מכתבים
)המשך מעמוד (6
רי משל בני האומות ,וכפי שהגנורא אוס־
רת במסכת שבת שמאחר שהם אוכלים ו
שותים וכו' — גם הם כן .אמנם האדמו״ר
הזקן מסביר )בתניא  (50ש״ובנו בחרת״
מכוון לגוף דווקא משום שבחירה ישנה
בין דברים דומים והגוף ״נדמה בחומריותו
לגופי אומות העולם״ — אך פירוש הדבר
שרק בחומריותו ,בחיצוניות ובגלוי הוא
נדמה כן ,אבל בפנימיות קיים הבדל עד
שהם נחשבים לשני סוגים שונים לגמרי,
כמוסבר ,וכפי שהגמרא אומרת במסכת
שבת שיש הבדל בהלכה ביחס לגוף אומות
העולם  :״דחביל ג ו פ י ה ״ וכו׳.
כל זוז לגבי הגוף .כל שכן — לגבי ה

שחל!
נשמה ,שהם בבחינת הפכים ,כיוון שנפש
אומות העולם מקורה בשלוש קליפות ה
טמאות ונשמת ישראל מקורה בקדושה.

ד״ר ישראל שחק,

ירושלים

;■ אזרחים
חשמרו1
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את הנהיגה

הזדעזעות עמוקה תהא ביטוי עדין למצבי
הנפשי לכשקראתי על מעצרם של  15חשו
דים להשתייכות לפנתרים השחורים.
על מה נעצרו אותם פנתרים?
א .כי הם שייכים לאירגון הפנתרים ה
שחורים הישראליים,
ב .כדי למנוע עריכת הפגנה שלא ניתן
לה רשיון.
שימו לב  :מעצר על ש י י כ ו ת לאיר-
גון שלא ביצע עבירה פלילית כלשהיא !
כמו כן ,המעצר הוא למנוע עבירה ,שאותה
לא ביצעו העצורים !
אזרחים ,השמרו !
אתם צפויים לביקורים לילים .עינו של
״האח הגדול״ תמיד פקוחה ,ואף אם לא
בצעתם עבירה ,אתם צפויים למאסר .שכן
א ו ל י הייתם עושים אותה.
דרור מבורך ,תלמיד ,ירושלים

; ₪מנהיגי האומה
והפנתרים השחורים
אני מוחה נגד הנסיונות השקופים של
השלטונות להפוך את מנהיגי הפנתרים ה
שחורים למנהיגי האומה דמהר.
אין לעלות על הדעת שראשי השלטון אי
נם יודעים כי מעצרים במיקרים כאלה מכשי
רים את הקרקע לעליה לשלטון עבור ה
עצורים — ונזרם מצאתי הוכחה לכישורם
לתפקידי שלטון ,פרט לעובדת מעצרם.
משה פאול כרמי ,ראשון־לציון

! ■ סולם העדיפויות
של תדי קולק
— —י■ —*ס■■^<— *111111יו •
מי אשם שלא חוסלו שכונות העוני ב
ירושלים ונוצרו הפנתרים השחורים ? ה
ממשלה קצת ,אבל בעיקר תדי קולק.
ומה תשובתו של קולק לפנתרים המפגי
נים ? ״לא לדרוך על הדשא !״
מכאן שסולם העדיפויות של תדי קולק
הוא :
 (1האזרחים הלבנים,
 (2הדשא הירוק,
 (3האזרחים השחורים.
מיכאל שאודר ,חיפה

