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העולם את להשמיד זומם נוצרים, ילדים דם שותה האינקויזיציה, ע״י נשרף היהודי
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שער ראה
 מאז לפחות כעולם קיימת האנטישמיות •

 את לדכא העתיקה מצרים ממלכי אחד ההליט
 כי והיה ירבה, ״פן כארצו שחי היהודי המעוט

 שונאינו, על הוא גם ונוסף מלחמה, תקראנה
!״כנו ונלחם
 התגלתה כולו, בעולם האנטישמיות התפשטה פרעה מימי

ת במקומות ו ר ג ^ ^ ו  של בסימן נמצאת והיא שונות, ש
בלבד• זמניות הזוגות עם מתמדת׳ עליה

 מפני סנובית סלידה : שונות האנטישמיות התגלויות
 בפניו מסוימים ס^שנמקצועות ; בחברה יו ונרו היהודי
 ח גזילת ; המקצועית דרכו על מיוחדים קשיים העמדת
 עריכת ; בשנים מאות לעת־ם, ישב׳ בדו ממקומות דרושו

 ישובים של וטוטאלית מתוכננת הכחדה ;:ו
תושב

 היהודי. של יחודו גבר הביניים כימי •
 ליהפן־ אותו אילץ האוכלוסיה משאר בידודו
 ;הדדית אחריות של חוש וכעל מאוחד מסוגר,

 של קהילות עם קשרים לקשור - זה עם ויחד
היהודים, : התוצאה אחרות. כארצות יהודים

 לפי יהודים אנו :הכריזו היהודים־גרמנים המתבוללים
משה. דת בני גרמנים אנו לאומיותנו. לפי גרמנים דתנו,

 כאשר, מוות מכת קכלה ההתבוללות אכל •
:חדש מסוג אנטישמיות קמה נולדה,

 ״עם״, להקרא יכלו לא מקום, בכל כמעוט שהיו
היתה. לא שכמוה בינלאומית לאומה הפכו

ו ^ לאומנות■ אתלקר שצעדה באירופה קוסמופוליטי הפך די,
 החלו הביניים, ימי של השניה במחצית כאשר,

 שלטון תחת מתאחדים ואזורים ערים קטנות,
 החדש המדינות תושבי בלב החלהנ^דמת כאשר

בקרן היושב ביהודי ראו הם ״לאומית״, רוח

 ד,מונ טבח
בני יהודים

שא מפני האנטישמיות, את ההגיון בדרך להסב|ר קשה
על מושתתת

 הגורמים
 פסיכולוגיים׳

 שקרים] שונות,
 זוממ| היהודים
 מפי; היהודים

 ;וסאדיסטית
הם היהודים

 דתיים, : שונים היו לאנטישמיות
 אמתלאות לה והיו וכלכליים, מדיניים

 ; נוצרים ילדים דם שותים היהודים : ים
 ; התבל על ולהשתלט ממשלת־עולם ד

 אכזרית היא היהודית השחיטה ; ות
 ;התלמוד חוקי לפי נמוכה, מוסרית מה

'נחות.

אהד

היהודי

 נו כה כארץ
הגזע. תורת

 : המדע על כלל התבססו לא והנחותיה הגזע׳ תורת אמרה
 עלול והוא נחות, הוא גזעם גזע. הם אומה, אינם היהודים

 האריים. הגזעים את לטמא
הגזע. קדושת את לחלל

כל  של האבות יחוס
 יהודי, דם בו

 בעת והושמד,
ההתבוללות כי

וספרד. צרפת יה,1
העולם. רחבי בכל

 אסון עליהם הביא בפולין היהודים
 היהודי חמלניצקי. בוגדאן של בראשותו אקוזאקים

 בו ראה וחמלניצקי השנוא׳ הפולני השליט של
המדכא.

 מפוזר* היותם בגלל יהודים, הצליחו אחרים !מקומות
 כמו בינלאומיים, בנקאים מפעלים להקים שונות, בארצות
: התוצאה רוטשילד. משפחת

אלילי את — העניים ההמונים בעיני ייצגו, היהודים

 הציו־ היה היהודית״ ל״כעיה אחר •מתרץ
העתיקה. במולדתי היהודים של ריכוזם נוו^ל

ו סודי עם באה כעם היהודים *תקומת נ <שראל/ז<בל4^
נעלמה. לא "האנטישמיות

המנצלים. הכספים
 תמיד, והיתה הנה לאנטישמיות הסיבה •

 למרות - מקום בבל נחשב היהודי :בהכללה
זר. לגוף - לסביבתו להסתגל מאמציו
 נחשב — טבעו לפי קוסמופוליטי שהיה העתיק, בעולם

ללאומני. היהודי
 דתית< השקפת־עולם מאשר יותר היתד, הישראלית האמונה

 הדתית מהשקפתם אחד)*שלה באל (אמונה במונותיאיסם שונה
 הרבים. האלילים עובדי העתיק העולם עמי שאר כל של

 מדיניות סיבות בגלל בשעתה, קבעה הישראלית האמונה
 מכל שונה — נבחר עם הוא ישראל עם :כי בהחלט פנימיות

 היהודי_השדאה של ויחודו אומיותול עליהם■ ועליון העמים
העמים. שאר על אותו

שמייסדו — הקומוניזם כי האמונה בגלל יותר, מאוחר
יביא הדעות לכל קוסמופוליטי, יהודי היה מארכם קארל

 שתחסל קוסמופוליטיות וישליט הלאומים ביטול את לעולם
 הקומוניסטי. למחנה רבים יהודים הצטרפו האנטישמיות, את

ז היתד, התוצאה
 הלאומנים האנטי־מארבסיסטים, בעיני נחשבו. היהודים

מסוכנים. למהפכנים הדת׳ חסידי למיניהם,

 בשרשרת: חדשה חוליה נוספה עתה •
 האנטישמיות היתה כה כעולם, האחת המדינה
 החליטה, המועצות, כרית החוק, פי על אסורה

 חמישי גייס מהווים היהודים כי הנראה, כפי
:הסיכה מסוכן.

 קוסמו־ נחשבים היהודים — קומוניסטית־לאומית במדינה
פוליטיים.
 לקוסמופוליטיות, מלאומיות : ארוכה דרך עשה היהודי

 ניסה היהודי לקוסמופוליטיות. שוב ואחר ללאומיות בחזרה
 זר גורם תמיד בו ראה העולם אך הדרכים בכל חן למצוא

ומסוכן.

התפתחו כגרמניה, התרחשו, כינתייס •
 תנועה קמה : האנטישמיות של כהיסטוריה יות

היהודית.״ ״הכעיה את לחסל שמטרתה יהודית
התבוללות. : נקראה יהודים׳ היו שמחולליה זו תנועה

 עמוק הטכועה שנאה היא האנטישמיות •
 4ומדי רבים שליטים העולם. עמי בל כמעט כלב

 מטרות לודטגת כה השתמשו מספר אין נאים
 אכל הצליחו, תמיד לא המטרות פוליטיות.
 על נתקכל תמיד היהודים, שנאת - האמצעי

העם. דעת


