ל ,הנדרשים מאז הסכמי פשע אלה ,לסכן את חייהם
כדי לא לסכן 'אוכלוסיה' אזרחית'! מסכת שלמה של של
פסידו-מוסר מלחמה ,בעריכתו של פילוסוף מפוקפק,
מוטפת השכם והערב לכל חייל בבמהלך גיוסו ,עד כדי
טיטוש כל יכולת לשפוט בעצמו את הסכנות האורבות

לו מכל עבר בשם מוסר מזוכיסטי זה .ומהי אותה
'אוכלוסיה' אזרחית'? נשות ובני רוצחים ,השותפים עם
בעליהם ואבותיהם בכל פשע ,תומכים ומעודדים אותם.
הש"גימלים עומדים איתנים על המשמר למנוע הפעם
כניסת ההגיון לא רק בשער המחנה ,אלא במוחו של כל
אזרח משרת .וכמעט ואין איש המעיז לשאול :היכן
מצאנו ,לאורך כל תולדות האנושות ,צבא המוכן לסכן
חייליו כדי לא לסכן חיילי האוייב?! מאות מטובי חיילי
ישראל עלו על המזבח ,בשם עמדה מטופשת ובלתי
מוסרית לשווע זו ,בלבנון ,בחבל עזה ,ביהודה ושומרון
ועוד .לא העזתי לדבר על מפקדים מטומטמים ,שהורו
לחייליהם שעמדו בתצפית בבתים בג'נין שכם וכדו',
לטאטא ולנקות את הבית ביציאתם!! היכן שמעתם על
מדינה מספיק מטורפת כדי לשלם ביטוח לאומי
למחבלים המתענגין ומתעלסים ברמאלה?! ב'חומה
ומגן' חייבו את חיילינו לסכן את עצמם בסמטאות
הממולכדות ,במקום להפציץ את האיזור ,ועשרות
מטובי החיילים שילמו בחייהם 13 ,מהשייטת ,והחייל
המיוחד גד עזרא הי"ד ועוד ועוד .בג'נין נדרש לחיילינו
שש שעות כדי להתקדם רק כעשרה מטר מפאת מילכוד
זה ,באשר הוראות אוויליות ואכזריות מנעו הפגזות על
כל האיזור הממולכד.
גוש קטיף פונה באכזריות שלא תהיה לה מחילה לעולם,
לא בעוה"ז ולא בעוה"ב' .סוממו' קצינים וחיילים
באמצעות שטיפת מוח ,במיטב השיטות והמסורות של
הק.ג.ב ,על מנת שהגרש היהודי יטושטש עד העדר
הכרה ,וכך יוכלו לבצע הפשע המכוער ביותר שביצעה
מדינה כלפי אזרחיה היא :לגרש אותם מבתיהם
ומארצם ,כדי למסור אותה בידי אויבינו ,טרוריסטים
מנוולים .ואין תקדים כזה בתולדות האנושות .היו והיו
עריצים שעקרו אוכלוסיות ממקומן ,אבל אף אחד לא
הצליח להתדרדר עד לאוויליות ולאכזריות כזו ,שפשעם
יתבצע על מנת למסור את השטח לאוייביו! וכל זה
מדוע? הלא הצדקה צבאית לא הייתה שם .עובדה:
הרמטכ"ל דאז נאלץ לסיים את תקפידו בגלל אי
הסכמתו! למנוע העמדתו לדין של שרון? יש שמועות
כאלה ,ואולי יותר מאלה ,שעלו יותר מפעם לחלל
האוויר .בכל מקרה דבר אחד ברור :נפלו יותר מדי
חיילים ואזרחים על ההגנה על גוש קטיף .וזה כאב
אדיר ,בלי ספק .אבל מדוע? בגלל שסירבו להגיב
בהתאם לנדרש כלפי פיגועים שפלים אלה ,וסירבו
לפגוע באוייב! כל מי שזוכר אירועים נוראים אלה,
שומר ללא ספק בתודעתו את ההצהרות האומללות
שצה"ל השמיע לאחריהם' :צה"ל הגיב בהפגזה על
מטרות האוייב'! אבל ברוב המקרים היה מדובר בשקר
גס ובזוי .האמת הייתה ,שחיילי ישראל קיבלו הוראה
להפגיז שטחים ריקים!! ואין פלא :מאז הסכמי אוסלו,
צה"ל חדל להיות הצבא הדואג לדיווחי אמת ,ונהפך

לאחד הגופים הבלתי נאמנים ביותר של כל המדינה
בדיווחיו לצבור.
ועל ארץ ישראל כולה ,נחלת האומה ,אליה נכספנו,
התפללנו אלפי שנים ,ממשלות ישראל דנות כאילו
מדובר ב'אובייקט' למסחר )ניתן לטרוריסטים( שיש
להפיק באמצעותו 'הכנסות' למדינה )נקבל קצת שקט(.
איפה ראינו בושה כזו ,שעם מנצח בכל מערכותיו נדרש
להיכנע לתכתיבי טרוריסטים שהוא ניצח ,ואף הביס,
ולמסור לשם 'שקט תעשייתי' נתחי אדמת מולדת?!
אסור לטשטש :פעם נוספת ,מדובר באותו תסביך של
היהודי הנרדף ,שאין לו את האומץ להצהיר קבל כל
העמים ,מה שהוא ואבותיו האמינו בו לאורך כל
הדורות ,שזו ארצנו ,שזו הארץ אשר ה' אלוקיך דורש
אותה ,ושנתנה לנו לעולמי עד ובשבועה.
היהודי ה'נבך' ,המושפל של הגלות ,מתגלה כיום עטור
מדי צה"ל ,לא משום שאינו גיבור ,אדרבא ואדרבא,
הגבורה הישראלית של צעירינו היא כבר זמן רב ,ובצדק,
לשם ולתפארת .אלא ,בגלל הוראות של ממשלות
ומפקדים בעלי תסביכי נחיתות רוחנית ,מדינית,
אנושית ואינטלקטואלית ,שכל החלטותיהם וערכיהם,
נבחנים רק בקנה מידה אחד :הסכמת העמים.
נחמה פורתא בלבד נשארת לנו :משום כל זה עלינו
להתפלל מעומק לבנו ובתוספת כוונה 'את צמח דוד
עבדך מהרה תצמיח' .אנו זקוקים לבן דוד ,המשוח
בגבורה היונקת מרוח אלהית ,העטור בחוסן תורני,
הלוחם בשם 'אלהי מערכות ישראל' )האמונה הטהורה
של ישראל( גם נגד גוליית )האומות המאוחדות נגדנו(.
אני מאמין שרבים מאד בין צעירי עמנו מסוגלים לכך,
הם מחכים רק למי שיעיז להראות הדרך העולה מעלה
מעלה.
הרב ד"ר אליהו רחמים זייני
ראש ישיבת ההסדר חיפה

