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 'סוף גיליון ד

שלא נהגו טרף לשניהם הקים לנו בכל דור מושיע ורב המה ראשי אלפי ישראל נשיאי ' אמנם ברוך ה

הגולה ואחריהם הגאונים והרבנים הנגידים ופרנסי המדינות דור דור ודרושיו דור דור ומנהיגו אשר לבד 

הקודמת ' ואשר עמדו לעמם ביראת ה ותכונתם בחוץ, תורתם הנשגבה לבם ראה הרבה חכמה ודעה

, בעושר וכבוד' לחכמתם בנדבת רוחם וישרת נפשם הטהורה ושאר המדות נעלות ומפוארות וגם חננם ה

ונתנם להן חסד ולרחמים לעיני מלכי הגוים הם למדו לשונם דבר צחות להוכיח צדקת אחיהם המדוכאים 

בני אל חי אשמות שוא וכזב אשר אכף עליהם לעיני השמש ובשפת המדינה ברור מללו לגולל מעל שכם 

אזי , פי משטיניהם והדו מלב אויביהם בנפש ולולא היו לנו מליצי יושר ההם ביקשו עלינו אדם בליעל 

אך הם היו , אזי חיים בלעדנו בחרות אפס בנו! נחתו בנו חצי הזעם מבלי היות לנו פלטה בגולה הלילה

לבל , וחפתו עלינו בכרוב הסובך באברתו כל היום, מת המציקתמיד לחומת נחושת ולעמוד ברזל מפני ח

והנה במשך שנות המראה הנוכחית נפקחו עיני אחינו בכל . נהיה למטרה לקשת אויב אשר כונן להשחית

ארצות פזוריהם לדעת כי עם ישראל  אשר בו בחר אליהו להנחילהו את תורתנו התמימה תורת האמת 

להקריב את בניו על , העם הזה לא נברא להיות רק שה לעולה, ושיוהצדק תורת האהבה לכל המין האנ

עם אלוהי אברהם יוכל לצעוד צעדי און הלאה . מזבח אהבת המין האנושי אשר ירדפוהו מבלי חשך

אם רק יניח לו . להשלים את נפשו במדות נעלות ויקרות. לקראת המטרה הנכונה אשר הציבה לו אמונתו

לכן בחרו להתקרב אל העמים השונים אשר בקרבו , ודה הקשה אשר עבד בוהזמן מעצבו ורוגזו ומן העב

כל חכמי עמנו בקשו . יושבים ואשר החלו גם המה ללכת בדרכי אהבת המין האנושי בימינו אלה, המה

להתיר , וימצאו בארצות אחדות לנכון להם, להם נתיבות עולם אי זה הדרך הטובה אשר יובילם למטרתם

וכי רק על שם העם אשר בקירבו המה . ולאמר כי היהודים אינם עוד עם בפני עצמו, את אגודות לאומתנו

לא כן אנחנו פה בארץ פאלעהן . ואם באמת מצאו את הדרך הטובה הימים יוכיחו. יושבים יקראו בנחלתם

פה . פה לא נטלו עלינו להרוס את אשיות לאומתנו למען התקרב אל הנוצרים אשר בתוכם אנחנו יושבים

וזאת היא תעודת המכתב . ל להיות יהודים במלוא מובן המילה איש איש חפצו באין מכלים דבר בארץנוכ

העתי אשר אדבר אליכם כעת להתקרב אל אחינו הנוצרים בחיי החברה ללמוד  את לשונם לדבר את 

ר לבל נצור עוד איש את אחיהו בעבו, שפתם כאחד מהם למען יחלו גם המה לאהוב אותנו באהבה נאמנה

' אכן את אמנותו נשמור איש איש בנדבת לבו אשר ברכו ד, לבל נהיה עוד כגרים בארץ מולדתנו, אמונתו

כל העמם ילכו בשם אלוהים ואנחנו נלך בשם אלוהינו ובשם אמונתנו אשר בעבורה נלחמו אבותינו מימי 

 לכל הימיםאת אלוהינו נעבוד ואת ארץ מולדתינו אם העם היושב בה נאהב לטוב לנו . דור ודר


