
שלנח מ.אחרת חזנית

באירופה אנטישמיות
 בקרב והפגיעה השינאה האנטישמיות,

 ומתפרצת הולכת כגולה, ישראל קהילות
 העליה על כאן כתבנו ויותר. יותר

 באמריקה, האנטישמיות של הדראסטית
 ליהודים השנאה מכת באירופה גם אך

ומתעצמת. הולכת
 יהודים נגד ונשנות החוזרות הפגיעות

 שארע את מזכירות כדוגמה, צרפת, בערי
 שנאה אותה הקודמת. במאה רק זו בארץ
 הנאצים הגרמנים את הביאה ואיבה

 זו. יהדות של לחיסולה מחרידות ליכולות
 של ימיהם עד קודמות, למאות נתייחס ואם

 מהרה עד נגיע ורש״י, התוספות בעלי
 שונה אינה היום של שצרפת למסקנה
פעם. של מצרפת

 אירופה ארצות ובשאר באנגליה, גם
 כמעט ענק. בצעדי האנטישמיות מתפשטת

 אנטישמיים, ארועים מתרחשים יום בכל
 כל אך יהודים. על והתנפלויות פגיעות של
 — ויציל ישמור ד׳ — ׳חריגות׳ אינן עוד
 בתקשורת. ביטוי לידי באות אינן הן

★
 לגלי לב לשים חייבים שבגולה היהודים

ית תבונה אין המתחזקים. האנטישמיות
 זה ב׳כאילו׳ ולשחק עיניים, בהעלמות ירה
 בנוכח לכך להתייחס עצה אין נורא. לא
 ולהסתתר בראשי׳ לו נעניתי וגל גל כל ׳על

הכובע. תחת
 בכל בהיסטוריה, התקופות בכל כי

 הלכו האיבה גלי כאשר הגולה, ארצות
האנטישמ כשהיו. נותרו לא הם והתעצמו,

 מחרידים. באחוזים ומתפתחת צומחת יות
 יהודים, שונאים מטיבעם הארורים הגויים

 יותר מתקיימות ביהודים שהפגיעות וככל
ומתעצמות. הולכות הן כן —

 גם היום, של הגויי הדור כי התברר, כבר
 הנאצית גרמניה השתלטה עליהן במדינות
 הקהילות את וחיסלה וכמעט בשואה

 אינו שוב והרג, רצח של במסע היהודיות
 משבעים למעלה לפני שקרה ממה מתרשם

שנה.
 אינם כבר היהודים אויבי הפרחחים

 השואה את ומסביהם מהוריהם שומעים
השנאה היהודים. על שעברה הנוראה

ארץ ליהודי בחר אין
הולכים באן ישראל.

בל מיקום, בבל ובאים
ובמחוזות בעדים שבן

מורא ללא החרדיים,
ארץ מאבטישמים.

זרועותיה בודשת ישראל
שמים ובברבת חם בלב
יושבי אחינו את לקבל

הגולה

 של כבימים ונחשפת הולכת האנטישמית
 ואין לשאננות מקום אין טרום־שואה.

’ היום. לסדר לעבור

★
 מקום יש ישראל. ארץ את לנו יש

מושבו מקומות מכל ישראל בני לאחינו
 ׳ציונות׳ כאן אין אבות. לארץ לשוב תיהם

 וארץ העולם, מן עברה היא הרצל. של
 אדירים שמים בנכי — היום של ישראל

ויהודי. יהודי כל בברכה מקדמת —
 כאן ישראל. ארץ ליהודי פחד אין

 בערים שכן כל מקום, בכל ובאים הולכים
 מאנטי- מורא ללא החרדיים, ובמחחות

 בלב זרועותיה פורשת ישראל ארץ שמים.
 יושבי אחינו את לקבל שמים ובברכת חם

הגולה.
 יש לברוח, לאן יש — ההם כבימים לא
 על יהודי בית ולבנות להתיישב מקום
 שטרם התקוות כל עם קודש. אדמת

 ישובו ישראל בארץ אחינו שכל התקיימו,
 מלב אבל שבשמים, אבינו אל שלם בלב

יהודית. מסורת שומרי כולם פוליטי, קומץ
 לארץ ועלו בואו — הגולה בני אחינו
ישראל!


