
  
  

 
  
  
  

 בית הדין הקבוע של הסנהדרין
  ,8באר שבע ' רח

  ירושלים
  ח"תשס',באדר ב'  הה"ב

  בעקבות הטבח בישיבת מרכז הרב
  לענין הנקמה

יש לעם .  באויביו העם היהודי ימצא את הדרך לפגוע. כצאן לטבחכוליולא  ים כבשםאיניהודים 
    .יהודי גם סבלנות הנחוצה לכךה

  . ה הינה אחד משיקולי הדין בכל מערכת משפטנקמ. אינה דבר פסולנקמה 
   ;כבוד האדם וחירותומשתמעת מו מיסודות הצדק הינההרי אז נקמה בהעדר משפט 

 אל נקמות ' הנקמותגדולה נקמה שנתנה בין שני שמות שנאמר אל . נקמהמחויב בו שאינאין משפט 
   .הופיע

  
  . את חובת הנקמה על זולתםאויבנו הם מטילים במשפטעושים ככל שכוחות הבטחון אינם 

מתנכרת אלא כממשלה  כממשלה יהודית  במדינת היהודים אינה פועלתממשלהבאותה מידה בה 
  .לשלום היהודים על יהודיםאחריות ההיא מטילה את  באותו שיעור בדיוק 

שהרי בכל מקרה של פיגוע יש לחשוש בצדק מנקמה ומה . כ נועדו להתססת הרוחות"הודעות השב
כ להתריע היום יותר נאשר במקרי הרצח הרבים שקרו עד כה בידי "מה ראו אנשי השב! ?מייםיום מיו
  !?מחבלים

 מודעות מתחזות הודפסוגם אז , בלתי פתורה תוחי עלילת רבין שנסתיימה ברצ רקיחתממש כבימי
רבין דמות  ב,) ועדת שמגרזאתקבעה כפי ש(על ידי סוכניו עצמו לפי הנראה ביוזמת רבין כ "בידי השב

  .במדי אס אס
אנשי החטיבה היהודית ככלבים השבים אל קיאם חזרו לטחון , כ"השב  סוכניפיגם היום לא פסק 

  .על הרבנים מעודדי הנקמהאת מוח הציבור ועושי דבריה 
שלומי אמוני ציבור חפצי גירוש והוקעת ,  מלחמת אחיםכל אלו היוזמים את הפרובוקציות הם שוחרי

  . וםישראל מחוץ לתח
 לכן בעצםזו מזוהים כעיתונאים שפרסמו כתבות בגירסה קשה להתעלם מן המחשבה המציקה ש
  .כ"כעיתונאים מטעם ואולי גם כסוכני שב

  
 ונתגדלתי :ככתובבדרכים לא משוערות ו תבוא –בוא מרדפנו ב' אנו יודעים בוודאות כי  נקמת ה

  . זה או אחרבודד באדם  נוראה מכל פגיעה נקמה זו .ונתקדשתי לעיני עמים רבים
 האליטות הישראליות הרודפות את העם היהודי ,הרבנים לא ינקו את רגשות האשם של גורמי החורבן

  .ה"קוף אצבע אין שכחה מלפני הקבנגם אם לא נ. השכם והערב כדי להביאו אל כליונו

מי שחילל . שליםומירמי שבורח היום מהר הבית וומי שברח מעזה מלבנון 
מי שהציג את ישראל ככובשים בארצם שלהם הוא זה שהביא . ייםבגו' שם ה

  .ת הישיבהיספרימרחבי ארצנו ול להוא שהביא את המרצחים .את החורבן
  .יימק בעוונו

  . רוצחיהםחנפיישיבת מרכז הרב שלא האירו פניהם לומוריהם מ םתלמידיויבורכו יחיו 
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