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אשר שלא לה על עמדת בכנסת ישראל קשות ראש הממשלה בראשהאליציה וה הקוהותקפאתמול 

 זוג חד מיניים. פונדקאות לבני 

ו"ר כי, הנוגדות את המוסר והצדק היהודי והאנושי ראיתי לנכון, לפנות אליךטענות בדיון כיוון שהושמעו 

 כנגד הדמגוגיה והעיוות שבטענות אלה. ולהגיבהקואליציה, 

ל לי בעיניים ותאמר תסתכ" ראש הממשלה איציק שמולי כשצעק לעבר כאתמול הגדיל לעשות חה" בדיון

ציות מניפוללהשתמש במשיך את השיטה ובכך למעשה ה "לי שאני לא מספיק טוב כדי להיות אבא

 .מוסריה את הדיוןרגשיות של חד מיניים כדי להשתיק 

סתכל לעם היהודי בעיניים, תסתכל טוב טוב לנשמה של תחבר הכנסת איציק שמולי, ' -- מרועל כך יש ל

לדרוש מעם התנ"ך, מהעם שהביא את מוסר הנביאים לעולם שרואה  כיצד עולה בדעתךעם ישראל, 

 '?מוסרי, להיענות לדרישותיך הלא מוסריות והלא צודקות עיוותבמשפחה החד מינית 

 'קריטריון לצדק'. ההופכת להיות  מצוקה פרטית ,רק בעולם שאין בו מקור סמכות מוסרי

, מי קבע שמדינה צריכה לפתור מצוקות של כל פרט, מי קבע שיחיד או יחידים יכולים לכפות מעבר לכך

ביטוי אלא  על הרוב את מצוקותיהם וחולשותיהם בשם זכויות הפרט? מדינה זה לא מושג מופשט

 ולעם יש ערכים וזהות. . ריבונות של עםל

. יש בעולם אמיתות. לא הכל נ"ךעם היהודי יש היסטוריה מפוארת של מוסר וצדק שמקורם בתל

לא הכל יחסי. העם שהביא לעולם את 'ואהבת לרעך כמוך' והדאגה לגר יתום ואלמנה, חידש ו סובייקטיבי

 גם שמשכב זכר זה איסור של גילוי עריות מהחמורים בתורה. 

רק עולם ו ערכים נצחייםאמיתות ובעולם עיוות מוסרי. יש וטייה זו ס משפחה חד מינית איננה משפחה.

עוד למלא את דרישותיהם להביא ילד ו את המשמעות, יכול להתיר זוגות חד מינייםו שאיבד את האמת

 באופן שבו תנוצל אישה אחרת לפתרון מצוקותיהם. 

מוסרי? האם מטרה מקדשת את  האם בגלל זה פתרונן יצדיק כישלוןאך  יש בעולם אין סוף מצוקותהרי 

האמצעים? האם בשביל להיות אבא מותר לרמוס מוסר וצדק ונשים? האם בשביל מימוש צורך אישי 

מותר להביא ילד להורות לא נורמלית, להורות בלא לדעת מי האמא ולגדול בלי אמא? וכי מצוקה של 

                             אימו?  עת מיגבר תצדיק לאמלל את הילד? להביאו לעולם שנגזר עליו לעולם לא לד

 שמקורה באנוכיות. אלא אכזריותמוסריות  אינהזו 

אנחנו כחברה או כעם יהודי צריכים לממש צרכים בלתי צודקים של פרטים כאלו? זה אפשרי רק  האם

מדינת כל אזרחיה ל תפיסת עולם ש היבעקבות מחשבה שמדינה זה ספק דרישות של צורכי הפרטים. זו

ריכה לספק באופן שוויוני דרישה של כל פרט לפי מצוקותיו שצנטולת ערכים, ו , חסרת זהותשקופה

 האישיות. 

אבל המדינה שלנו היא מדינתו של העם היהודי בעל זהות יהודית. לא נתכופף בפני דרישות בלתי 

מוסריות המנוגדות לתורה וליהדות במובן העמוק. התא המשפחתי האידאלי והמוסרי הוא של אבא 

. םיהנורמלי ם ישראל. דרך המשפחה הנורמלית נמשכים החיים הטבעייםהפנינה שבכתר של ע וואמא. ז

העולם הפוסט מודרני מנסה לעקור בכל לצערנו, דרך אבא ואמא נמשכת כל התורה וכל המוסר בעולם. 

 דרך את האידיאל הקדוש והטהור של בית נאמן בישראל. 

כל . מדינה יהודיתהיא שלנו  שמבטאת בזקיפות קומה שהמדינה כל הכבוד לקואליציה הנוכחית

בזכות נאמנותנו ותנו הלאומית הברכה וההצלחה שאנו רואים בארץ באה בזכות זקיפות קומ

 .העמוקה לזהותנו היהודית

 . ולכל מי שלא מאפשר הרס לתא המשפחתי הנורמלי בשם מניפולציות רגשיות! יישר כח לקואליציה

 

  בכבוד ובברכה,

 יגאל לוינשטיין


