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שערוריית חוק  :ת ישראלתה של מדינמאבק על דמו

 טייןנשיגאל לויהרב  – הפונדקאות

 שמעודד סטייה ועיוותבים', "מילולית, המכנה עצמו 'ארגון הלהט-קולני ואליםן אך מיעוט קטישנו 

 –במשכבי זכר  מדינה שלמה להכיר בחוק ביאלהפועל בכל דרך ומנסה הוא מינית. הה ישל הנטי

 משכבי תועבה, כמשפחה לגיטימית.

לבעלי משכב זכר להביא ילדים לעולם ולגדל אותם במציאות דורשים לאפשר די בכך, הם גם ולא 

 של עיוות מוסרי.

מאבק על דמותה של המדינה  וזה. הפרטזכויות  עלהוא לא מאבק כיום כבר ברור לכל, כי ה

 . היהודית

המושג העם שהביא את התנ"ך לעולם ובו הקודים המוסריים לחברה האנושית כולה, חידש את 

כגון קשרים בין אב לבת, אם לביתה, אח  גלוי עריות ; לא תנאף : יםסרימו אסורים ובלתים יחסי

 ואחות, וכן זכר עם זכר, כולם שייכים לאיסורים החמורים ביותר בתנ"ך.

, קמה במדינת היהודים קבוצת מיעוט האלו אחרי אלפי שנים של שמירת הקודים המוסריים, והנה

, ועוד להביא "משפחה"לגיטימי ולהכיר ביחסים כאלו כקולנית המנסה להפוך משכבי זכר למעשה 

 .ילדים ולהכריח את עם התנ"ך להסכים לדבר מזעזע שכזה

זוהי התנגשות חזיתית  נושא זה הוא ראש החץ בניסיון למחוק את זהותה היהודית של המדינה.

לכן נעשים מאמצים אדירים לנגח את היהדות ולאשר ובין מדינה יהודית לבין מדינת זכויות הפרט 

 את החוק.

אחד מפורש נגד בזו הפעם הראשונה שהמדינה היהודית עומדת לחוקק חוק שהוא לציין כי  יש]

מה מים ברים שלא מקינם רבישי אמנם, .כחוק ציבורי קבוע בתורההחמורים ביותר  יםאיסורה

 . [תורהאיסור חמור בלא קיים חוק ציבורי המנוגד לאך ת כל חוקי התורה, אהאישית 

תיר גילוי נהשוויון  בשםם לגיטימציה. וכי ישם דורהם שמתנו עם ערכי השוויון שבבלבלו אוילא 

 תיר משכב זכר? נהשוויון  בשםוכי עריות? 

התא בה אירופה שמהאם . אותנו עולם המערבי מכיר במשפחה כזו לא תבלבלהשהטענה גם 

נלמד  ו, עם התנ"ך, אנחנו נלמד מהי משפחה? להיפך, אנ ,המשפחתי מתפורר והילודה יורדת

 . והמשפחה אותם על קדושת חיי הנישואין

נינו יאת ע ורעולות, לא ניתן כופת הואנשים עם נטינת הכאב והקושי של והבהאמפטיה  עם כל

 האלימות המילולית הדורסניתקבון המוסרי שבמשכב זכר, וודאי לא נכנע לנוכח ימלראות את הר

 כנגד כל מי שחולק על דעתם. שמופעלת

שאכפת לו ממדינת ישראל היהודית,  אדםכל ו בקרבו לב אדם נורמלי, כל מי שלב יהודי בעלכל 

יהודי ה הרומס את המוסר היש בניסיון לקדם חוק כזלא יכול לשתוק לנוכח השפלות המוסרית ש

 שהוא אור לגויים בקדושת חיי המשפחה. 

ה נגד הפגננגיע לו ,כל המודאגים מעתיד העם היהודי והמשפחה היהודיתיחדיו, נאחד כוחות 

 ברחבת גשר המיתרים. 17:00תועבה ברחובותיה של ירושלים יום חמישי שעה מצעד ה


