
׳תלהטר... המחמדים של האש 'כדורי
 הציונים ,הסולטן־ החולה' מיד'הגבר וסוריא פלשתינה לקרוע הרצל ביד יצליח ״אם

 של אש בדורי ...המזרח לארצות לישראל השנאה יסחבו בה, וימשלו לארץ יבואו
האנטישמיות". חרב תשכל לה וחוצה 1 ט תלה י והנוצרים המחמדים

inn פ צ .ד ה הו עובדה

 אודות תק הבט שר של המביכות הרהב הצהרות
 שכל ניכר גיחוך. מעלה בעזה, החמאס נגד התגובה
 רר פש בא דרך וברת א והבטחונית המדינית ההנהגה

 אבסורדי מצב העזתית. הטרור כנופיית להבסת יות
 נשיא בה המציאות ג□ כמו חרוכה, אדמה של זה

 בצפון, ישראל בגבול עובדות אט אט קובע סוריה
 תוכל לא שאיראן יאמין נאיבי שרק מציאות
 זה מצב ושאיפותיה. כוחותיה את ש□ להטמיע

 החזק הצבא איך נוחות, חוסר לרבים גורם וודאי
 לוחמי מול ברגרסיה עצמו מוצא התיכון כמזרח
ובדרום. בצפון הטרור

 שונים מפיגועים החללים גם כמו זו מציאות
 הגאווה תחושת את במעט להפר עשויה ומשונים,
 המחנה משולי מעט שלא הזרוע, ככוח והאמונה

 "דבר בגדר זה אין אולי ובסתר. בגלוי כה נאחזים
 שישכילו הראוי מן אך ודומיהם, אלו עבור " הנשמע

 של הזו המציאות ובכן, ההיסטורית. האמת אל
 המצאה היא הערכיים הארץ יושבי עם המלחמה

 חבר המדינה חוזה הדורסנית. הציונות של ויצירה
האנטישמ את ביודעין הצדיקו דברו, ועושי מרעיו

 להקמת הדרך את לסלול כדי האירופאית, יות
 האזהרות כל הועילו לא ישראל. בארץ המדינה

 דבר כאנטישמיים, גבית רוח מפיחים שמאמריהם
 העולם מלחמת שלפני בשנים ביטחו את שמצא

זוועותיה. על השנייה
 השמעת את בדורטנות דחה הזה הרוח שיכרון

 האזהרה את מכך פחות לא אך המנוגדת, הדעה
 את יפתור לא ישראל לארץ בעלייה שהפתרק

 לארץ אותה יעתיק הכל בסך אלא האנטישמיות,
 זה אך יאומן לא לתפוצות. אותה יפיץ ואף ישראל

שהוציא כחוזר שנה ממאה יותר לפני אז נכתב אשר

 "חוזה של מאמריו נגד חנה של רבה לאור
 וחבר גידמן הרב וינה של הראשי רבה המדינה".

 בן בחוזר השאלות כל על דנו נוספים רבנים
 ביד יצליח "אם ...כתבו: הם בו עמודים חמישים

 י החולהי יתגבר מיד א די וסו פלשתינה לקרוע הרצל
 יסחבו בה, וימשלו p^ יבואו הציונים הסולטן,
 של אש כדורי המדיית... לארצות לישראל השנאה

 חרב תשכל לה וחוצה יתלהטו והנוצרים המחמדים
 באותיות לבן, גבי על שחור כך האנטישמיות".

עומרים. אנו מולה המציאות נכתבה ישנות, דפוס
 הרב את הקף הוא נותרחייב. לא המדינה חחה

 בילינסקי המיניסטר בוטות. בהשמצות גידמן
 "אמרתי בזיכרונותיו כך על כתב דנא יהדות מראשי
 והולך הלאומיים הגרמנים את מחקה אתה להרצל

 המדינאי שעל שהורה מאקכיאבלי של בעקבותיו
 לב תשומת בלי והתחבולות, הרמאות בכל להשתמש

 שהוא גדול היותר שקר על ולומד ולצדק להיועזר
 מקלט לישראל לתת אדם ביד אץ טהור... אמת
 והולכות, באות ממשלות הנושנה. בארצו בטוח

 בפי בעולם, המנשב הרוח בפי מתנהגות ממשלות
והמדינה". העם לטובת להן שבראה
 גישה אותה אחרה. היה אפשרי שבלתי ולא

 האן די פרופסור של לבו את פילחה דורסנית
 הקודש, pבא ישראל גדולי דעה פי על שביקש

 כתב ימים באותם שכנינו. עם שלום בדברי לבוא
 של רבה זצוק״ל צירלסץ לייב יהודה רבי הגאון

 אולם מת, "המשורר הזו: האמרה את קישינב,
 אמוני שלומי לנו ראוי לפחות חיה"... שירתו

 לבנו, על אותה לשאת האמת, את לרעת ישראל,
 חיה ישראל גדולי בהשראת שהושרה הזו שהשירה

אחרת. היה שאפשר בלבנו, תחיה


