שנאת

ישראל

כִּ י ֶא ָּׂשא ֶאל ָּׂש ַמיִּ ם יָּׂ ִּדי וְ ָּׂא ַמ ְר ִּתי ַחי ָּׂאנֹכִּ י ְלע ָֹּׂלם:
רמב"ן
 ...ואמרה השירה ,כי בסוף ישיב נקם לצריו ולמשנאיו ישלם .והטעם ,כי הם עשו כל
הרעות עמנו לשנאתו של הקדוש ברוך הוא ,כי לא ישנאו את ישראל בעבור שעשו ע"ז
כהם ,רק בעבור שלא יעשו כמעשיהם ,ויעבדו את הקדוש ברוך הוא וישמרו את מצותיו,
ולא יתחתנו בהם ולא יאכלו מזבחיהם ,ויבוזו ע"ז שלהם ויבערו אותה ממקומותיהם,
וכענין שאמר (תהלים מד כג) כי עליך הורגנו כל היום ,אם כן לשנאתו של הקדוש ברוך הוא
יעשו בנו כל הרעות האלה ,והם צריו ומשנאיו ועליו להנקם מהם:
וזה דבר ברור כי על הגאולה העתידה יבטיח ,כי בבנין בית שני לא הרנינו גוים עמו ,רק
לעגו עליהם (נחמיה ג לד) מה היהודים האמללים עושים ,והיו גדוליהם עבדים בהיכל מלך
בבל וכולם משועבדים לו ,ובימים ההם לא השיב נקם לצריו ולא כפר אדמתו עמו:

לאט לאט הופכת ישראל למטרד ,אין לך אמת גדולה מזו ,אך יכני הרעם
מדוע לאט .ימים רבים לפני שהורידו את הסנדי טיימס מראש הר גבוה
בפליט סטריט ,פרסמה לשכת העתונות הממשלתית שלנו ספר לבן ובו
עשר נקודות ,שכל אחת מהן מטרד .לא תרצח ,לא תנאף ,לא תגנב .כן,
מטרד לאשורים ,מטרד לבבלים ,מטרד למצרים .בימי הביניים היינו מטרד
לצארים ,לישועים ,לאינקוויזיטורים ,והיום אנו מטרד לקומוניסטים,
פאשיסטים ,ועריצים מזרחיים .כל זמן שהנשמה בקרבנו ,ג'נטלמן ,מטרד
שאין לסלקו

(בנימין גילאי ,מעריב).

"האו"ם נעשה אחד המושחתים ביותר
בתולדות מוסדות האדם"
לדוגמה נזכיר רק את עירק ,שזה עתה סיימה רצח וגירוש של יותר משלש
מאות אלף כורדים מטעמים גזעניים טהורים.
כמה ממדינות אלו שונאות את ישראל שנאה היוצאת מן הלב ,שכן
ישראל היא מדינה דמוקרטית אידאליסטית ,הקרובה ביותר למדינה
סוציאליסטית חופשית בעולם כולו .עמה וממשלתה מכבדים כבוד עמוק
חיי אדם ,ועל אף כל מעשי ההתגרות שאפשר להעלותם בדעת ,סירבו
במשך יותר מעשרים וחמש שנים להוציא להורג אפי' טרוריסט אחד שנפל
לידיהם.

ֹלקים ַאל ֳּד ִּמי ָּׂלְך ַאל ֶת ֱח ַרש וְ ַאל ִּת ְשקֹט א-ל:
(א) ִּשיר ִּמזְ מֹור ְל ָּׂא ָּׂסף( :ב) ֱא ִּ
(ג) כִּ י ִּהנה אֹויְ ֶביָך יֶ ֱה ָּׂמיּון ְּומ ַשנְ ֶאיָך נָּׂ ְשאּו רֹאש( :ד) ַעל ַע ְמָך יַ ֲע ִּרימּו סֹוד
וְ יִּ ְתיָּׂ ֲעצּו ַעל ְצפּונֶ יָך(:ה) ָּׂא ְמרּו ְלכּו וְ נַ כְ ִּחידם ִּמּגֹוי וְ ֹלא יִּ זָּׂ כר שם יִּ ְש ָּׂראל עֹוד:
נֹועצּו לב יַ ְח ָּׂדו ָּׂע ֶליָך ְב ִּרית יִּ כְ רֹתּו:
(ו) כִּ י ֲ

ישראל היא גם מדינה שיש לה תרבות עתיקה ,אך מלאת חיים וטכנולוגיה
משגשגת .הסגולות הלאומיות שרכשה לה ישראל בתקופת קיומה הקצרה,
מהוות גינוי בלתי פוסק לרוב המדינות החדשות ,שנציגיהן פוסעים
כטווסים במסדרונות בניין האו"ם.
משום כך מקנאים בישראל ,שונאים אותה ועושים מאמצים להחריבה.
השמדתה של ישראל היא מכבר המטרה הראשונה במעלה של הטרור

ּול ֻא ִּמים יֶ ְהּגּו ִּריק( :ב) יִּ ְתיַ ְצבּו ַמ ְלכי ֶא ֶרץ וְ רֹוזְ נִּ ים
(א) ָּׂל ָּׂמה ָּׂרגְ שּו גֹויִּ ם ְ
מֹוסרֹותימֹו וְ נַ ְשלִּ יכָּׂ ה ִּמ ֶמנּו
נֹוסדּו יָּׂ ַחד ַעל ה' וְ ַעל ְמ ִּשיחֹו( :ג) נְ נַ ְת ָּׂקה ֶאת ְ
ְ
ֲעבֹתימֹו( :ד) יֹושב ַב ָּׂש ַמיִּ ם יִּ ְש ָּׂחק ֲא-דֹנָּׂ י יִּ ְל ַעג ָּׂלמֹו:

הבין לאומי .החישוב הוא כי אם יצליח הטרור לשבור את ישראל ,כי אז
ייחשפו יתר מדינות התרבות להסתערות שלו
לונדון .פורסם בעתון 'מעריב').

(פול ג'ונסון ,עורך 'ניו סטייטסמן',

