בס"ד

יו"ר רבני ארץ ישראל מרן הרב דב ליאור שליט"א בראיון מיוחד ל'ארץ ישראל שלנו'

אין להעסיק ולהשכיר בתים
לערבים ברחבי ארץ ישראל
לקראת חג הפורים ניאות יו"ר רבני ארץ ישראל ,הגאון הגדול הרב דב ליאור שליט"א ,רבה של חברון וקרית ארבע ,להעניק
ראיון ל"ארץ ישראל שלנו" על המצב הקשה השורר בארץ הקודש ,ועל הלקחים שיש להפיק מהטבח הנורא בירושלים
לגבי המשך המאבק להצלת ארץ ישראל.
כבוד הרב ,מהי המשמעות של פורים למצבנו כעת?
הרב קוק זצ"ל כתב על כל חודש משפט קצר המבטא את תוכנו .על חודש אדר כתב" :המזכירים
מוקפים מימות יהושע בן נון ,לא יוכלו להישאר עבדי אחשוורוש ."..הכוונה בזה ,שיהושע בן נון
וכלב בן יפונה יצאו נגד המרגלים שטענו 'אפס כי עז העם' ואשר שללו את היכולת של עם ישראל
לעלות ולכבוש את ארץ ישראל .ועל כך ענו יהושע וכלב 'עלה נעלה וירשנו אותה' .כלומר ,אם
הקב"ה מצווה אנחנו מסוגלים לכבוש ולנצח .צריך רק להתאמץ ולא להשאר עבדים לאחשורוש.
המדינאים דרדרו את המצב בארץ הקודש ,ובדרך הטבע לא רואים שום פתרון .אנחנו מאמינים
שהקב"ה לא ישאיר אותנו במצב הזה ,וכל הצרות והייסורים
מובלים אותנו בסופו של דבר לעבר הגאולה השלימה על ידי
משיח צדקנו .אבל צריך לעשות מאמץ עליון גם מלמטה.
על מרדכי נאמר "לא יכרע ולא ישתחווה" ,בלשון עתיד .כוונת
הדברים שצריך להמשיך את דרכו של מרדכי היהודי .לא להיכנע
לכל סוגי הטרור הרצחני ולעמוד בתוקף ,רק אז ננצח ונצליח
לבטל את גזירות המן שבכל דור ודור.

או להשכיר להם בתים בארץ ישראל .העסקתם אסורה לא רק בישיבות ,אלא גם במפעלים ובבתי
מלון ובכל מקום .ובפרט שעניי עירך קודמים.

שבועיים בלבד עברו מאז הטבח בישיבת 'מרכז הרב' בירושלים.
הציבור מזועזע וממאן להתנחם...
בזמן שיש חרון אף בעולם ,הקב"ה לוקח את הצדיקים ובכך מכפר על כלל ישראל .כאן מדובר
בביטול גזירות קשות על כלל ישראל .וכיפר אדמתו עמו .אותם נערים שעסקו בלימוד תורה בעת
שנטבחו היו בבחינת 'דודי ירד לגנו ללקוט שושנים' .לעתיד לבוא נבין מה זה תרם והציל ,ואיך כל
הדברים שקרו כעת הובילו אותנו לעבר הגאולה .הציבור
צריך להתחזק להוסיף נדבכים של קדושה ותורה בכל
מקום .הפירוד מאז חורבן בית שני לא נתקן לגמרי וצריך
לשים דגש מיוחד בתקופה זו על אחדות הלבבות.

בישיבת מרכז הרב סרבו לקבל את
ראש הממשלה אולמרט לביקור
תנחומים ,האם נהגו נכון?

הממשלה טוענת שהשלום יבוא על ידי
ויתורים ביהודה שומרון וירושלים?
בשנת תר"צ דרשו האנגלים והוואקף שהיהודים יוותרו על מספר
מטרים בכותל ואף איימו שיהיו פוגרומים .שאלו את הרב יוסף
חיים זוננפלד והרב קוק ושניהם התנבאו באותו סגנון ,שאין
לוותר לערבים בשום אופן .הרב קוק אמר "לא נשיג את שלומנו יו"ר רבני ארץ ישראל מרן הרב דב ליאור שליט"א
ובטחוננו בויתור על זכותנו האלוקית על שריד בית מקדשנו".
לפי המצב של היום נראה ,שננצל בע"ה מהדיבורים על מסירת יהודה שומרון וירושלים ,בזכות בהיכל הישיבה.
הערבים שלא יסכימו לקבל .הנס ,לצערנו ,יגיע על ידם .מה שנקרא במילתא דבדיחותא "עבודה
פסק ההלכה
ערבית".
עצם השלטון כאן ולאן שהם מובילים את עם ישראל ,זה ממש עונש משמים .את הטמטום הבלתי
נתפס של המנהיגים ,אפשר להסביר על פי מאמר חז"ל "ונטמתם בם" (במאכלים בלתי כשרים)
מלשון ונטמטתם .מי שאוכל מאכלות אסורות דעתו מטמטמת .רואים במוחש את אמיתות
דברי חכמינו .אנו נמצאים בשלטון הערב רב ,וממש לפני הגאולה רואים חזרה גנרלית על חטא
המרגלים שמאסו בארץ חמדה.

איך אפשר לקבל אדם שפועל נגד תורתנו הקדושה
וממשיך להוביל את עם ישראל לסכנות גדולות .איך
אפשר לכבד אדם כזה? עד לרגע זה הוא לא הביע חרטה
על מה שפעל וביצע נגד עם ישראל ,ועדיין הם מתכננים
את ה'התכנסות' כפי שהם קוראים לזה .בינתיים נבצר
ממנו לבצע את מזימותיו בצורה אקטיבית ,אבל הם
חותרים לכך .לכן נהגו נכון שסרבו לקבל אישיות כזאת

שעל הצבא לירות לעבר מקורות הירי ,גם במחיר
פגיעה באוכלוסיה אזרחית ,עורר תגובות רבות .מהו המקור
להלכה זו?

אין מושג בהלכה היהודית של התחשבות בחפים מפשע תוך כדי לחימה .אנו פועלים כהתגוננות
ולכן אין כאן שום שאלה .ברור שאם תוך כדי לחימה צריך לעצור את הירי של המחבלים ,מותר
לפגוע גם באזרחים אם אין בריה אחרת .היסוד של הדברים הוא מהמהר"ל ,שלומד זאת מבני
יעקב שמעון ולוי שעשו פעולת תגמול בשכם ,והרגו את כולם ללא יוצא מהכלל.

בעקבות הטבח הנורא בירושלים עולה שוב שאלת העסקת
ערבים ,והשכרת דירות לערבים בריכוזים של יהודים ,מה דעת איך צופה כבוד הרב את העתיד?
כבוד הרב?
לצערי הגדול המצב הקשה ילך ויתגבר .הנהגת המדינה שהגלתה יהודים והחריבה את ביתם
מאחר שמדובר בסכנת נפשות כמו שרואים במוחש ,הרי כפי שהדברים הורחבו בהלכה ,הן לגבי
העסקתם של ערבים והן לגבי השכרת דירות לערבים ,ברור שאסור בתכלית האיסור להעסיקם

ושרפה את היכלנו בגוש קטיף ,לא התחרטה על המהלכים שעשו ,והם ממשיכים בכך ,כאשר
מונעים בניה במרחבי ירושלים ,חונקים את ההתיישבות ומדברים על מסירת ארץ ישראל לאויב.
המשך בעמ' 2

המשך מעמ' 1
לנצח אותם נוכל רק על ידי שנגביר את האמונה ואת הקדושה ,ונדאג שהציבור שלנו יהיה מאוחד
וחזק ,וכך באמת נוכל לבטא את הרצון האמיתי של העם .כל הצרות המתרחשות כיום קשורות
לגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון ,ונקווה שבפעם הבאה אם חלילה הדבר יבוא לידי פועל נצליח
לבלום את זה.

האם היה שייך לעצור את הגירוש מגוש קטיף?
אם הציבור היה שומע לפסק איחוד הרבנים למען ארץ ישראל ,בראשותם של הגאונים הרב
אברהם שפירא זצ"ל ויבלט"א הרב מרדכי אליהו שליט"א ,והיו מסרבים לציית לפקודת הפשע
של הגירוש מגוש קטיף ,ולא היו שומעים לכל מיני אנשים שמכנים עצמם "רבנים" ,שהעזו לצאת
נגד פסק זה ,יכול להיות בהחלט שהיינו חוסכים את הסבל הרב מעם ישראל .אנו משלמים את
המחיר הכבד שאותם "רבנים" העזו להמרות את פיהם של גדולי הדור .וכבר אמרו חכמינו 'כל
הנוטל עצה מהזקנים אינו נכשל'.

האם יש תיקון לאותם רבנים שהרב מסרב לנקוט בשמותם?
שערי תשובה לא ננעלו .מה שקרה בגירוש מגוש קטיף ,היה כרוך בעבירות חמורות של מסירת
ארץ ישראל לידי הגוים ,מסירת ממון ישראל בידי עכו"ם ,הבאת סכנות חמורות למליוני יהודים
בארץ ישראל ,וכל זאת מלבד הריסת חייהם של משפחות המגורשים .כל מה שקורה כעת הוא על

כתפיהם ומצפונם של אלו שנתנו לדבר הזה לקרות .מי שרוצה לעצור את ההתדרדרות ביהודה
שומרון וירושלים ולהציל את ארץ ישראל ,חייב לחנך את תלמידיו שיש איסור תורה להיות
שותפים בכל צורה שהיא בכל סוג של פינוי יהודים מארץ ישראל ,כפסק דינו של הרב שפירא.
כבר כעת יש להודיע למפקדים בצבא שלא נבצע שום פקודה בלתי חוקית בכל מעגל שהוא
הנוגדת את התורה והכרוכה בפינוי יישובים ומסירת נחלת אבותינו לזרים.

ברכת כבוד הרב לקוראי "ארץ ישראל שלנו":
ברוח ימי הפורים בטוחים אנו שהקב"ה יעשה לנו נסים ויצילנו מכל
האויבים מסביב ,ולא יטוש ה' את עמו ונחלתו לא יעזוב .וכל הסערות
שעוברות כעת על עם ישראל ,לא יצליחו לפגוע בנצחיותו.
אני רוצה להודות ולברך את המטה להצלת העם והארץ ,על יוזמותיו
הברוכות בהחדרת והשרשת התודעה ש'ארץ ישראל שלנו' ושיש
להיאבק במסירות נפש להצלתה .וכאן הקריאה מעומק הלב להיות
שותפים לפעילות ולאחד כוחות .ונזכה בפורים השתא ,לקיום הפסוקים
"ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם ,וליהודים היתה
אורה ושמחה וששון ויקר".

פרצופה של מדינת ישראל 2008

אחוזים מתושבי ישראל מתנגדים להמשך הנסיגות ביהודה ושומרון ורק  26.9בעד
המשך הנסיגות.

לקראת  60שנות "עצמאותה" כביכול של המדינה ,מתקשים השלטונות להחריב את
ביתו של המחבל ימ"ש שטבח שמונת תלמידי ישיבת מרכז הרב בשערי עיר הבירה
ירושלים .לעומת זאת שנתיים וחצי קודם לכן ,מדינת ישראל ,החל מהנשיא וכלה
באחרון השוטרים ,היו שותפים לפשע הנתעב של הרס וחורבן אלפי בתים בגוש קטיף
וצפון השומרון ,בזמן קצר מאד ,תוך רמיסת זכויות יסוד של כבוד האדם וחירותו ,ועד
היום מופקרים מגורשי גוש קטיף על ידי המדינה.

מפילוח הסקר לפי מגזרים עולה ,שבציבור החרדי  95אחוזים מתנגדים להמשך הנסיגות,
בציבור הדתי  90.9אחוז מתנגדים ,בציבור המסורתי  82אחוזים ,אבל גם בציבור החילוני
מתנגדים  57אחוז להמשך הנסיגות.
יו"ר המטה העולמי הרב שלום דב וולפא אומר בעקבות הסקר" :מוכח שהציבור
חכם דיו כדי להבין את הסכנות הגלומות בנסיגה ,וזה צריך להמריץ את נאמני ארץ
ישראל לפעול ולהשפיע ,ולתת אלטרנטיבה אמיתית של שלימות העם והארץ,
מול מדיניות הממשלה שהובילה להרס ושכול" .עוד הוסיף הרב" :הנתונים במגזר
החילוני מראים ,שעל אף האחוז הגבוה השולל את הנסיגות ,יש עדיין הרבה מה
לעבוד ולמקד את ההסברה לאותו ציבור הנתון לשטיפת מח קטלנית של התקשורת
ושל גורמי הרס עצמי רדיקאליים".

אלפי משלוחי מנות מחולקים לילדי
ותושבי שדרות ומגורשי גוש קטיף
בית המחבל שטבח במרכז הרב עם דגלי חאמס וחיזבאלה בית משפחת שומרון החרב בנוה דקלים

סקר 'מותגים' קובע:

החל מתחילת השבוע זרמו אלפי משלוחי מנות לשדרות ומגורשי גוש קטיף .רוב
המשלוחים נרכשו אצל סוחרי שדרות ,ואלפים נוספים נאספו מעשרות בתי ספר
ברחבי הארץ ,כאשר תלמידי מוסדות החינוך הכינו חבילות שי לבני גילם ילדי שדרות
והמגורשים כדי לעודדם ולחזקם ,בצירוף מכתב מעודד.

 73אחוז מהציבור
נגד המשך הנסיגה
ביהודה ושומרון
סקר 'מותגים' שהוזמן עבור 'ארץ ישראל שלנו' ,בדק במהלך החודש האחרון את עמדת
הציבור בישראל בענין המשך תהליך הנסיגות מיהודה ושומרון .שאלת הסקר הייתה
"האם בעקבות תוצאות תהליך ההתנתקות מחבל עזה הנך בעד המשך הנסיגה
מיהודה ושומרון או נגד" 64.9 .ענו שהם נגד המשך הנסיגה .23.9 ,אמרו שהם בעד
המשך הנסיגה .השאר לא ענו או סרבו.
מפילוח התשובות שנתקבלו ללא הלא יודעים והמסרבים ,עולה ,שלמעלה מ73-

משלוחי המנות מגיעים לשדרות

רכז הסניפים של המטה העולמי להצלת העם והארץ הרב מוטי מרקוביץ ,מספר על
הענות חסרת תקדים ,והתעוררות רבה ומראות מרגשים של הזדהות אלפי ילדי ישראל
מכל המגזרים ,עם תושבי שדרות ומגורשי גוש קטיף .המטה מודה לציבור שסייע והיה
שותף להרמת המבצע הגדול של משלוחי מנות ,ובכך הוכיח את מסירות נפשם של
נאמני ארץ ישראל למען אחינו הגיבורים.

ארץ ישראל בפרשה
הרב עוזיהו שרבף  -חברון

לכבודה של ארץ ישראל
לכבוד ארץ ישראל תיקנו חכמים ,שכל עיר שהייתה מוקפת חומה מימות יהושע בן
נון (ולא מימות אחשוורוש) קוראים בה את המגילה ביום ט"ו .כלומר :אם היו מתקנים
שבערים המוקפות מימות אחשוורוש (ולא מימות יהושע) יקראו בט"ו ,והרי ארץ ישראל
הייתה חרבה באותה עת ,נמצא שעיירות המוקפות חומה בחוצה לארץ חשובות מעיירות
בארץ ישראל שחומתיהן היו חרבות ,וזהו עלבון גדול לארץ ישראל שמחשיבים את חוץ
לארץ יותר ממנה ,ובמיוחד שארץ ישראל יותר טובה מכל חמדת תבל ,שהכל טפל וכלא
נחשב ביחס אליה.
שני כללים גדולים למדים אנו מתשומת הלב של חכמים לכבודה של ארץ ישראל:
א .יש להיזהר מלהמעיט מכבודה של ארץ ישראל .אי אפשר לתקן תקנות ויהיו אשר יהיו,

שיפגעו בכבודה של ארצנו.
ב .אי אפשר לשמוח כאשר עומדת לה ארץ ישראל מן הצד ,חרבה ,שוממה ומבוישת ורוב
ישראל נמצאים מחוצה לה .זו אחת הסיבות שאין אומרים הלל בפורים שהרי עדיין עבדי
אחשוורוש אנו ולא בני חורין גם בארצנו הקדושה .השמחה השלימה היא רק כאשר
חוזרים כל בני ישראל אליה ומחוננים את עפרה בגאולה האמיתית.
לכן כשגלינו מארצנו נאמר" :על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון" ,ועל
השמחה הגדולה הצפויה לנו נאמר" :בשוב ה' את שיבת ציון ..אז ימלא שחוק פינו ולשוננו
רינה"!

הרב דוד מאיר דרוקמן ,רב העיר קרית מוצקין

צא וראה מה בין דורות ראשונים לדורות אחרונים :בדורות ראשונים התחוללה
רח"ל מגיפה של כפירה באמונה ,ואילו עתה מתקיימת "אמונה בכפירה" (אימרה
ידועה בשם אחד מגדולי ישראל).

אני בתוכם) בקריאה שכותרתה "מידה כנגד מידה" ובה פניה לציבור ולממסד (לא
חלילה ליחידים) להתנהג עם בני דודנו שמתירים את דמנו כמתבקש מייחסם
אלינו.

המהפיכה הטכנולוגית לפני קרוב למאתיים שנה ,יצרה בלבול רעיוני עצום ,מה
שהביא לאוירה של נטישת ערכים ורוח של כפירה .בדורות האחרונים אך הוכח
שההתקדמות הטכנולוגית וגילויי המדע לא רק שאינם מהווים סתירה לאמת
האלוקית ,אלא כל אלה אך מסייעים להעמקת האמונה וההכרה בנצחיות התורה.

והנה ,עוד טרם התקדש חג הפורים ,עוד לפני שמאן דהו הספיק התבסם כתוצאה
מלגימה הגונה ,הטיחו בפנינו "השפויים" :אתם "הזויים ואף סוטים" .ושוב להזכירנו
שה"עד-דלא-ידע" הלזה התקיים עוד לפני פורים.

באשר עמנו התברך לא רק בסגולת "עם חכם ונבון" אלא גם בתכונת "עם עיקש
ופתלתול" ,עדיין נותרו קבוצות שלא מאפשרות לשינויים ולתובנות לבלבל אותם,
הם עדיין אחוזים בצורה פאנטית ב"אמונת" אבותיהם ,לפיה יש "להאמין בכפירה",
וכל כך למה? "כי אני אדם ריאלי ,אינני נמנה על ההזויים".
ברם ,למה להרחיק לכת לתקופה שלפני מאות בשנים :אך לפני שנתיים זיכו אותנו
"השפויים" ו"הריאלים" ב"מחמאות" והכתירו אותנו בתואר "הזויים" .כשצווחנו מלא
גרוננו שקטיושות יפלו על אשקלון ובנותיה .מי יספור ומי ימנה את קיטונות הלעג
להם זכינו.
לפני שבועיים נעקדו עולות תמימות ,טהורות וקדושות ,תלמידי הישיבה הק'
"מרכז הרב" ,ה' יקום דמם ע"י "ערבי ישראלי" .אנו ה"הזויים" התרינו והזהרנו מפני
המדיניות "ההומאנית" הננקטת כלפי אותו ציבור בעל הפוטנציאל הגדול ביותר
להנפקת מרצחים .בתגובה לטבח האיום ,יצאו רבנים (ולמען הגילוי הנאות גם

תדיר תמה תמה קראתי הייתכן ש"אמונה בכפירה" " -עד דלא ידע" והיפוך יוצרות
שכזה עשוי להתקבל ולהיקלט אצל חלק מהציבור?
ובכן ,כדרכם של יהודים אשיב בהקדמת קושיא וברוח ענייני דיומא :מדוע בני המן
ניתלו על עץ ,ולא נהרגו כשאר ה"חמש מאות איש"? יתכן והטעם לכך היות שבניו
של המן נוסף על שנאתם לעם ישראל בכלל ,הגדישו את הסאה בכך שכתבו "כתב
שיטנה" וגרמו שעם ישראל לא יוכל לעלות לירושלים לאחר שכורש איפשר את
הקמת בית המקדש (עיין רש"י שם).
נשאלת השאלה :וכי וייזתא הטיפש ,ודלפון הקבצן מסוגלים לחולל מהפכים כה
גדולים שכאלה? אלא מסתבר ,שכאשר מדובר ברדיפה וחבטה ב -יהודים  //דתיים
 //חרדים  //אוהבי ארץ ישראל (אל תמחק את המיותר ,כי אין מיותר)  -גם "וייזתא"
ו"דלפון" הופכים ל"מאן דאמר" ,גם הם מתקבלים כיועצים ו"דוברים"...
לחיים יהודים! פורים שמח!

ארץ ישראל שלנו גם בקיבוצים
השבוע אנו מארחים את צפריר רונן ,בן קיבוץ עין חרוד מאוחד ,לוחם בסיירת
מטכ"ל ,ממקימי קיבוץ גלגל בבקעה ב .1973-כיום איש תקשורת והיסטוריה ,בעל
תואר  MBAבמינהל עסקים ,מיוזמי כנס נהלל של ההתישבות העובדת .תושב
מולדת שבעמק יזרעאל.
רונן ידע מלחמות וראה הרבה מדינות שכנות באזורנו במסגרת
פעולותיו להצלת עם ישראל ,והיום הוא מודאג יותר מתמיד:
"מאז ההתנתקות ,אני לא רגוע .הרבה חברים בעברי כבר לא
חברים שלי .חלק מהם מדברים על הרהורי חרטה .מבחינתי
יש רק דרך אחת ,לחזור עכשיו ומיד לגוש קטיף ,ולהוכיח
שאנו בעלי הבית במקום".
צפריר רונן נמנה על המשפחה שהייתה ממייסדי עין חרוד,
והוא מתרפק על העבר ,כאשר יצחק טבנקין ,בשנת 69
בועידה מיוחדת בקיבוץ מעוז חיים ,ברך את הרב לוינגר
שנכנס להתגורר בחברון .בשנת  67צעק טבנקין בקיבוץ רמת
הכובש" :איך עברו שבועיים אחרי המלחמה ולא הקמנו 100
יישובים" .צפריר רונן בטוח שאפשר להחזיר עטרה ליושנה
ולהביא לשינוי מהפכני בדעת הקהל של הציבור הלא דתי:
"בציבור החילוני נכנס "וירוס שמאלני" ,שטיפת המוח לקחה
בשבי את החילונים .לדתיים יש יותר יכולת עמידה ,יש להם
יסודות חזקים".

הבעלים היחידי על המקום ,וזכות זו איננה ניתנת להפקעה" .לדברי רונן יש להחיל
מיד את הריבונות על כל שטחי יהודה ושומרון ,ורק מפלגות יהודיות המכירות
בזכותנו על הארץ כמדינה יהודית ,יוכרו מבחינה חוקית.
"שיהיה ברור לכולנו ,אם יהודה ושומרון תיקרא "פלשתין" אנחנו נעלם מפה בתוך
 20שנה ,לא תהיה לנו כאן זכות קיום .זאת לא תהיה ארצנו.
הדיון הוא כבר הרבה מעבר לטריטוריאלי .מדובר על עצם זהותנו
וקיומנו כעם יהודי".
"צריך להכיר בכך ,שמנחם בגין הביא את האסון הגדול ביותר על
עם ישראל בכך שויתר על סיני .את בגין תיעבתי .הוא הביא את
כל האסון ויצר את התקדים .ברגע שאתה נותן לאויב שמתקיף
אותך הוא ניצח .אין אצל הערבים שלום ,יש מושג של 'הודנא'
הפסקת אש לצורך תרמית".
צפריר רונן בטוח שהוא בעיצומה של מהפכה" :הרוח שלנו תגיע
לשלטון .בסופו של דבר גם השמאל ייאלץ לשנות את דרכו
ולהכיר בזכותנו על כל ארץ ישראל ,השאלה היא כמה דם יישפך
ומהו המחיר שנשלם".

צפריר רונן

לרונן יש מילים קשות על התקשורת ועל מה שעוללה לעם ישראל בשנים
האחרונות" :כל מי שמסית בעיתונות ובתקשורת בפומבי נגד זכותו של עם ישראל
על ארץ ישראל ,הוא בוגד ,ויש לשפוט אותו על פי חוקי הבגידה .כך היו עושים
במדינות מתוקנות .באמריקה לא יהיה עיתונאי אחד שיעז לכתוב שקליפורניה
שייכת למקסיקו כי היא נכבשה לפני  100שנה".
"יהודה ושומרון נתנה לנו על פי המשפט הבינלאומי ,שהכירה שהעם היהודי הוא

בשאלת אי ציות לפקודת הגירוש יש לרונן משנה סדורה" :היו
צריכים לא לציית לפקודה .אנחנו לא מסרבים ,אנחנו פשוט לא
מצייתים לפקודה בלתי חוקית .אנחנו לא נותנים את הראש שלנו לשחיטה .אם לא
היו מצייתים זה היה מבריא את הצבא והיה הופך את הצבא לטהור ונקי ,והמלחמה
בלבנון הייתה נראית אחרת".
בענין הטבח בירושלים ,אי התגובה של המדינה ,והתנהלותה מול משפחת המחבל
מג'אבל מוכאבר ,אומר רונן" :מדינה שפויה היתה מעלה ערבי שעבה מעשה כזה
הוא ומשפחתו על משאית ומעבירים אותם לירדן ,והבית לא היה נשאר על מקומו.
המענה והנקמה הטובים ביותר לטבח ב'מרכז הרב' הוא ,הפקעת אלף או אלפיים
דונם על כל קרבן והקמת ישוב עליו".

