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מי שדוקר  ומנסה לרצוח את בני עמו בגלל הבדלי דעות ומי שמתגנב רעול פנים באישון לילה ושורף בני האם 

  ?מייצג את היהדות -משפחה ערבית בשנתם  

סקי ראה את מטרתה בוטינ' וזאב ז)מטישעיהו ( ְלאֹור ּגֹוִים ּוְנַתִּתיָך : "אומר על ישראלהנביא ישעיהו 

נאום בכנס היסוד ( "..יצירת תרבות לאומית שתאציל מהודה על כל העולם"–הסופית של מדינת היהודים 

תורה אחת ": אחד מערכי היהדות בתורה  הוא אהבת הגר .)1935, וינה, של ההסתדרות הציונית החדשה

 ואחרים היוו סמל ומצפן מוטיבים אלה .)16:15, במדבר" (ומשפט אחד יהיה לכם ולגר הגר אתכם

 אולם הגאווה הלאומית שלנו סופגת לאורך השנים . גאים במדינתנו הבהתפתחותנו כעם היהודי וכישראלים

ִּבְרבֹות ְרָׁשִעים ... ָתם ִיְׂשְנאּו ַאְנֵׁשי ָדִמים: "בספר משליהבאות לידי ביטוי גם בנאמר , פגיעות קטנות וגדולות

לעליונות , לגזענות, לשנאה,  לאפליה. )משלי כט (..."ַּגֲאַות ָאָדם ַּתְׁשִּפיֶלּנּו... ָעם ִיָּפַרע - ָחזֹון ְּבֵאין... ָּפַׁשע ִיְרֶּבה

  . מדינת היהודים–ולאלימות אסור שתהיה נחלה במדינת ישראל 

  ;ם כאלה שביצעו כלפינו פעולות טרור בהם נהרגו ילדים ונשיםנכון שבין שכנינו הפלסטינים ישנ

  ;נכון שיש בין שכנינו כאלה ששחטו ילדים יהודים בבתיהם באישון הלילה

  ;נכון שיש בין שכנינו כאלה שהשליכו בקבוקי תבערה ושרפו תינוקות ברכבם בדרכם לביתם

  ;יני משבח לרוב כאלה מעשים ורואה במבצעיהם גיבורים לאומייםנכון שהעם הפלסט

  ;נכון שנשיא פלסטין  קורא כיכרות על שמם של מרצחים

  ;נכון שמרצחים כאלה נהנים מקצבה חודשית או אחרת מהרשות הפלסטינית עבור מעשיהם

יתכן גם שהוריו היו בין ו, נכון ויש סיכוי שהילד שנשרף למות בכפר דומא יכול היה לגדול להיות מחבל רוצח

  ; בספטמבר או בפיגועי טרור בישראל11-הצוהלים אחרי אסון ה

הם מתכוונים לשחרר את "  לסיים את הכיבוש"ו" לשחרר את פלסטין"נכון שכשרוב הפלסטינאים קוראים 

  ;ירושלים רבתי וכדומה, עכו, חיפה, )א"ת(השטח מהירדן  עד לים התיכון ולסיים את הכיבוש ביפו 

  . חש לעתים זעם ורצון לנקוםל "בכל הננכון שמי שנפגע בעצמו וכואב את חוסר הצדק לדעתו ו

.  שעלינו לשמור מכל משמר, של הגינות ומוסראבל מה שמבדיל את העם היהודי מאויבנו קשור בערכי יסוד

 אלה ".יךנקום את דם אח"או " לא תסלח"אין דיבר . קודם לכל רגש של שנאה או נקמה" לא תרצח"הדיבר 

ים את העם היהודי ואת  המבייש,מזג ומובילים למעשי נבלה-רגשות פסולים הפועמים בליבם של חמי

  .מדינתו

 אולם .בצורה ממוקדת וחסרת פשרות, עלינו להמשיך להכות בזוממים נגדנו ולחסל את מי שעוסק בטרור

מי שצועד במצעד הנוגד אמונה גם לא את , מתוך זעם ויצר נקמה, אסור למי מאתנו לרצוח בצורה אקראית

תושב ישראל . ל הדת היהודית ודבק בערכים האנושיים ש,יהודי אמיתי לא רוצח אף אחד. דתית עמוקה

מי שפועל משנאה ופוגע בצורה . צריך להשאיר את הטיפול באנשי טרור לגורמי הביטחון של המדינה

   .מאיש טרור בעצמואיננו יותר ,  גם אם הוא יהודי בחיצוניותו, אקראית באחרים

מתגנבים כפחדנים רעולי דוקרים צועדים בחגם ואלה שש, שורפים בתי תפילה נוצריים ומוסלמיםאלה ש

 המצפונית - לא באים מהיהדות השורשית, שורפים בני משפחה בשנתם ורוצחים ילדים קטנים, פנים

  .  הם באים מיהדות אחרת–ית סמלוה


