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 הסכמת
 א"שליט אדלשטיין שלמה רבי הגאון הישיבה ראש

 

"בין ציון לדת הציונות", "המושבות הנני להכיר בזה את הרה''ג הנעלה ר' דב ברקוביץ שליט''א מחבר הספרים 
, והנה יונות והמדינה" "המדע החברה המערבית והישראלית מושתתים על הנצרות הפרוטסטנטית"הראשונות צ

הרה''ג המחבר הנ''ל הוא איש האמת וחותר להגיע לאמת וכל מעשיו לשם שמים, ובודאי שכל הכתוב והמובא 
 בספר הוא ממקורות נאמנים ומהימנים ללא שום תוספת ופירושים.

 
 בברכה החותם 

 יםפעל שיגביר
 טהורה וליראה לתורה                       

 אדלשטיין שלמה  
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 הסכמת
 א"שליט פרידמן יואל רבי הגאון

 

 קרליץ ניסים רבי הגדול הגאון של בראשותו "ברק בני צדק דין בית"ב אב"ד
 באלעד האזל ואבן איש חזון שכונות רב
 "לצעירים' פונוביז הישיבות חניכי"ב ש"ומג

 
 
 

 אל פרידמןיו
 רב שכונת אבן האזל באלעד

 בד''ץ ב''בב ואב"ד
 ב''ב 36רח' אברהם בן דוד 

03-6769299 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 בס''ד ט''ו אייר תשע''ו                      
 

"בין ציון לדת הציונות", "המושבות הראשונות ציונות ראיתי את כתבי הרה''ג ר' דב ברקוביץ שליט''א אשר 
אשר ערך ולקט  והמדינה" "המדע החברה המערבית והישראלית מושתתים על הנצרות הפרוטסטנטית" יקראו

 להבדיל מספרי גדולי תורה בענין הרחקת ההשקפות הזרות אשר נכנסו לבתי ישראל. מספרים חיצוניים ו
 יהי ד' עמו ויאיר את הדרך לנבוכי הזמן ללכת בדרכי רבותינו ואבותינו.

 
 באתי על החתום

 יואל פרידמן

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 תוכן
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אנרגיות, -המטוטלת, טיפולי-טיפוליכח המחשבה,   –, מוח אחד, הילינג, רייקי NLP ,CBTקאוצ'נג, טיפולים רגשיים 

, מימדי או שלשה מימדים-צעדים, השיטה הנרטיבית, תלת 12צעדים,  3מודרך, -דינמי, דמיון-רפלקסולוגיה, שיאצו, טיפול

ריזם( )סקיולמושגי החומריות והארציות החילוניים מוזיאונים,  /69המפץ הגדול...עמ'  /68ך התורה" וכו'...עמ' שיטות "דר

הזהות היהודית, הלאומית,  /72מושגי השיויון... /72...עמ' , חילוניותהאתאיסט /70של הנצרות הפרוטסטנטית...עמ' 
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..עמ' ו של האדם ? .דהאומנם הכלב הוא ידי /91מה אומר ר' יוסף קלנר לתלמידיו במכינה בעלי ?...עמ'  /87משומד ומין...

 ראיזם" לתקופתהמעבר מתקופת ה"הב /89המנון התקוה...עמ'  /90לכינון המדינה...עמ'  )הסטטוס קוו(הפרת היסוד  /89

בסיס המסורת, המקרא והתורה שבעל פה, הם  /93חוכמות הגויים...עמ'  הודי כמקורהעם הי /92' ה"השכלה"...עמ

פת שהמיתוס המדומיין של  /109התנ''ך, לנוכח המחקר המדעי...עמ'  /103...עמ' מקור החוכמות בנצרות הפרוטסטנטית

המיתוסהמדומיין של המדעי  /117 ...עמ'ס המדומיין של המדעים באנגליתהמיתו /(115עמ'  )גם בתרגום לאנגליתהמדעים 

האם פיתוח פיזיקת הקוונטים, משמעותו היה רק הפרכת יסודות המדע או גם הפרכת יסודות הנצרות  /119בצרפתית...

כה המהפ /129.עמ' מה הלאה ולאן ? .. /128הטלת הספקות שהובילו לפיתוח הפיזיקה הקוונטית...עמ'  /121הפרוטסטנטית...

 יםראיונות עם חוקרים בינתחומיים מפורסמ  /131יסודות הנצרות הפרוטסטנטית...עמ' בהפרכת שחוללה הפיזיקה הקוונטית 

ציטוטים מתוך ה"תורה שבכתב" וה"תורה  /140...עמ' Blip-Lord of the mind film:-“down the Rabit hall"" מתוך התכנית

י לגב, שלו באזור הלב( נפש-)שהוא המפגש בין רוח האדם להרכב החומרקיד המרכזי של ה"אני הבוחר" שבעל פה", המורים על התפ

הזמן הוא  /148עמ' ...., המחשבתית של האדם ופעולותיו ועל הקשר בין העין ללב, ביחס לתפקודים אלותחושתיתתפיסתו ה

מהות  /151עולת שכר ועונש בעולם הבא...עמ' פ /149...באמצעות התנועה ,מרחב על כל מימדיו וכן להפך-תמיד תלוי

ההבדל בין שכל תודעתי לשכל  /153...כאשר חוויית הבוחר מתרחשת תוך כדי התכווצות הזמן הבחירה בין טוב לרע

המדע חוזר בו  /160הגוף והנפש... /158מושגי החושך... /156-157השפעת העתיד על העבר...עמ'  /155רוחני...עמ' 

 /165ת האבולוציה...עמ' יתאורי ההגיון הסטטיסטי מפריך את /162יל העולם ותאורית האבולוציה...עמ' מהכפירה לגבי ג

ל שמרכזיותו  /170כדוריות הארץ...עמ'  /168נוצרי בארץ להתגייר...-כיצד נערכה האקדמיה לסכל את כמיהת הנוער היהודו

המספרים  /180באה לעולם אלא בשביל ישראל...עמ' אין פורענות  /180אסון הצונמי...עמ'  /175כדור הארץ...עמ' 

  /186...בין הנפח הפנימי לדפנותיו 60הוא פי  נוסחת הכלי בו היחס /181הנאהבים...עמ' 
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.                                                       

 הקדמה

 

-לתרבות )ו למי שרק נדמה לו שעדיין אינו שייךא(למי שזכה ואינו שייך  ,)אך לא רק(מיועד יותר  )משנת תשע''ו(מאמר זה 

שנוצרו  )שהתפתח במאה השנים האחרונות( שלה מודרני-והמדע הפוסט שנים( 450 -)שהחל להתפתח לפני כהמערבית ולמדע המודרני 

ולכן מתוך חוסר ידע מוחלט בתחום זה, הוא מתקשה לתפוס  פרוטסטנטית-ועוצבו לחלוטין באמצעות הנצרות הרפורמית

קצנו של נצרות זו, שהו החשיבה-ומבנישנים על יסודות  500 -המערבית והמדע שלה, חיים ומתבססים זה כ-שהתרבות כעובדה

 השנים האחרונות. 60 -במיוחד ב

לחרדי וגם כיום  חיוניכה  ולכן  שם[, ”להבא )גם( להכיר...,, – כמובא ברש''י )לב, ז( ]פ' האזינו ”שנות דור ודור... בינוימות עולם זכור „

משום שהם הוטמעו באמצעות  ,כדי להישמר מהם לוהמעוותים הלחשיבה ה-מבניאת  ולהביןלדעת  ,למי שאינו חרדי

, יותאנוש הנחות= ) בעוד שלמעשה מקורם בדוגמותישר", הבריא ועל "השכל ה-, כיסודות הבנויים על השכלהסוואה תעמולתית

 – קלוין וז'ן  ומגדולי האנטישמיים נפש-הכומר מרטין לותר שהיה חולהידי -שהומצאו על ,(צורך להוכיחןרצון ושאין 

עו לא הם הוטמ .האנושי-רבן המיןווכבר גרמו להרס וחוהם נגד השכל הבריא והישר  ,מי שלא סבר כמוהואת  שבאכזריותו הרג

-ולכן מבני ,יית העולםאוכלוסרוב בתודעת  והושלטורכות התקשורת בכל העולם בכל מערכות החינוך, אלא גם בכל מערק 

"יהודי" הוא רק מי שחרדי, כדברי חז"ל ]מסכת מגילה )יג.([, "שכל הכופר בעבודה זרה  .ומסוכנים ממכריםאלו כה מ חשיבה

    נטית נקרא יהודי וכיום רק החרדים כופרים בה.טהנצרות הפרוטס -כל שכן, מי שכופר במינות ו נקרא יהודי"

"ל וכבר אמר מרן הגריא ,טחון באלוקיםיוב אמונהל – ולם כדי להגיע להכרהאדם הגיע לען כתב בסוף פרשת בא, שההרמב"

 נסיון האמונה.  ן הגדול ביותר שדורנו נתון בו הינושהנסיו שליט"א, שטיינמן

 ול דורנ, שהוא הנסיון שובאמונה הרעות ותיקונן יומידות, היינו, בשבירת השתלם רק בחיובייצריו של האדם מפתים אותו ל

 קדויימב האדם ידעלא  אך אםקלקלים את האמונה, המהפרוטסטנטיים החשיבה -, היינו, מבנימה שמקלקל את האמונהולא ב

ו פלש כיצד יסודות אלוו מהווים כפירה בכל התורהו השולטים כיום בעולם המעוותים החשיבה(-מבני-)ותתהחשיבה -מבני את

גדולי מאחד וכך ממש כתב  אמונתו בלא יודעיןכל את  בוודאות אבדוי בלבלהאדם ית ומקלקלים את האמונה, לכל פינה בחיינו

דברים  ורק מי שיודע איזהאין דבר טוב בעולם שאין לעומתו דברים שיכולים לקלקל אותו, ...„ רבינו בחיי: ,"הראשונים"

דו ואינו יודע מה אבל מי שיודע רק את הטוב לב מקלקלים את המעשים הטובים, הוא שיכול לדעת איך להזהר מהם,

  כו'ו  ”מרוב הקלקולים שיפגעו בו, ()= גם לא מידותיו הטובות, שכה עמל לתקנן לא ישאר לו מהטוב מאומהשיכול לקלקל אותו, 

    ."חובות הלבבות" של רבינו בחיי, פרק ה, שער יחוד המעשה(כמובא ב)

 לםכל העוזו שלמעשה ידועים כיום לכולם, כיון ש מבניה של נצרות-החשיבה ותת-לנסח בקצרה את מבניאפשר היה  ,אומנם

  הכופרים באלוקים ובכל התורה. ,חשיבה אלו-כולו ולא רק לימודי האקדמיה ספוג ורווי על כל צעד ושעל בכל מבני

, השכל האקדמי , לנוכח העובדהמהמלכודת דלהלן( להחלץ כדי להישמר או) וזקוק להוכחות כדי להיווכח ברם, לטובת מי שמתעקש

ל ששלושת הרשויות  וכלהשפה העברית המודרנית שאנו משוחחים בה, התקשורת, האומנויות ובכללן המדיות האלקטרוניות 

לים חושבים ונפע גם אנוושלמעשה לעתים קרובות  על נצרות זו רוויות ומושתתות , כולן)המחוקקת, השופטת והמבצעת(המדינה 

 המוכיח נחרצות במאמר ארוך זה,שהוכחות להתבונן בעיון רב בבד ולהתכולכן יהיה חייב הקורא המעמיק  פיה,-על

של  ולא בנצרות הישנהכפי שנראה להלן,  את כל היקום אימללועיוותו והמצאותיה ש )רפורמית(שמדובר בנצרות חדשה 

  רוחנית של "אותו האיש", הנקראת כיום הנצרות הקתולית. -צלבים, הטבלות והאלהה

 ית,נצרות חדשה זו נקראת הנצרות הפרוטסטנטית או הרפורמ ההוכחות דלהלן, יוכל לדלג עליהן.כמה מ מי שכבר ידועותל

י, במילון המדגמ( 57)בעמוד  ]ראה להלן וגם שאר הכתות שפרשו מהיהודיות, היינו, מהחרדיותשעל שמה נקראים "הרפורמים" 

 ."יהדות"[ – הפרוטסטנטי המושג לבין"יהודיות",  –המושג היהודי  בין, על ההבדל 17מספר מושג 

שנתנכרו מעשיו ,, –ד''ה כל בן נכר )יב, מג(  בספר שמות )המסתמך על רש''י והמכילתא( ברמב''ןלשם זה מובא המקור   –משומד 

כיום כתות אלו  חברי כל. וראה על כך בהרחבה להלן בסוף המילון המדגמי “לאביו שבשמים...דאשתמד...מומר...משומדע

בסיסיים חשיבה -שמבני זאת, או כלל אינם מודעים לכך וויםאך מס המשתייכים לנצרות זו ,נוצריים מדיםהינם למעשה משו

ואת  ם את חשיבתםפיה הם מנתבי-מהוים למעשה את הבסיס לדת זו שעלשלטענתם כביכול אינם שייכים לשום דת,  אלו

 שציוונו “הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם והטהרו„ –  ולנוכח הצו המהדהד לזמנם ולדורות ]כמו שארע לאבותינו אורחות חייהם

אליהם אז  כיוונו יםאלו שהנביא ,למרות שבניגוד להיום – ג( ,)ז א -ושמואל, כג( ,)כד יהושע, ב( ,)בראשית לה אבינו-הנביאים יעקב

-לטותה על תרבותוהשת הרפורמית של הנצרות הפרוטסטנטית הצלחתה המסחררת –אכן  .[רק מיעוט קטןהיו  הם,בדברי

בתרבות  כבר אינם נתפסים כיום אך שעקרונות הדת שלה שהוחדרו בהסוואה באמצעות האקדמיה, מתבטאת בכך המערב

         . הטבעית והתרבותית המציאות כחוקי כל , אלא נתפסיםבלבד שלה כעקרונות הדת רק תרבויותיה-ותת המערב

כמערכת של תזונה  רקהופנמה ונתפסה אצל היהודים במצרים,  הצמחונותשגם  ממש גם כך אירע לאבותינו,כאמור לעיל, 
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, , מגדולי חכמי ספרד, ב"ספר זכרון", בראשית )מז, ו([]רבי אברהם בקראט הסוגדת לבעלי החייםדת -ולא כחלק ממכלול חוקיבריאה, 

)= אלא  אלא לצדיו עובדי עבודה זרה, והנה אין כוונתם ז"ל לומר חס וחלילה שה...„ – ]שמות )יב, ו([ וכדברי "אור החיים"

 “ודברים הרגילים...המלבושים והמאכלים  ועשו חוקים של עובדי עבודה זרה, בפרטישהיו ביניהם מבלי ידיעתם נקראים כך( 

אפילו דבר שאינו ניכר בו ע"ז והוא שלא ידמה להם לא " לא תעשו כמעשיהם„" –כן שם )כג,כד(, הוא כתב ו

 במלבושויהיה הישראלי מובדל מהן וידוע " . “י כל מעשיהם יש בהם ע"ז, כי ה' יודע מחשבות בני האדםבמלבושים...כלל...כ

על השפעת הלבוש על האדם, כבר עמדו חז"ל במס' שבת )קיג.(, כפי שאמר רבי יוחנן "מאני  [.]רמב"ם, הל' ע"ז )יא,א(" ובשאר מעשיו

שניצטוו הכהנים ללבוש בגדים מיוחדים לגדולה וכבוד ואז יעבדו „ –מכבדותיה" וכפי שכתב בספר "החינוך" במצוה ע"ט 

במקדש. משרשי המצוה, היסוד הקבוע לנו, כי האדם נפעל לפי פעולותיו ומחשבותיו וכוונותיו והשליח המכפר צריך להתפיס 

יד יהיה נזכר ומתעורר אל העבודה ועל כן ראוי להתלבש בגדים מיוחדים אליה, כשיסתכל בכל מקום שבגופו מ מחשבתו וכוונתו

וכבר אמר פעם רבי בונם מפשיסחא לתלמידיו על תלמיד חכם שלבש בגדים שאינם מתאימים לתלמיד  “בלבו לפני מי הוא עובד

 , אדר א' תשע"ט(. 303)"בארה של תורה", גליון חכם "סופו של אדם זה שיצא לתרבות רעה" וכן היה 

ד כדי סקי ההלכה שפסקו, שראשית הידרדרותם של היהודים ועזיבת יהודיותם עגדולי הפוסקים בדורות האחרונים דיווחו בפ

 חילול השבת, החלה כתוצאה מהתלבשותם בלבושים של הגויים שבסביבתם, כגון שו"ת "טוב טעם ודעת" בסימן קפ"ח.

 יזם הדתייזם או הציונלאחת מהכתות של הציונהמשתייכים אם יאמרו לחניכי תרבות המערב בחו"ל או בארצנו, לכן, גם כיום, 

גם לגבי פולחני  כך  ., אך בכנות לא יבינו למה הכוונהבהפתעה הם ירימו גבה"אתם למעשה נוצרים פרוטסטנטיים",  –

 אלהתרפאף ו לשקוע בתוכם מטיפיםו ות והחומריותהחשיבה הנוצרית של הארצי-על בסיס מבנה שקודשו ספורט והמוזיקה

 יןחז''ל במסכת סנהדר, מסרו לנו משיח"-בדור "חבלי כיום אופייניותת הנפשיות שכה ההפרעולנוכח ש בעוד ,םבאמצעות

, הז השינויים התכופים בדור בגללותחלואים הפרעות , שבהעדרם נגרמים ומנוחת הנפששהוא הזמן בו אין את השלוה  )צח:(

בטחון ם ינצלו ויתרפאו ובאמצעות האמונה וה, שרק בתורה וגמילות חסדי[)שם( ב"חידושי האגדות" בד''ה וכאמר] כדברי המהר''ל

לגבי הנזקים החמורים ובכללם ההפרעות  האפיונים של תקופתנו , שם גם מפורטים)מט:( כמובא במסכת סוטהבאלוקים, 

ר טי, בין נערוטסטנהפ-ובמס' חגיגה )יד.( מופיע השיויון הנוצרי קשב וריכוז, חרדות וכו'חוסר היפראקטיביות, [לדורנו  הנפשיות היחודיות

ך של החינו-שיצרה מערכת ]ונקלה בנכבד" "ירהב נער בזקן –למבוגר ובין הבזוי למכובד, כקללה הקשה ביותר שקילל ישעיהו הנביא 

   ניזם. השויון, הארציות החומרית והדטרמ של יםפרוטסטנטי-םהחשיבה הנוצרי-"החברה הישראלית", באמצעות מבני

  – החשיבה של נצרות זו-של מבני הבכל תקופה התווספה הדגשה והקצנ , כאשרכבתיתיש-המערכת שנוצרה הינה רב

 משדרגותמאותן כתות  חלק .ציונות-מודרניזם והפוסט-שבתאות, תנועת ההשכלה, הציונות והציונות הדתית וכיום הפוסטה

י לבלבל כד וגםחייהם הנוצרי  את אורח לתרץ גם כדי הנוצריים הללו,החשיבה -פה על פי מבני-את הבנת התנ''ך והתורה שבעל

 להכשרת מורים מכונים "חרדיים"האינטרנט,  , כגון:בכל האמצעיםולגרוף כמה שיותר נחשלים מהציבור החרדי  ולזנב

נגד  ב שטיינמןפסק מרן הרלמרות )ולהכשרת מלמדים כגון אקדמיית "אחיה" בבני ברק ושלוחותיה, תיכוני "בית יעקב" עם "בגרויות" 

לות ללימוד במכל, תעמולה (בעלון "פרי חיים", העורך הרה''ג ר' יהודה שניידר, סיון תשע''ה ויות בתיכוני "בית יעקב" כמובאהכנסת בגר

השבה, הרי  בעוד על גניבה ניתן לתקן את האיסור על ידי„פסק מרן הרב שטיינמן שלמרות )הנוצרית הרגילות או ה"חרדיות" -האקדמיה

יתויים ופ, זריית אשליות יתד נאמן', כ''ב כסלו תשע''ו('ב, “בלימודים פסולים, אינן ניתנות לתקנה שדעות כוזבות שנכנסות לאדם

ם והוספת מקצועות לימוד בסמינרי, כפיית תכני לימוד וכו'( 'קמח טורונטו'באמצעות )כלכליים במכוני הכשרה מקצועית 

וך כופה על מוסדות החינוך החרדי בהחדרת לימודיו הכפרניים את המדע הנוצרי הזה כאמור, משרד החינ   תורה וכו'.-ובתלמודי

 או ,הינם בחזות חרדיתשעל נצרות זו ופעמים רבות  מושתתת שהכשרתםצוותי ההוראה ואלו המטפלים בנפש הילד,  באמצעות

, יכולוגיםפס כגון: רד''ל וכו'()"הבית היהודי", מכוני ה"הסדר" למיניהם, רשת "הר המור", "מרכז הרב", חשהם מהציונות הדתית הרפורמית 

ל בעלי כאשר , כאימון( –)כגון קאוצ'ינג  פסיכיאטרים, יועצים חינוכיים, עובדים סוציאליים, קלינאי תקשורת ובשיטות אילוף

-תת החברה הישראלית" ולהביאה לרמהתפקידים אלו כולל צוותי ההוראה שלהם "הצליחו" להרוס ולפורר זה מכבר את "

היינו,  שחלו בנצרות זו ובמדע המודרני שלה, מתבטאים כל הזמן רק בהקצנת יסודות נצרות זו, ויים היחידיםהשינ  בהמית.

ך ארה באלוקים אחדותי, )כפיהדרישה שגם אתאיזם  לדוגמא:נצרות זו,  של ובהקצנת אורח החיים לשיטתם בהבנת המציאות

-בבש ת נצרות זו, תפיסה שהחלה להתגל כתפיסה לגיטימית במסגריכל אלילית בתופעות הטבע, שלילת אורח חיים דתי(-רבאמונה 

  .  .(2005, אביב 26)עלון ב"תיאוריה וביקורת" יכפי שכבר ציינה פרופ. קציעה  השנים האחרונות 200

  .   המביאים נתונים ועובדות המוכיחים את כל הנ''ל ,מבוסס על ספרים ואינספור מאמרים כל הנאמר לעיל,

להביא  ננסה ואנו (שם, לז כז או:)לד טו,  “סור מרע ועשה טוב„  ,(יב נא תהילים) “לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי לב טהור ברא„

הקצנות מבני  המאששים ומוכיחים את כל הנאמר לעיל. רק מקורות וציטוטים מכוננים ,זה במסגרת המוגבלת של מאמר

 בכך.   שיוצריה באקדמיה אינם מתחשבים בנזקים האדירים שהם יצרו החשיבה הנוצרית נחשבות כפתולוגיות )חולניות(, כיון
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   ממייסדי נצרות זויצר מרטין לותר מגרמניה, ש )הנ''ל( הנוצריים החשיבה-מבני ארבעת

 

מה זוות והי)שיטת הרכושנשעל חלקם חלק מרטין לותר, כגון השיטה הקפיטליסטית  מבנים,ה-תתאת ז'ן קלוין מג'נבה יצר 

חברה התקבלו כמעט כולם במדע המודרני, ב אך לבסוף ,והקרייריזם וכדברי קלוין ש"אלוהים אוהב את המצליחנים" הפרטית(

טין , ערכים מרהאנציקלופדיה העברית  .ואילך 67, שורשי המדע בנצרות עמ' 64-5שחר פלד, עמ'   –)"מגרסת הזהויות" ובתרבות המערבית 

   .לותר, ז'ן קלוין(

 החשיבה המטעים הנ''ל, ומהווה בלם ו"אנטי וירוס"-העיון החושפני שבמאמר זה, הינו חיוני להבנת ההשחתה שבמבני

 ריקה[עם אירופה ואמ "הסכמי התרבות" ]בין היתר, באמצעות שהוחדרה ואף להיחלץ מנצרות מעוותת זו,  כלשהו, לבוחרים להישמר

     .נובני עמרוב בקרב  ,גם בארץ ישראל והתנחלה

ים ומהווהחינוך החל מהגיל הרך -הלימודים באקדמיה ובמערכת לכל מהווים את התשתית חשיבה נוצריים אלו,-ארבעת מבני

באמצעותם האקדמיה משתלטת על כולם,  וכדברי מרן הגר''ח קניבסקי,  פה-בכל התורה שבכתב ובעל כפירה מוחלטת

 כאמור, החל מתוכניות החינוך לגיל הרך. 

נצרות אלא שהם נוצרו מלכתחילה להלחם בוותיקן וב חשיבה אלו תלויים זה בזה ואינם הגיוניים בעליל,-יצד מבנינראה, כ

, כדי לבסס תחתיה את הנצרות הרפורמית שהם )שמכנים אותה כיום "הנצרות הקתולית", מאז פרוץ הנצרות החדשה(המקורית 

 .[405פרופ. א. מלמד, אוני' חיפה, עמ' "מגרסת הזהויות" )שם(, או: "רקחות וטבחות", ]המציאו 

רחש מוחלטת של כל המת , להבנהאלילים אולהגיע עם שכלו בלבד, ללא הוראה מאל  יכול האדם  .א  – הינם מבני החשיבה

, נתםהכתבים הקדומים ללא מסורת קדושה המתלווה להב והוא יכול להבין את ביקום האינסופי, בעמים, בחברה ובנפש האדם

 תמחה בהבנתם הארצית והחומרית דווקא באקדמיה.שה בתנאי

ל כל בני עם "הוכחות" רדודות, בו טען שכביכו )כפי שנראה להלן(מרטין לותר כתב חיבור  – )דטרמניזם( "שלילת "הבחירה  .ב

ים ללא החיים, כי גם להם אין בחירה והם פועל-ולכן ישנו שויון בינם לבין בעלי יהיו מבצעי עבירות תמיד ובהכרחהאדם 

יח , מה שהצממשתנות ומתחלפות המלצותכרק אליהן  להתייחס, אלא יש מעשיות למצוות להשתעבד לא יתכן לכן,) שליטה על מעשיהם

 .(, פלורליזם וכו'את ה"דתי בלב" בלבד

את ו אומר זדתי "רבני צהר", גם הוא אמון כמובן על יסוד נוצרי זה, אך הוא אינ-יובל שרלו, מראשי ויוצרי האירגון הציוני

הרב „  – (207)עמ' בספרו "מגרסת הזהויות"  חושף ומתריע על צביעות זוהדתית -בגלוי, כמו ששחר פלד מהציונות

ל להעיד...לשפוט וכמו: "מי יכ קושיות לותרניות קלאסיותשל העצמת החוויה הדתית, כולל  לגיטימיותשרלו...עוסק בהרחבה ב

]= בתפיסה הנוצרית הלותרנית של שרלו אין הטוב, או הקול הוא דווקא קולו של השטן ? " אם מקור הקול הפנימי הדובר הוא היצר 

עמדה שיפוטית  כלש"מודרני, -פוסט  והוא עונה על כך מענה סימנים לשפוט אבחנה זו, אך במקורותינו מובאים סימני שפיטה רבים לכך[

 .התיאוריה של פיזיקת הקוונטים שלא בטובתהשיצרה  שרלו מייצג את ההקצנה הפנטית .“נושאת בחובה לא מעט התנשאות"

מדעי, שהאדם יכול ליצור -היא אומנם הפריכה את היסוד הדטרמניסטי הלותרני של נצרות זו, אך גם הפריכה את היסוד הנוצרי

שומדי ממ חלקההמון של החברה המערבית הכולל  שהמדע הנוצרי המודרני ובעקבותיוולכן היא גרמה לכך מדע אובייקטיבי 

)סיפור הבנוי על דחף נפשי( בכל מציאות ובוודאי בתורה שבכתב ובעל פה רק נרטיב  רואיםהדתית ששרלו הוא מראשיה, -תהציונו

כל מה שיעשה או יחשוב האדם זה לגיטימי וגם מעשה אלימות כלפי הזולת הוא  וממילאהאדם מסוגל ליצור רק נרטיב  ולכן

, אם הוא לא יואשם על כך בבית המשפט, אך במקומות שבמחלוקת, או בהתנגדות אלימה לפינוי(ת וישביהתגרות והת)כגון ב לגיטימי

)מה שמהווה את התשתית לכך, שעל סמך רישומי אנושי -לזולת יש את "הזכות" באותה מידה להתגונן, היינו, ג'ונגל תת מאידך

  . משרד החינוך רובו המכריע של הנוער בארצנו הפך להיות אלים(

ר משה רט ''ד-"הרב"ראה לדוגמא את מאמרו של  ב"ציונות הדתית", חיתעד כמה הדטרמניזם מצוי ומש ה נוספת,להמחש

  . (773ביטאון "שבתון", כ' אייר תשע''ו, גליון ) האם היטלר היה רשע ?  – מקרני שומרון, תחת הכותרת

)האב, הבן ורוח יות בין האדם ו"השילוש הנוצרי" תחושת-תחום הדת יהיה מוגבל רק לאמונות ארציות –ארציות וחומריות   .ג

 צנו)שתורגמה באר והשתית את הנצרות החדשה על אתיותשז'ן קלוין התנגד לתהילה זו למרות  ,ו"תהילת החסד" הקודש(

ח הבנויה על "ערכים שבלב", אך חוץ מהאמונות והערכים החומריים, יש גם להשתית את כל הבנת היקום ואורבמעוות ל"מוסר"( 

בה נתפסת כל המציאות כבנויה רק מחומר, ללא כל זיק של  חילוניות(  –שתורגמה לעברית  )סקיולריות,החיים על ארציות וחומריות 

זיקוק  באמצעות, באקדמיה באמצעות לימוד ארצי וחומרי רקאך וגם את הדתות וכתביהם יש להבין  לכן לדידם,  .רוחניות

ינות לגיטימית שוויונית לכל יד, תוך מתן אמ-הכנסיה על פי כתבי-ושים שערכו בהם אבותמשיב (Sola scriptura)כתבי הקודש 

גם מאז,   .היד-שמעליהן בריבוי המקורות של כתבי ומאז הומצאה שיטת "הערות השוליים", כדי לא לסרבל את המלל ,היד-כתבי

סו כ"טקסט" תבי הקודש.  הכתבים נתפלצורך הבנת כ ,חל איסור חמור להסתמך על המסורת שנתפסה כמשובשת ומגמתית

מרטין לותר, תוך ייחוס קדושה ל"טקסט" של  –פי מבני החשיבה שהומצאו באמצעות ממציא נצרות זו -שאותו יש להבין רק על

   תקופת ההבראיזם.באקדמיה  המוזכרים בו. תקופה זו מכונהכתבים אלו והאישים 
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בה מתחילים "תקופת ההשכלה", החומריות והשויון המלאכותי, החלה החשיבה של -שנים, בעקבות הקצנת מבני 250פני ל

הכנסיה גם חוסר מוסריות ביחס לקביעתם של זמני כתיבת הספרים ב"כתבי -חלק מהנוצרים הפרוטסטנטיים לאבותלייחס 

, לכן שיםהקודש" והם מואשמים בהקדמת זמנם של ספרים מסוימים מתוך ספרי הקודש, אך עדיין כתבים אלו נחשבים כקדו

  ב"תורה שלמה". בעקבות לותר קיבץ בשיויוניות מ. מ. כשר את כל כתבי היד מתקופת חז"ל תקופה זו נקראת גם "תקופת ביקורת המקרא".

, חדש מוקצנים בנצרות אקדמית זו לשיא הארציות והחומריות "תקופת הנאורות הפרוטסטנטית המודרנית" ומאז, בנצרות זושנים, מתחילה  150לפני ]

, בה נתפסת כל המציאות כבנויה רק מחומר, ללא כל זיק של רוחניות ומאז, "כתבי הקודש" על אישיו, החלו להחקר רק בהקשר ההיסטורי, הספרותי

 [.(Esse is percipi or percipereדוגמתיות פאנטית זו מאופיינת באימרה "להימצא פירושו להיות נתפס או לתפוס" )הלאומי וכו'. 

 1925)ה מתגבשת סופית בשנת תרפ''התיאוריה הפיזיקלית הקוונטית , הנצרות האקדמית ממציאה את הניינם(למ 1905)ה בשנת תרס''

לל כן זה, ומתחיל "העידן הפוסט מודרני". בעידומאז מפסיק המדע המודרני של נצרות זו להיתפס כאובייקטיבי ולוגי  למניינם(

 ם הקצנהר( תדמיתי, הנשען על מיתוסים. ארבעת מבני החשיבה הנוצריים עובריהמציאות נתפסת כסובייקטיבית וכנרטיב )סיפו

רק  לול לאתנ''כי הע-חומרי-יותר פנאטית ופרימיטיבית, גם ביחס לאישי התנ''ך וגם ביחס ל"אלוהים" של מדע זה הנתפס כאליל

נחשלת הות והנבערות, המתאימה לרמה לטעות, אלא גם לנהוג בחוסר מוסריות. בכך מגיעים כוהני האקדמיה לשיא הפרימיטיבי

    של כוהני עבודת האלילים הפאגנית הקדומה.

מדע אמת", כאשר המדע עובר מ-, היינו, עידן "הפוסטלמניינם( 2000)בשנת  החל משנת תש''ס מתחיל עידן "המדע התדמיתי"

טימי, מצאת העבר וההווה ההופך ללגימחקר המדעי גם מפסיק להתבסס על מידע אמיתי באמצעות הבו הנרטיבי למדע תדמיתי, 

מחקר את גוף ה לאחר מכןהמחקר את העקרונות,  בתחילתתכתוב די ש)כאשר בעבודות המחקר נדרשת רק צורה מוסכמת של ניסוח המחקר 

   .(בסופווביבילוגרפיה  ,משמעות-שהופך מבחינת האמינות לחסר

ואגים . המדענים מואשמים בכך שהם דפמשיא ארה''ב דונלד טראהמדענים בוקרו על כך קשות גם במערכת הפוליטית ובראשם נ

 .שע''ז(כ''ז ניסן ת, 15עמ' )עיתון "ישראל היום",  קדם את הקריירה שלהםכדי ל חיים"()"קורות  .C. V -ב רק ליצור עוד שורה

 " ו"תרבות""ידע","ידיעהיא הים וכתובים והגדרתם הפרוטסטנטית כל הדברים שמתרחש בין :קיצוני וגורף בכל, כגון שויון . ד

ר כמעט כאש)כל הדברים שמתרחשים וכתובים, והגדרתם הפרוטסטנטית היא "ידע","ידיעה" ו"תרבות"  ביןשיויון  –ידע וידיעה 

 ידת-אומיל ביןשיויון . (זבל"-כל "ידע" זה באקדמיה ומחוצה לה מוגדר במקורותינו ככפירה, כיעור ומינות ושבנצרות זו זה נקרא "ידע

סטנט ו של הפרוט)מיסודשניהם לילד  ביןאיש לאשה,  ביןכי הוא לא פרוטסטנט,  , אך לא בינם לבין חרדי,או לאומי\חילוני ו לבין

ות ן בין איכחיים, לדוגמא: שויו-בעלי בינם לביןולחופש, חרות ונחלה"(  זכות"האלוהים נתן לאדם  –האנגלי, אבי הליברליזם הדתי  ג'ון לוק

חייתיות העיליות חיים וכן כל הפ-דק, וירוס וכו' וכו' ומתן "זכויות" אנושיות לבעלי-ן כל מה שזז הכולל אפילו חינפש האדם לבי

ומרא, חשיבה זה התרחשו שינויים לח-במבנה .וכן השוואת האדם ובע"ח כ"יונקים" שביצעו להן האנשה כ"ספורט" ו"מרוצים"

צדקה האך יש להן רות אלו בנצרות זו הינן בניגוד לדעתם של מייסדיה, השנים האחרונות. אומנם, חלק מהחמ 100-במיוחד ב

פי השינויים בחברה, כפי שהטיפו לה -פי הנצרות הפרוטסטנטית הדוגלת ברפורמות בכל תקופה חדשה על-על לגיטימית

  מייסדיה. 

-בעלייהם ושויון בין האדם ל, שויון בין המינים וסטיותבין איש ואשה חשיבה זה, בעיקר בשויון-מבנה רוף ההקצנה שלט

עמד  כברשנים שכבר אז הקצנה זו הפכה לבלתי שפוייה, כפי ש 150, אך כך גם קרה לפני החיים נראה שהתרחש רק בתקופתנו

נת וזגמה המשכמו כל מ ,טוקוויל, על מה שניתן לכנות "פרדוקס השויון".  הוא הסביר-על כך אז הנוצרי הפרוטסטנטי אלכסיס דה

 עודיצר מזינה את עצמה. סיפוקה ברמה מסויימת מי, גם המגמה לשויון הופכת לתשוקה הידי בן אנוש-שנוצרה על באמצעות דת

יינות " מדומבמציאת בעוד צורות של "אי שויוןממקדת את המגמה ואת התשוקה ה ,מציאת פתרון ל"אי שויון" מסויים –"רף" 

אליו.  מגביר גם את הרגישות האובססיבית למלאכותי ב"אי השויון"וביתר שאת. הוא הראה שאדרבה, העיסוק שהופך  –אחרות 

או  –גם מימדים וצורות של ה"אי שויון" ובאופן הזה התהליך הופך לאינסופי  ככל שגוברת הרגישות, מתרבים ו"מתגלים"

ולטת בדוגמא רחק. כמספר ההבדלים בין הפרטים. "השויון" אפוא לעולם יהיה באופק, אך כמו האופק הוא גם לעולם תמיד ית

                                   !בארצנו! פרוטסטנטי-היהודו הטרוף "יחי"  . כל הסבר מיותר.הדרת נשים""של  "האשמה"הזויה וחולנית לכך היא ה

  

                     רפורמית-החשיבה בנצרות הפרוטסטנטית-התקופות של הקצנת ארבעת מבניארבע         

 

באמצעות "תקופת ההיבראיזם", היו שנות התבססותה של נצרות זו באירופה  –ו נים הראשונות של נצרות זהש 250

ילדים" -יסודי שכללו גם "גני-הקמת מערכות חינוךב – ההשתלטות על האוניברסיטאות והפיכתן ל"אקדמיות" ולראשונה

 נטייים.החשיבה הפרוטסט-ת האוכלוסיה לדבקות במבנילחנך א שכבר מגיל קטן ביותר ניתן היה יסודי, כך-ומערכות חינוך על

= ), כשבכל תקופה נצרות זו באמצעות ראשיה ובעיקר הגמוניה תקופות-התקופה שלאחריה הנמשכת עד ימינו ומתחלקת לתת

-ינת את אותותיה המוקצנות בשאר מבהקצנה זו נותנ ולאחריה ,חשיבה מסוים-באקדמיות מקצינה מבנה המרצים, הפרופסורים(

 החשיבה של נצרות זו.
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. בתקופה זו תקופת ההשכלה, ביקורת המקרא ומדעי היהדות – למניינם 1750-1825תקופה הראשונה היתה בשנים ה-תת

ו יע עם שכללהג יכול האדם  א. –הראשון והמכונן ביותר  כל צורך להוכיח את נכונותו( לא)היינו, להחשיבה הדוגמטי -מוקצן מבנה

הוא ו האדם-אינסופי, בעמים, בציבוריות ובנפשמוחלטת של כל המתרחש ביקום ה , להבנהאליליםמ אול בלבד, ללא הוראה מא

א שהתמחה בהבנתם הארצית והחומרית דווק , בתנאיהכתבים הקדומים ללא מסורת קדושה המתלווה להבנתם יכול להבין את

צרוף  הנתפסות כהגיון ,על טהרת תחושות אנושיות והכל )ויסנשפט בגרמנית(ידע -בתקופה זו מתמסדים ענפי משאבי באקדמיה.

ספור -כשכל ספר קדום עובר ההדרה עם אין ,רסאותיהג-ומתפתח תחום "זיקוק" יםהקודש עובר-מנו. כתבישאין למעלה מ

והכל מתוך  ברזל באקדמיה שאסור לערער עליהן-באמצעות המצאת עקרונות תחושתיות ההופכות לנכסי צאןגירסאות 

קר האנושות הופך לתחום מח-ל לשון הקודש שהופך לקדוש וכן תולדותתחום הדקדוק שבאקדמיה אטית. מתפתח דוגמתיות פנ

ות על השיויון בין ספרי הדת הפרוטס' )המדע( לשם האלוה הנבנהיה" -"היסטור – גמתי הנקרא באקדמיה הפרוטסטנטיתדו

נפש כן מתפתחים באקדמיה תחומים בנושאי ה-ים. כמופרוטסטנטי-חשיבה הנוצרייםה-מודלים הנשענים על מבני)"יה"( ועל 

 1825-1900תקופה השניה ה-תת מאבות נצרות זו. ,ידי מלכנתון-בעיקר על )פדגוגיה(וחינוך ושיטת ההוראה  )פסיכולוגיה(

-הודויה ,כ"מדע". בשנים אלושבארצנו נוצריים -ידי היהודו-הידע מתחילים להיתפס כ"סיינס" שתורגמו על-. משאבילמניינם

ידי גדולי -הקודש ואת כל מה שנכתב באלפיים השנים על-ומשדרגים את כתבינוצריים מחקים את האקדמיה הנוצרית 

כל  הבאה לשדרג אתישראל" -ידם "מדעי היהדות" ומאוחר יותר "חוכמת-פי נצרות זו וכך נוצרו על-הדורות היהודיים על

ל ות זו ש, על בסיס יסוד נצררק כשימור אוצרות מוזיאוניים ,סטנטייםפרוט-האוצרות היהודיים באמצעות העקרונות הנוצריים

-וסד "גןמהארציות החומרית והצורך "הקדוש" של ידיעתה ועל בסיס יסוד זה ויסוד השיויון בין האדם ובעלי החיים נבנה גם 

ות רן ופיניבוקן ונישוקן, ציו, כשהחינוך הפרוטסטנטי מתחיל מהגיל הרך, ע"י בובה שעירה של של דובה וחתולה לשם חהחיות"

. טבעיתחיקוי לסביבתו הכ מרחב קיום בהשפעת זכויות הפרט הקלווניסטי הפרוטסטנטי, במקום כלובים בנו לכל חיה. ליטופן

שהתנ"ך כן בנוי על יסודות הדקדוק והלשון ושיסודות אלו  מקיף על התנ"ך, כדי להוכיחה והמלבי"ם יצר אז פירוש

 ,סר סדרחנוצרים חיקו את הנוצרים הפרוטסטנטיים וליגלגו על התנ"ך שהוא -ג כללים ולא כפי שהיהודוידי תרי"-מחושקים על

ת ידי נביאים שקיבלו א-עללא ידי אנשים שונים ושהתורה לא ניתנה מן השמים והנ"ך -ושהתורה נכתבה על ,ללא כללים

  . נבואותיהם מן השמים

-ושהם מונעים מדת ,שהמניע שלהם אינו השכל וההגיון ים באקדמיותהמלבי"ם לא זיהה שמדובר ביהודים משומד מרן

-ומרים היסוו את עצמם כששלעיתי םשל אותם משומדי ושהסיבות ,נפש-לותר שהיה כומר חולה מרטין פנאטית ודוגמתית שיצר

  די. ם היהוימודו של העחיבורו לא הצליח לעצור את הסחף של ש .זכויות-וןידי הנוצרים לשם שיווי-כדי להתקבל על ינןה מצוות

רים כדי להוכיח עד כמה נבע ,ולכן הוא חיבר בששה כרכים את "דורות ראשונים" גם הגרי"א רבינוביץ לא זיהה בעיה זו

זכריה  כמו "הרב" ,אותם פרופסורים ב"מדעי היהדות" ועוד משומדים מוסווים למיניהםהינם מדעת ועד כמה סותרים את עצמם 

 .)הרנ"ק("הרב" נחמן קרוכמאל  (1פרופ. נתן רוטנשטרייך, חוברת "ציון" מס. )פרנקל או ההגליאני 

נוצרה כתוצאה מפיתוח ש חומריות-הארציותהחשיבה הפרוטסטנטי של -ו התפתחה והתמסדה ההקצנה של מבנהבתקופה ז

צר מאז נוני בנצרות זו ווכך התמסד האגף החילו ,המטריאליזם האקדמי שהקצין לכדי תפיסה שכל המציאות היא חומרית לחלוטין

וני". נוצרי שנהה אחרי הקצנה פנאטית וקיצונית זו זיהה את עצמו כ"חיל-המושג "חילוניות" והאדם הנוצרי והאדם היהודו

דם או "איצרו את האימרה "תהיה יהודי בביתך ואדם בצאתך" ובראשם משה מנדלסון שכונה "לותר היהודי"  נוצרים-היהודו

 ם מצוות(.גם בלי קיו באידיש - )מענטש ""העיקר שתהיה אדם אואנטישמי -כהגדרת יל"ג, המשורר הגזעני -" בצאתך ויהודי באוהלך

חינוך כדי למנוע את סחף השימוד והסביר שללא לימוד התורה וקיום המצוות ו ,מרן ר"י  סלנטר יצר אז את "תנועת המוסר"

 יים".תעל ש לךמההחיות -ות אדם אלא "גןפי התורה, אף אחד לא יוכל להי-האדם למידות טובות רק על

תי ך ליצור חיייהפפי התורה, י-לנתב תכונות אלו עלכך, אדם שנולד עם תכונה של לב טוב או ענווה ולא יעמול -יתר על

ר לת"ת אח תורה בסמוך-בחיבורו "אמונה ובטחון. מי שמקים תלמוד אמרן החזו"א הביא לכך דוגמ]. הרבה יותר ממי שלא נולד עם תכונות אלו

ברו של ההלכה של "קנאת סופרים תרבה חכמה", אך ח לנוכחת"ת החדש אינו עושה כל עבירה וממנו מעבירים ההורים את ילדיהם לת"ת החדש. מנהל ה

ום מש ,דמו אתהוא יתחיל לרדת לחייו וישפוך ומנהל הת"ת הישן שנולד עם טוב לב אינו יכול לסבול שהת"ת של חברו הולך ומתרוקן, מרוב טוב ליבו, 

פי -לע"הדרך לגיהנם רצופה כוונות טובות" והוא יתנהל כחיה שבו האימרה  םתקייתת שלו להכנע לרצון האלוקי ושהוא לא עמל על התכונה המולד

ל קצנה ש. אומנם, תנועה זו הצליחה לעצור רק מעט את סחף השימוד, כיוון שמרן הר"י סלנטר לא זיהה שמדובר בה[אינסטינקטים

סוד פרוטסטנטיים ולהתרכז במלחמה בהקצנה של הי-החשיבה הנוצריים-ושיש להילחם ישירות נגד כלל מבנינוצרי -דתייסוד 

 יות"התופעה המלאכותית של "הלאומ  ,משלל ,החומרית ושל כל מופעיו כפי  שהם התפתחו באותה תקופה-הפנאטי של הארציות

היא שמיה, כגון, החלוקה בין היסטוריה לספרות, שכבר נכתב עליה לגבי שאר החלוקות המלאכותיות המחקריות באקדוכך גם 

 (,143אלול תשל"ח, עמ' -)"תרביץ", ניסןחלוקה שאינה קיימת בתולדות העמים, כפי שכתב נורדן 

בעקבות פיתוחה של תיאוריית הקוונטים, החל המדע להתבסס למניינם.  1900-1950תקופה השלישית מתרחשת בשנים ה-תת

בית והשרירותית של הספקנות, שגם המדע אינו אובייקטיבי ופיתוח תיאוריות המדע נתון לבחירתם הסובייקטיל שעל היסוד 

הוא שגם  ,(החוק עובר על ו/אוכל זמן שהוא אינו אלים ) לילית" של האדם  הניתנת לביקורתאין דבר כזה  של "התנהגות שהמדענים ולכן 
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  נקבע באופן שרירותי. 

, אם משום שלא שייך שהאדם )דטרמניזם( הרצונית-שיבה הפרוטסטנטי של שלילת הבחירההח-קצנה של מבנההבנות אלו היוו ה

זו בספרו "על עבדות הרצון" הנוצרית הדת ה שהמציא אתהאיש , ב הכומר מרטין לותרכפי שכתלא יחיה כל ימיו בחטא, 

"(Servo Arbitreo )" באמת בחירות, כי  ן, שכל בחירותיו של האדם אינןז'ן קלוי  – כפי שכתב ממציאה האחר של דת זואו

בעידן זה ראוי יותר  אין בכך כל פסול.  – פי "הגזירה הקדומה" ולכן גם אם האדם ינהג בהפקרות מוחלטת-כבר נקבעו על ןה

יים" ולא "דטרמניסט, יהודי שאינם חרדים(-ממוצא )היהודיםנוצרים -פרוטסטנטית ובכללם היהודו-לפריטי הדת הנוצריתלקרוא 

ם הנ"ל ולכן עידן זה שחיים בה הפריטי תו מתאפיינת בפריצות וזימה נוראי"חילוניים", שבכך  כבר אין כל חידוש. לכן, תקופה ז

 "עידן המתירנות".  – צנונקרא גם באר

י של המבנה הרביע-בתקופה זו מתרחשת ההקצנה הפאנטית והחשוכה של תתתקופה השלישית מתרחשת מאז ועד ימינו. ה-תת

 נלחמתות חשוכה, ההנצרות הפרוטסטנטית "השיויון". הקצנה זו מתרחשת ברוחביות בכל תחומי החיים והמדע ומגיעה לכדי קנא

  . 'פונדמנטליסטית'רוצה להיות שווה לשני, קנאות שנוכל להשתמש בלשונם כשאינו  מיבכל 

י רגב ה מירנוצרית השר-י יותר מהאפיפיור". למשל, היהודונוצרים מגיבים בקנאות יתר, בבחינת להיות "נוצר-היהודו ,כמו בעבר

ו י שאינמכיום  ,לכן הכריזה, שיש להילחם על כך שתהיה אשה רמטכלי"ת וכן כל הסוטים הוכנסו לגיטימית לכל מסגרת ציבורית.

 ינהנוצרים ה-ה לוחמים בעיקר היהודועלישכיון שכיום הקנאות החשוכה חרדי יש לקרוא לו "שיויוני" ולא "חילוני", 

 .השיויוניות ולא החילוניות

                                          

   מהי כמות האלילים בנצרות הפרוטסטנטית ?                                          

 

כל קהילה הנצרות הפרוטסטנטית אינה מגבילה את האמונה במספר האלילים. נצרות זו מכילה זרמים שונים ובארה''ב 

נצרות ה –אחדותי ואינו מאמין ב"אותו האיש" -מאמין באלהזרם מסויים בנצרות זו קיים פרוטסטנטית מהווה זרם בפני עצמו. 

  הפרוטסטנטית האוניטרית, שאליה השתייך גם אבי המכניקה הפיזיקלית המודרנית, אייזיק ניוטון. 

ים " וחלק נרחב מנצרות זו מאמין באלילים רבים, שחלקם מאמינמאמין רק באלילי "הבן והאב הפרוטסטנטיתנצרות החלק מ

חלקם מאמינים  ל, אלברט אינשטיין ובן גוריון. הרצ –בעצמים הפנתאיסטים, כגון שפינוזה ובעקבותיו הצהירו על אמונה זו 

מונים אועל זרם זה  באינספור אלילים, היינו, בעצמאותם של הגרמים השמיימיים, בתופעות טבע ובכל פריט אחר הקיים בטבע

 יל "רוחכנסיות פרוטסטנטיות המדגישות רק את אל ןישנ ייכים לאגף החילוני של נצרות זו.כמעט כל המדענים באקדמיה, המשת

 .  The Lutheran of the Holy Spiritהקודש" מהסוג הלותרני, כגון 

 ביןשהוא לא ביטל את האליל המתווך , אף מרטין לותר לחם נגד שלמותו של "השילוש" הטמא של הנצרות הקתולית

י מגרונו ידי הנצרות הקתולית כדי להצדיק את האמונה שהאפיפיור אינו יכול לטעות, כ-)שהומצא על"רוח הקודש"  –"האב" לאנושות 

אך בפועל הוא דמיין שהוא רואה את השטן שבא ואף הצדיק את קיומו כמגן גם מפני השטן, מדבר אליל "רוח הקודש"( 

חי " המשי. הוא גם רוקן אליל זה מתוכנו, כמי שדובר מגרונו של האפיפיור. הוא גם צמצם את כוחו של האליל "הבןל בולהתעל

 "אותו האיש" והטיף לפתיחות בקשר להגדרתו ולצורת הופעתו בשנית, אם בכלל.    –

ובכללם הטבע -יסודות מדעישת פיזיקת הקוונטים, שהפריכה את כל חמ –, פותח הענף המכונן ביותר במדע בשנת תרס''ה

לו הפרכות אי הם אמת מוחלטת ואובייקטיבית. את היסוד הראשי הנשען על היסוד הראשי בנצרות זו, שלימודי המדע האנוש

סופיה שלומדים באקדמיה במסגרת ה"מכון להיסטוריה ופילו אלו רק אך נחשפים אליהן במלואןנלמדות באופן גלוי באקדמיה, 

           .מאמרנו על ההפרכות שיצרה פיזיקה זו( )ראהשל המדעים" 

אלו  אך למרות הפרכותהחשיבה הנוצריים דלעיל, שדרכם נלמדו כל תחומי המדע, -הופרכו ארבעת מבני הפרכות אלו, בעקבות

  .פי מבנים אפיקוריאניים אלו-את המדע על ממשיכים ללמד

  , דלעיל.מבני החשיבה הנוצריים .1  :תחלק לשלושה חלקים מרכזייםלימודי האקדמיה, ככל לימוד של תרבות, אמורים היו לה 

ים עיקר שנות הלימודים באקדמיה מוקדש .3מיעוט נתונים ועובדות, ביחס לנפח הרב של הכתיבה הכללית באקדמיה.   .2

יוניים ים ובלתי הגהחשיבה הנוצריים דלעיל, שהם שקרי-ארבעת מבניפי -עלכיצד להבין ולהפנים נתונים אלו  –לשטיפת מוח 

 גם הבנת הנתונים והעובדות מתעוותים בלימודי האקדמיה. ולכן,

מקשר  החשיבה דלעיל ואינו-רק במעורפל ובצורה חלקית על מבני, יודע כיום ואינו שייך למדע ולחברה המערבית מי שזכה 

כדברי  ה שנמסר מאלוקים, או להבדיל,הוא יודע שאורחות חייה של החברה המערבית וחשיבתה מנותקים ממ  .א   :אותם למדע

עיונות רהקתולים, ממה שנמסר במסורת הנוצרית מ"השילוש הנוצרי" וגם הנצרות הרפורמית האוונגליסטית, שכן דוגלת במספר 

 רק שהם מתפרשים אצלם , אלאהמופיעים בכתבים אלו ציווייםהיא אינה רואה בהם  , אךכלליים המופיעים בכתבי הקודש

   פי ההבנה החילונית של נצרות זו.  -, עליתנות לאימוץכהמלצות הנ

 ות. פי תפיסות ארציות וחומרי-ם והבנת היקום, חברה זו פועלת עלהוא יודע במעורפל שבכל מה שקשור לתפיסת החיי  .ב
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הוא  יון הנוצרי.את כל סוגי השו שזה כולל באופן גורףאינו יודע  ךחברה ותרבות זו דוגלת בשויון, אהוא יודע במעורפל ש  .ג

אך אינו יודע , הדרת נשים"של " נגד חרדים()אחרי ההסתה רק בצורה מעורבת,  המהלכיםל השויון בין איש לאשה יודע ע

מהווה , שלומדים לימודים רוחניים לעצמם בלבד ואינם נושאים בנטל שהופנתה נגד הנזירים הקתולים הטענה הפרוטסטנטיתש

   גם נגד לומדי התורה היהודים, היינו, החרדים.     ו בצורה ובאופן מעוותנה נוצרית זהחלת טעל המקור את

ועל  המדע הנוצרי המודרני שלה( באמצעות)שנוסחו  הנושאים והתובנות הנובעים ישירות מנצרות רפורמית זוו את הגופים נציין

 מדע שלה:לחברה המערבית ול אינו משוייךם מנצרות זו, אצל מי שבעצמו הנחשבים בטעות כמנותקי נזקי מבנים אלו

היסודי, תיכון ואקדמיה, שהולידו  "בתי הספר", המדע וליברליזם, סוציאליזם, לאומיות, קומוניזם ונאציזם( :)כגוןהתפתחות האידיאולוגיות 

טיות המין האנושי כדלהלן, מתירנות, סמים, האדרת סאת הרס שם, דמוקרטיה מערבית, טכנולוגיה את מושג הזכויות, קפיטליז

רווקות והיא שיאנית הגירושין, תופעת רציחת נשים  40%כאשר בת"א ישנן  , ניכור חברתי, תופעת גירושין המונית,)לסביות וכו'(

חיוב כל אדם לעבוד  . [10,12,18]"ישראל היום", ידי בעליהן -נשים בעיקר על 157למניינם נרצחו  2011-8המונית, כאשר בין השנים 

העזו להתלונן  7%ורק  אלימות בין תלמידים 90%, לימודי ליבה, של המדע הנוצרי הקלווניסטי, מהי עבודה(פי קריטריונים -)על

ילדים בגן המרביצים לגננות )"ישראל היום"  וכן] אלימות נגד מורים 90%, אופי ברשת החברתית(-)מהפחד שיבצעו להם רצחבמשטרה 

בוגרות מהקטינות ובכל אחת מהפגיעה מינית או \הטרדה ומונית של תופעה המונית של פשיעת נוער, תופעה ה (,[22,7,19

פי הפסוק -האלימות ממשיכה גם בהמשך חייהם, על וכו'.[ 8שהם שקועים בסרטי תועבה מגיל  12בגיל  80%-]ובתשע"ט הצהירו כ

אנושיות, למשל -באותה תת בהגיעם לצבא נמשכת התנהגותםגם ולכן  ]משלי כ, יא[" , אם זך ואם ישר פעלו"במעלליו יתנכר נער

תר, התפתחה היו צריכים לחכות יו האוכל, בגלל מספר רגעים שחלקם כשהחיילים עמדו בעיר הבהדי''ם בנגב בתור לקבלת

 חלקם ,הרביםומבין הפצועים  , כשהם מכים זה את זה בבעיטות ובכתות הרובים בנסיון לפצח גולגלותביניהם אלימות קשה

לו, אמונים לכל המושגים, היסודות והתובנות ה רואים שעליודעים ואנו  .(ט' שבט תשע''ח "ישראל היום",ון עית)חולים -הובהלו לבתי

באמצעות  הצומחהן את ו בהרס שיכבת האוזון הןאת היקום, גם הטכנולוגיה הרסה כל חניכי החברה המערבית והישראלית. 

בפירוק המשפחה  והןבניוון חושי האדם  והןש המסיבי במחשב האנושי כתוצאה מהשימו בהרס המוח של המין הן, הנדסה גנטית

             וכו'. ידי שיבוט-וההורות על

החשיבה, -מבני פי-רה הישראלית" לחשוב ולחיות עלניתן להוכיח בקלות שמי שחינך את "החב  ? כךיש לברר מי חינך אותם ל

 כבר מגיל הגן: .נכת והמטמיעה את כל הנ''ל בחברה הישראליתהיסודות והמושגים הנוצריים הנ''ל, היא המערכת האקדמית המח

במחלקות לחינוך באוניברסיטה.  אולהכשיר את עצמן כדי לקבל הסמכה של גננת, אך ורק במכללות האקדמיות  מחוייבותהגננות 

החינוך או במוסדות -במשרדפרופסורים העובדים  או\ולהיות רק כאלו שבנו ויצרו דוקטורים  חייבותתוכניות הלימוד והחינוך בגן 

באמצעות תה כגננת. סמכמויות האלו, תאבד את רישיונה והלפי תוכניות הלימוד וההשתל ומי שלא תלמד בדיוקאקדמיים 

מבניהם של טומאת -החשיבה ותת-פי כל כל מבני-מוח זו, מבטיחה לעצמה האקדמיה שגם הגננות תלמדנה את חניכיהן על-שטיפת

התינוקות , אישיות רם, האקדמיה אינה עוצרת בגיל זה של החניכים והיא דאגה לכך שכבר מגיל אפסהנצרות הפרוטסטנטית. ב

. רביות לגיל הרך )כולל החרדיות( מטפלות ובעלות משפחתוניםהפי נצרות זו, באמצעות קורסים אותם חייבים לעבור -עלו יעוצב

)= בהתאם לתיאוריית הכפירה ההתפתחות  -פיאז'ה של ז'ן  רה הקדושה()= גחמות נוצריות ולא התו הן חייבות למשל ללמוד את "התאוריה

, הלוחמת נגד ההשפעה של היראת שמים הכפירה הנוצרית החומרית של-של הארציותהחשיבה -)= בהתאם למבנהמתרחשת בתוך הילד  האבולוציונית(

החשיבה הנוצריים של הדטרמניזם -)= לפי מבני וש מידעוהיא הקובעת את גבולות הלמידה. האדם יכול לרכ שהמטפלת חייבת להחדיר בחניך(

במסגרת  והשיויון בין האדם לחיה, הקובעים שהאדם כמו החיה הוא רק מכונה הקולטת נתונים ולכן אין ללמד אותו מצוות, יראת שמים ואהבת ה'(

   מערכת הסכמות העומדת לרשותו".

היסודיים, בחטיבות הביניים והתיכון, יוצרים  "בתי הספר"ווניסטים בהקל-הלימוד המדעיים והחינוך ל"ערכים"את כל תוכניות 

לקבל את הסמכתם רק  חייביםמורות שם \כל המורים החינוך ומחוצה לו.-יה מכל האוניברסיטאות, בתוך משרדאנשי אקדמ

קדמיה בתחומי המדע פי כל יסודות והתובנות הנוצריות של הא-רסים את מוחם וליבם של המורים עלבאקדמיה ושם מעצבים וגו

-ניפי כל היסודות, תובנות ומב-מדים באקדמיה, שם מחנכים אותם עלאלף הנותרים הלו 300השונים וכמובן, כך הוא המצב לגבי 

החשיבה של המדע המודרני הנוצרי והם אלו אשר מאיישים את רובם המכריע של התפקידים בחברות הגדולות, בעיתונות, 

  השופטת, המחוקקת והמבצעת.  – ושלושת הרשויותבתקשורת 

כאשר נבחרים או ממונים ח''כים ואנשי ביצוע ברשות המבצעת וברשויות המקומיות שלא למדו באקדמיה או שסיימו רק תואר 

את  יוכשרו באקדמיה לחשוב ולבצעב.א., הוקמו עבורם באקדמיה מכונים לממשל, לפוליטיקה וניהול ציבורי, כדי שגם הם 

   החשיבה של המדע המודרני הנוצרי. -ודות, תובנות ומבניפי יס-קידם עלתפ

פי כל היסודות -על אישיותו שם עוצבה , שכברהרי למד בבי''ס היסודי והתיכון יוצא איפוא, שגם מי שלא למד באקדמיה,

. מרצים מהאקדמיה-יחידות דתי,-כולל הווימופקדים על חינוך החיילים,  וגם בצבאוהחשיבה הנוצריים האקדמיים 

ישנם מספר נושאים מרכזיים ומכוננים שעליהם ישנו "טאבו" באקדמיה  :האקדמית בניבזותהה"דמוקטטורה" 

מבנים -ידי מבני החשיבה ותת-העובדה שכל המערב ובעקבותיו כמעט כל העולם נשלט על א.הישראלית, בניגוד לאקדמיה בחו"ל. 
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 ב.מודרנית, כאשר האקדמיה משמשת כמנזר שלה נצרות זו. של הנצרות הפרוטסטנטית הנקראת גם הנצרות הרפורמית או ה

למניינם, שנשענה על מבני  120-העובדה שפיזיקת הקוונטים הפריכה את כל חמשת היסודות של המדע המודרני בתחילת ה

בוש העובדה שמכס נורדאו יצר וגיבש את "תיאוריית הגזע האנטישמית" ואת גי ג.החשיבה של הנצרות הנ"ל, שגם הופרכו. 

, כששאר ראשי הציונות משום שאינם נוצרים פרוטסטנטיים"השבחת הגזע" באמצעות רצח, הרחקת הגזע השמי "המנוון", 

ממשיכים לעצב תיאורייה זו, כשהתנועה הנאצית מנכסת לתוך גרעינה האידיאולוגי תיאורייה זו  )הרצל, ז'בוטינסקי, רופין ובן גוריון(

ל ראשי הציונות ועסקניה ויוצרים את שואת יהודי אירופה הנחשבים כ"מנוונים" ומתים נפשית ומיישמים אותה בעידודם הפעיל ש

גוריון את שואת יהודי המזרח וחלק מניצולי שואת אירופה. -ובהמשך יוצרים ראשי הציונות עם קום המדינה ולפניה בראשות בן

ות התנועה הציונית, כאשר דגל הציונות מתנפנף מעל מוסדות התנועה היחידה שלא נסגרו בגרמניה על ידי הנאצים, היו מוסד

הסניף הציוני בברלין ויחידת המודיעין של "ההגנה" הופכת לחלק ממשרד הבטחון הנאצי, כשמטרתה להגן על היטלר מהתנקשות 

סם לציבור זיקס, שהתפר-של יהודים בהיטלר וכתיבת דוחו"ת על הלכי הרוחות בקרב יהודי א"י והתפוצות, כמופיע בדו"ח פרנז

כחלק ממסמכי משפט אייכמן. על טאבו זה כותבת פרופ. דפנה הירש במאמר שלה שהתפרסם ב"גזענות בישראל", בהוצאת מכון 

ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד, בעריכת הפרופסורים יהודה שנהב ויוסי יונה, שכיהן כח"כ במפלגת העבודה עד שנת תשע"ט, -ון

פומבי למחקר אקדמי, בנושא שואת יהודי המזרח, על ידי הפעלת הגזענות האנטישמית במדינת שם אמרו לו שאם הוא רוצה לתת 

ישראל, חברותו במפלגת העבודה תופסק. לכן, אין ההגדרה "הציונות הנאצית נכונה, אלא ההגדרה הנכונה היא ה"נאציזם הציוני", 

 כיוון שהנאצים הושפעו מהציונים בתיאורייה ובמעשה ולא להפך.

ים כמעט בכל עניין משמעותי המתעורר במדינה, מזמינ  –"במעגל סגור"  אקדמית-תקשורת בארץ ישראל הינה נוצריתגם ה

יה, פי האקדמיה ומראיינים בתקשורת האלקטרונית ובעיתונות את אנשי האקדמ-ושדרני התקשורת, שחונכו בעצמם עלמנהלי 

יות פרוטסטנט-פי מבני החשיבה והמושגים והתובנות הנוצריות-על שיסבירו ויפרשנו את הנושאים והבעיות והפתרונות לכך

רשן שורת, כדי לפהמפרשנים את אלו המוזמנים לתקשורת ומעורבים בעצמם בנושאים המוצגים בתק והם גםהנלמדים באקדמיה 

הסדר  דים לפי, אין מלמבמדעי החברה והרוח, כידוע    .חשיבה הנוצריים הנלמדים באקדמיה-פי כל מבני-את דבריהם רק על

  :אלא להיפך הראוי,

-תתהחשיבה הכפרניים והבלתי הגיוניים של נצרות זו, את -להציג את ארבעת מבני היה צריך, כבר בהרצאה ראשונה  .א 

  המבנים שלהם ואת רשת המושגים הנלווים שלהם.

  יפי הנלמד. ללמד רק במשך חודש או חודשיים את הנתונים הבסיסיים שצריכים לדעת, לתחום הספצ  .ב

  השנים לשם קבלת התואר, מלמדים כיצד לפרשן את הנתונים לפי מבני החשיבה הכפרניים.   4-3ברם, בשאר   .ג

בוט מדוע הם צריכים לקבל כעובדה וכמו רו במידה והלימוד היה מתקיים בצורה מסודרת והוגנת, הסטודנטים היו שואלים

 , ובפרט שהם לא הגיוניים. החשיבה הנ''ל-את ההמצאות הנוצריות של מבני

-מבני פי הפרשנות של-מלמדים את התלמידים והסטודנטים ישירות את הנתונים הנ''ל על כידוע, במטרה למנוע שאלות אלו, 

שיבה ח-ובמיוחד  שמבני פי השכל הישר-החשיבה הללו מובנים מאליהם על-ניכביכול מבהחשיבה הכפרניים הנוצריים הנ''ל, 

 . אישיותם בשיטה של שטיפת מוח, מגיל הגןאלו כבר הוטמעו ב

, שזה ןהגיבו בתדהמה: ,,כעת נופל לי האסימו, שבמאמרנו זהקדמיה ונחשפו לתאור אינפורמטיבי רבים מאלו שלמדו בא אכן,

ו, מזוג כל הלימוד באקדמיה כמעט בכל התחומים מתחילתו ועד סופ למעשה,  .“באמת מה שקרה לי בגלל שנות לימודי באקדמיה

שכדי  ,ידוע וביסודות ובמושגים הכפרניים, הנוצריים והבלתי הגיוניים הנ"ל. מבני חשיבה-חשיבה ותת-ארבעת מבניורווי ב

שנה ממאפשרים להם לסיים כל תואר בפחות שפרוטקציונרים, לגבי את חניכי קורס טייס וקצינים להישאר בצבא וכן  פתותל

 ל ספר.סיכום שבאמצעות את תואר המ.א. לקבל לעתים ו

מודרני, כמו -פרופסורים מפורסמים מהזרם של המדע הפוסט כמה, הדגימו את ה"נתונים" שמפרשנים באופן מעוות באקדמיה

שהדגים זאת בהרצאה בשנת תשע''ג ב"מרכז  תחומי ונחשב מגדולי הוגי הדעות במערב(-)שהוא רבפרופסור שלמה שוהם 

בו נלמדים ספרי ההיסטוריונים אורי מילשטיין הימני ומאיר פעיל השמאלני.  צימבליסטה" באוני' ת''א לגבי מדע ההיסטוריה, 

אני יכול להגיד לכם שאני ,, –הוא תיאר את פרשנותם לגבי מה שהתרחש בקרב על גוש עציון בשנת תש''ח ועל כך הוא אמר 

אל קונפינו בעל פרס ישראל פרופסור מיכ. “הייתי שם ושניהם אינם צודקים, אלא כל אחד יצר מיתוס שיתאים לתפיסותיו

  בהיסטוריה, כתב רבות על כך שמדעי הרוח והחברה אינם נלמדים בכפוף לעובדות, אלא בכפוף לתדמיות אופנתיות.

-ים ומעוותים, משום שהם נלמדים עלגם הנתונים והתופעות שהם כן נכונים, כפי שהם נלמדים למעשה, הם הופכים לבלתי נכונ

-מבניים הנ''ל, כגון תופעות ונתונים שהם נכונים בזמנים מסוימים ובמקומות מסוימים, שנלמדים על פי פי מבני החשיבה  הנוצרי

איש ואשה, ילד ]הם נכונים בכל מקום, בכל זמן ובכל אדם  כאילו, , חומריות וארציות ושלילת הבחירההחשיבה הנ''ל של שויון

     וכו'[.כופט( חברה ועם,  שיטת דרווין, שכידוע היה פסי –ומבוגר, אדם וחיה )קוף 

רפואה( רווי וספוג במבני החשיבה -ממה שנלמד באקדמיה )כולל תחומי הרפואה והפארא 98%להמון באקדמיה נראה שרק 

, צומח ודומם )כגון השויון בין האדם לבעלי החיים וההתייחסות החומרית והארצית לחי(הנ''ל, היינו, כל מה שקשור לאדם, חי 
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ושלעומתם יש מספר תחומים  חיים(-אתי" האקדמי הקיצוני הכולל גם השוואת סוגי דומם כחיידקים וכו' לבעלי)"המחקר ההשוו

חשבון ומוזיקה. יש לדעת, -מדעי ההנדסה, מחשבים, מתמטיקה, ראיית –הנחשבים כ"נייטרלים", כגון כל מה שקשור לטכנולוגיה 

ישנם גם נושאים לן, הם לא היו נלמדים באקדמיה. ל, כפי שנראה להשאם תחומים אלו לא היו מבוססים על מבני החשיבה הנ''

שלא יהיו  , כדי שלא יישארו איש ואשהשאכן היו נייטרלים, אך הוכנסו לאקדמיה ומעוותים אותם שם  לפי המבנים הנ''ל

 קבלת תואר בנושא זה.נכנס לאקדמיה כתחום לימודי, לשם  גםם הנ''ל, כגון "עקרות בית" שמשועבדים למבני החשיבה המעוותי

החשיבה -גם כדי להטמיע בסטודנטים את מבניתעשיית כסף, ליצירת מעבר  ניפוח שנות הלימוד באקדמיה נועד

 ראשון בכלהמסיימים את התואר  (ת מטכ"ל, קומנדו ימי, טייסים וכו'סיירחניכי קורס פו''מ, )קבוצות מועדפות , אך הפרוטסטנטיים

ת" באוני' תלמידי פרופ. ב. ברנשטיין מקים "המרכז לאמינות מע' אלקטרוניו . בלבד של שנהרת, ומקוצכנית מיוחדת ותחום בת

תאים ושניתן לה מיותר ושהתואר השני הינו ת"א,  אמר לי שהוא מעדיף להעביר את תלמידיו מיד מהתואר הראשון לדוקטורט

עי יקאן מדהוא אמר לי וכן אמר לי ד חודשים בלבד. הלשמונה עד תשע ,תוכנית ללימודי הנדסה בתחום יעודי, במקום חמש שנים

ת כושר כשור הטכנולוגי הרס איהחיים באוני' ת"א, שמה שנשאר בזכרון שלהם ושל כל אחד, הוא רק מה שהם מתעסקים בו. המ

 םיכשור, הפולטיהאבחון של הרופאים, שהפכו לטכנוקראטים הפועלים כמעט כרובוטים, כשהמאבחנים הם בדיקות דם  ומ

גורמת ושאינה מדויקת  , המבוססת על הנצרות הפרוטסטנטית, הכופרת בהשגחה ובנויה על האקראיות,תוצאות לפי הסטטיסטיקה

לות הרחת השתן וטעימת הדם במקומות שונים בגוף ויכוכגון , לאסונות, כאשר לפני מאה שנים הרופא היה משתמש בחושיו

, וני' ת"אכפי שסיפר לי מייסד "המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים" באהאזנה לגוף שהביאו לתוצאות אבחון מדויקות, 

   ספרים". הסוציולוג פרופ. אלמוג ואשתו, פירסמו בשנת תש"פ את הספר "כל שקרי האקדמיה" בהוצ' "ידיעות פרופ. י. אלקנה.

ג כבר ות לאחיות מומחיות, כפי שנהומחסור חמור ברופאים, שהביא לאסונות, הוחלט להעביר סמכויות רבמ וכן מסיבות אלו

 בעשרים מדינות בארה"ב. הרופאים התמרדו בתואנה של ירידת המומחיות, אך למעשה זעקתם נובעת משיקולי אגו ובפרט

טן ק של הרופאיםובגלל שההיצע  יותר טוב", כי יש להם יותר קליינטים ,"כמה שיותר רע  – כי מבחינתםת הממון, ומתאו

 .[23.03.18  ,21]"ידיעות אחרונות", מוסף, עמ'  יםהם יכולים לדרוש יותר כסף מהמטופל קוש,מהביבהרבה 

ראשית יש לציין, בהסתמך על פרסומים בתקשורת ועיתונים מדעיים, שבעשרות שנות קיומם של "מדעי הטכנולוגיה", 

, וגיה חדרה כל כך לשימושהטכנול והדומם, שבאמצעותם "הצליחו" להרוס את המין האנושי, את בעלי החיים, הצומח

ו על חכמי קדם ידע. לפחות להפסיק לחלוטין את נזקיה , אולהחזיר את הגלגל אחורנית ולהפסיק להשתמש בה שלא ניתן כבר

 הכוחות, התופעות והחומרים ש"התגלו" על ידי מדענים, כפי שמופיע במפוזר במקורותינו ובמקורות אחרים, אלא שהם

ן ושמרו על כך בסוד, ביודעם את ההרס והחורב ם את הנולד" וידעו ש"סייג לחוכמה שתיקה"היו "חכמים גדולים הרואי

שליטה  שידיעות אלו עלולות להמיט על המין האנושי והיקום, בפרט הידיעה על השואה שתתרחש כאשר ידיעות אלו יצאו מכלל

  לשימוש המוני. 

יה, אך ת שווא ומספרות שהמדע יצר וממשיך ליצור את הטכנולוגכיום האקדמיות יוצרות תעמול –הקשר בין טכנולוגיה ומדע 

ים לים שונכלמעשה יוצרי הטכנולוגיה הם אומנים ובעלי מלאכה )נגרים, סנדלרים, מהנדסים וכו'( היוצרים, ממציאים ומשפרים 

ם שם יוצרים ותרופות בבתי המלאכה, שלעיתים נקראים מעבדות הקיימות במפעלים שונים ובמתחמי האוניברסיטה, שג

ים , מלבישומשפרים בעלי תארים אקדמיים כלים שונים ויוצרים "חברות הזנק" שיווקיות. כאשר רעיונות הייצור יוצאות לפועל

פה את השפה המדעית, באמצעות נוסחאות ומודלים מתמטיים,  כדי שיהיה ניתן ליצור ש )ולעיתים תוך כדי הפיתוח(עליהם 

ע יתופי ידהעולם, כדי לייצרם ולשווקם בכל מקום. לעיתים, היצור והפיתוח נוצרים באמצעות שמשותפת עם יצרנים אחרים בכל 

ינו, של כמה מדינות וגם לשם כך יש צורך להלביש על רעיונות היצור והפיתוח את השפה המדעית, אך כאמור לא המדע, הי

 ה ומכירה של השפה המדעית יוצרת ומפתחת את הכלים והתרופות. המדע משמש רק כסוכן הפצ

ד כה עכיום כבר ניתן לכתוב אנציקלופדיה, רק כדי לתאר ולפרט את השואה והחורבן שיצרה הטכנולוגיה הייצור והפיתוח. 

ים החי  –אוורד התמחתה בהוצאת סדרת ספרים המתעדת לפי כל נושאים אוני' ה –והאוניברסיטה היוקרתית ביותר בארה"ב 

 ם את השואה והחורבן שיצרה הטכנולוגיה בסיועו של המדע.האנושיים, בע"ח, הצומח וכלל היקו

בן ס והחוראו לשם מזעור נזקי הטכנולוגיה, אינו יודע על ההר\לכן גם מי שמשתתף בהמשך פיתוחה, לכאורה למטרות חיוביות ו

 זים שוניםפיתוח של ג – אשהפיתוח שהוא יצר טומן בחובו, כפי שכבר קרה פעמים רבות במאת השנים האחרונות, לדוגמ

ששה ובכללם האמוניה, למטרות חקלאיות שהציל אנשים באפריקה ממות ברעב, יצר אמצעי להרעלה והשמדה המונית של 

ת רם למחלוגזים אלו ופיתוחם גרם להרס שיכבת האוזון, להרס האקלים וזיהום האוויר לנשימה שגהגזים. -מליוני יהודים בתאי

  סרטן המוניות ופגע בהתפתחות הצומח.

המחשבים הפכו את האדם לעבד הנרצע שלהם, כדברי פרופ.  נביא רק מעט דוגמאות לחורבן שיצרה הטכנולוגיה:

 70%  - לוח הכפל ורבין מהטכניון, ניוונו את המוח האנושי והנוער הישראלי כיום נזקק למחשב לעתים, אפילו לחישוב 

הגורם למחלות לב  ביום, שעות 7לדים ונוער צמודים למסך ובתקופת החופש י מתלמידי התיכון שקוע בזמן השעור בפייסבוק

  . למניינם( 15,8,18שנים )"ידיעות אחרונות", ד' אלול תשע"ח,  20וכלי דם, על פי סקר שנערך במשך 
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משרד הבריאות כבר הכיר בכך שעשרות אחוזים של נוער ומבוגרים חולים במחלת ההתמכרות הנפשית לאינטרנט כמו לסמים. 

הטכנולוגי הפך לתחליף המוח והחושים והוא רק מחשב סטטיסטית ואינו מדייק ואינו אמין כפי שפעם ידעו לדייק ובכך  המיכשור

  ניוונו את המוח וחושי האדם ואת הידיעה והשימוש בחוכמת ובינת הלב.  

בניגוד למגפות שהיו לפני  הטכנולוגיה בסיועו של המדע יצרו בעולם מגפות ענק עם קורבנות של מאות מליוני בני אדם, אשר

עידן המדע המודרני שהסתיימו כבור זמן מסוים עם מספר קטן יחסית של קורבנות, המגפות שיצרה הטכנולוגיה בסיועו של המדע 

אינם נגמרות אלא ממשיכות לעלות בעשרות אחוזים ומדובר במחלות הקטלניות ביותר בעולם. בתחילה שופרות התעמולה 

את ההמון ולהסוות את יצירת השואה על ידי המדע באמצעות השערה, שמחלות אלו היו גם קודם, משום המדעית ניסו לרמות 

, לכן הם לא הבינו את הסיבות )עוד מושג מפוברק שיצרה התעמולה המדעית(שבעידן הקודם האנשים לא היו כל כך "מתקדמים" 

עליה מתמדת באחוזי הקורבנות של המחלות סרטן, האמיתיות של המוות, אך כאשר החלו להתפרסם דוחו"ת המצביעים על 

לב ושאר מחלות הלב שיצר המדע "המתקדם" לאחור, כבר לא היה ניתן לטייח את השואה שיצר המדע -אלצהיימר, התקפות

באמצעות בדיחה עצובה זו, כשבחשבון מצטבר של עשרות השנים האחרונות כבר מתו והפכו לנכים מאות מליוני קורבנות 

", או "בשנים האחרונות, כל שנה עולה 70-מאז שנות ה  50% -גון, דו"ח הלמ"ס מלמד ש"התמותה מסרטן עלתה  ב בעולם. כ

, "היום", י"א תמוז תשע"ג(עיתון )למשל בווארד שהתפרסם בעתונות שנים באוני' ה 24", או מחקר של 25%-מספר האוטיסטים ב

ביותר של חלקיקי דיזל או כספית באויר ילדו ילדים אוטיסטיים  התברר "שנשים שגרו במקומות שבהם היתה הרמה הגבוהה

בשנת תשע"ט גילו חוקרים שהטבלט והאייפון גורם לשינוי הרסני  באחוז כפול מנשים שגרו במקומות שהזיהום היה נמוך.

  .במוחם של הילדים

לוואי ומחלות -התרופות יצרה תופעותהתיעוש הטכנולוגי הרס את בעלי החיים ואת הבשר והצומח שאנו אוכלים. טכנולוגיית 

שונות שנוצרו ממוטציות של חיידקים ווירוסים שהותקפו על ידי התרופות. הטכנולוגיה ואורח החיים שהתפתח מסביבה העלתה 

יצרה זיקנה  )באסיה היא תמיד היתה גבוהה(במאות אחוזים את מחלות הנפש וההפרעות באישיות. תוחלת החיים שעלתה באירופה 

יי שטיון ומחלות כרוניות וסופניות. הגזים של מפעלי הטכנולוגיה הרסו, כאמור לעיל, את שיכבת האטמוספרה המגינה על של ח

  איזון של אקלים נורמאלי והתפתחות תקינה של הצומח, החי, האדם וכו'.   

  מבנים שלהם:-תהחשיבה הנ''ל והת-כמו כן, הדחף לפיתוח הטכנולוגיה ובכללה המחשבים, נוצר כתוצאה ממבני

"המהפכה התעשייתית" באנגליה, שהפכה לחברה נוצרית פרוטסטנטית על ידי ויליאם טינדל תלמידו  ה שלהטכנולוגיה היא תולד

דגלו בשויון ניהם שושיצר את הליברליזם הדתי  )ראה ערך על שמם באנצי' העברית(של מרטין לותר והפרוטסטנט ג'ון לוק 

שיש לתת  , היינו,השויון בין עני לעשיר ובין אדם פשוט למלך ינוה המבנים של השויון-חד מתתא באמצעות "זכויות הפרט". 

המצאות באמצעות המלך יכולים ליהנות ממנו, הנגישות לכל מה שהעשיר ובאמצעות גם לעני ולאדם הפשוט את האשליה, 

הניצול המכוון של „ – [כרך י''ח בע' טכניקה] יתבאנציקלופדיה העבר מובאכ כך גם מוגדרת ה"טכניקה",שונות ושיווקן ההמוני. 

       “.קיומו והקלתה של מציאותו, כדי לשנות את סביבת האדם לחומרי גלם ומקורות האנרגיה הטמונים בטבע

)וממילא   , דווקא לנוכח הפרכת יסודות המדע המודרניבששים השנים האחרונותהטכנולוגיה והאדרתה התפשטה ושוכללה 

באמצעות תאוריית הפיזיקה הקוונטית ובפרט לנוכח הפרכת מבנה החשיבה  החשיבה הפרוטס' שעליהם נשענו יסודות המדע(-מבניהופרכו 

האובייקטיביות, היינו, שרק המדען באקדמיה יכול להבין ולתאר את המציאות האובייקטיבית בכל תחום ובכך ירד  –המכונן 

וריות הופכות ללא יותר מ"סיפורים" שממציאים המדענים וממילא נוצר הכרח המדע מגדולתו והפך לאוסף נרטיבים, היינו שהתא

יש לציין, שהפיזיקה הינה   מושא מלאכותי של הערצת המדע.ל , והפיכתהקיומי של האקדמיה להעלות בדרגה את הטכניקה

ין הוא קלט רק אוסף של מודלים מתמטיים, שאינם קשורים בהכרח למציאות הקיימת. רק בערוב ימיו של אינשטי

 ,המתמטיקה כידוע ני' ת''א(.)פרופ. קורי, ראש המכון לפילוסופיה והיסטוריה של המדעים והרעיונות, אושפיזיקה היא רק מתמטיקה 

   מקבעת וכולאת את מוחו של האדם לתוך טבלאות ונוסחאות ופוגעת קשות בכושרו היצירתי.

הראה שניתן , בו ווארד ספרון "שעשועי מתמטיקה"רבאוני' ה כתב פרופסור למתמטיקה )למניינם( 20 -המאה הבמחצית 

ל כמה עשרות עמודים באמצעות כמות ש ,לימודי של שנה א' בתחום זה באקדמיההללמוד את כל המתמטיקה, כולל החלק 

   בלבד, וגם הוא כתב ש"המתמטיקה היא מקצוע של עצלנים".

באמצעות טבלאות וסוגי  ,או להבין את דברי הגמרא משום עצלנותם\מרן הרב ש''ך היה תמיד מתריע על אלו שניסו לזכור ו

פיה ניתן שכר מצות הלימוד, משום שהתעצלות זו -הנפשית של העמל והיגיעה בתורה שעלנוסחאות, היות ודבר זה פוגע ביכולת 

    ה לגבי העומק של סוגיות הלימוד.פוגעת בסך היכולות היצירתיות של העמקה, ניתוח והבנ

, ליר" היוקרתי, אצלם(-)מייסד "המכון לפילוסופיה והיסטוריה של המדעים והרעיונות" באוני' ת''א ונשיא "מכון וןור יהודה אלקנה פרופס

אונטולגיית הידע". הוא מסביר ומוכיח שכיום כל המדע אינו עוסק  )להבנת(הקדיש לכך ספר שלם באנגלית "נסיון פרוגרמאטי 

. הוא מקדיש גם פרק שלם ל"תאור התיאטרלי של תחומי הידע [Images of Knowledge]דמיות בידע של ת אלא רק ,בידע ממשי

  . [Science, the epic theater]המדעי" 
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ן תוחם איפי שלצורךומיכשור מכני ואלקטרוני,  החשיבה דלעיל הוא פיתוח טכניקות-אר כביכול כדבר "אמיתי" לפי מבנימה שנש

ים טק ומהנדסים שהוכשרו באקדמיה ומגיע-והייתעשיה  מפותחים במפעלי עשה רובם המכריעולמלפתחם באקדמיה  כלל הכרח

ם הם צריכים ללמוד זמן רב במסגרת מפעלי כדי לפתח את המיכשור וההמצאות, כי אינם יודעים הרבהטק -עשיה ולהיילת

ך להיות שצרי תעמולה נוצרהלא הופרך, כיוון שהידע הטכנולוגי בחלקו נתפס כדבר היחיד ש אלו, כדי לרכוש ידע ומיומנות. 

שך ולא במבמספר חודשים בתיכון לכך את הידע הנצרך ניתן היה לרכוש  כאשר למעשהכדי לפתח מיכשור זה, אקדמאי מדען 

  במספר קורסים מחוץ לאקדמיה.  לרכוש ידע זהו ניתן ללמוד.    כמו כן, שנים באקדמיה

מושג ה ויצרו את אמת מוחלטת( –זה נוצר, פירושו היה  מושג)שכאשר מושג "לוגיקה" שנה חיברו למושג "טכניקה" את ה 30לפני 

וכלל השנה לא  30כאשר אין קשר בין שני המושגים המוצמדים וב"אנציקלופדיה העברית" עד לפני  לוגיה",-המפוברק "טכנו

סודות החשיבה והי-שמבני למרותבית.  ע בחיי החברה והתרבות המערבה ערך בשם זה, אף שהטכנולוגיה מהווה כיום חלק מכרי

 פי-עלית, על הפיזיקה הקוונט הנוסף יכיצד הם הופרכו במאמר להיווכח ותוכל)של המדע והתרבות המערבית הופרכו סופית בשנת תרפ''ה 

בה החשי-מבנה מלבדבפקולטות למדעי החיים, הנדסה ומחשבים עדיין מתבססים עליהם,  , אךמכל גדולי מדעני הפיזיקה( ציטוטים

' יסבל חלקית, שהרי הוכנסה הסטטהראשון של יכולת ההבנה המוחלטת של תאור המציאות הפיזיקלית ובניית מיכשור, שהוג

תר חלט, אך יש בה עדיין את יהלא מדויקת לתחומי ההנדסה והמחשבים שמשמעותה היא, ידע הסתברותי אך לא מו הנוצרית

 "חוקהחוק הסטטיסטי הבסיסי הכופר בעיקר:  , כגוןומריות הדטרמניסטיתהחשיבה, היינו, השויון הסטטיסטי והח-מבני

יות "לח :ומכאן צצו להם הביטויים ההזויים והמשחיתים כי "העיקר שזה עובד"מנדבכי ה"עלמא דשיקרא",  ,)ששיקריותו" האקראיההתפלגות 

רצי א-ואין חוק חומרי כי "אין מקרה בעולם", קדמיה(בתחומי המדע באו"התדמית" בסרט", "החיים תיאטרון וכל העולם במה" וה"נרטיב" 

 .וצר...""כחומר ביד הי :וכבר נאמר ישנם השגחה פרטית ונסים תמיד, כי )שגם הופרך מכבר, באמצעות פיזיקת הקוונטים(פרוטסטנטי 

כביש נים והעחוליות כתיק-]אף שגם חסריחוליות בשוה כ"יונקים" -את האדם ובע"ח בעלי ה להגדיריהשיויון הנוצרי הכריח בביולוג

שכל  ,הכפרני-השויון-טבע המבוססים על יסוד-על "חוקי" ממשיכים להתבססכמו כן, [ )"הארץ", כ"ד כסלו תשע"ט( הקופצן יונקים

 שגחתבעבר ולא השתנה על ידי הושכך היה בשויוניות בכל היקום האינסופי  מתקיימת כביכולהיא  ,הנצפית במעבדה תופעה

כרטיס  שמדען היה זורק, ב' כסלו תשע"ט(, 0021)"הידברות", רשת ב', י. קראוזה הסביר  פרופ. גם בעתיד. היהושכך י אלוקים

ד כפי מסע אל העבר, אם היו נותנים לו, כי לא משנה מה קרה באמת בעבר, כי המדען עוסק רק בהמצאת העבר, ההווה והעתי

 .היינו, המדע שכולו תדמית ת מדעית טהורה.אמ וזוהי פי מודלים-שהוא היה רוצה לראותם במשקפיו על

 .החשיבה הכפרניים דלעיל-ים, רוויים במבניגם לימודי ההנדסה והמחשב  – סיכום

החשיבה של המדע המודרני והתרבות -אם כל יסודות מדעי הטבע ומבני גם אחרי כל מה שנכתב לעיל, יהיו עדיין מי שישאלו:

גם על הטכנולוגיה המבוססת על  , אך כיצד אפשר לומר זאתכל מדעי הרוח והחברה המערבית הופרכו, גם אם נכון הדבר לגבי

 פי ידע מדעי שהופרך ?-עלובעתיד בנו ויבנו מכשירים וחלליות וייצרו תרופות \הווה\שבעבר כיצד יתכןיסודות מדעיים אלו ? 

נה י גבוהים ובמיוחד בעשור האחרון ישפי סקרים שנעשו על ידי אנשי המדע, הזיופים במחקר המדע-צריך לדעת שעל ראשית,

ם מזויפים או שגויים ובכל זאת, הרפואה המדעית ינמהמחקרים הרפואיים ה 75% -נתגלה, ש  עליה של מאות אחוזים בזיופים.

מרן ה"קהילות יעקב" שאנו מצויים בגלות אצל הרופאים על כך ואכן כבר אמר  בד בבד עם נזקיה החמורים לאדםמתקיימת, 

"חוק זכויות החולה" משנת תשנ"ז, מחייב מתן מידע מלא ואמין לחולה לפני כל טיפול רפואי, על המטרות והתועלת של  ה.והרפוא

והסיכונים הכרוכים בהם, מידע על סיכויים וסיכונים של טיפולים חלופיים או של  ההליך הרפואי והסיכויים להצלחת הטיפולים

ניים וניהוליים במוסד הרפואי עצמו, שעלולים לפגוע באיכות הטיפול ומצבו הרפואי הימנעות מכל טיפול, מידע על כשלים ארגו

של הרופא עצמו. כל מטופל יודע שחוק זה כלל אינו ממומש והרופאים משקרים לחולים ואינם מדווחים על רשלנותם וכו', מצב 

  .הגורם לאסונות רבים ופגיעות גופניות רבות

בפילוסופיה מדעית פיזיקלית, אך לשאר ההמון שבאקדמיה  למי שעוסק רק ןועות כיום במלואההפרכות הנ''ל ידכאמור, שנית, 

אין הדברים הנ''ל ידועים כלל והמון זה )סטודנטים, דוקטורים, פרופסורים וכן מי שלומד קורס של פיזיקת הקוונטים במחלקה לפיזיקה( 

לדעת, שאפילו פרופסורים לפיזיקה אינם  תינוכח ני הפרכתה. שיבה המדעית מלפהח-שב, חי וכותב מחקרים לפי דפוסיעדיין חו

יודעים שהתאור המתמטי של האטום והאלקטרונים שלו, אינו תאור הקיים במציאות ושניתן לצפות בו, אלא שהוא רק מודל 

י פיזיקאים ידי נילס בוהר ובשנת תרפ''ה הוכנסו בו עוד שינויים על יד-שנה ושוכלל בהמשך על 130מתמטי שהומצא לפני 

  רק לשם שימוש בו כשפה נוחה, לשימוש במדעי הטבע.   נההמצאת מודל זה הי ושסיבת

ניקח לדוגמא את תופעת כח  אלקטרוניים וחלליות:, מכשירים מכנייםנראה כיצד ההפרכות הנ''ל אינן פוגעות ביכולת לייצר 

ק", חוק" טבע, אלא שהמדע המודרני הגדירו כ"חוהמשיכה, כח שהיה ידוע תמיד, עוד לפני שהמדע המודרני הפך אותו ל"

  הנוצריים הנ''ל שהופרכו.    החשיבה ויסודות מדעי הטבע -בהתבססו על מבני

 שהמחקר האנושי המדעי הוא לוגי ואובייקטיבי ושקיים רק חומר ביקום ושקיים שויון –פי מבני החשיבה הפרוטסטנטית -על

, לכן הוחלט שכח זה מתקיים בצורה שויון בין האדם לחיה( –ן אבולוציה, דרוויניזם )כגומוחלט לגבי כל תופעה במרחב ובזמן 

  שויונית בכל מרחבי היקום האינסופי ושאין דבר היכול לבטל דבר זה. 
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החשיבה הללו ואת הפיכת כח המשיכה ל"חוק", דבר שכאמור אין ההמון באקדמיה -ולי המדע הפיזיקלי ביטלו את מבניגד כאמור,

וכפי  (כפי שהוכח ב"ניסוי שני הסדקים" בפיזיקת הקוונטים) אפילו באמצעות המחשבה כך, שכח המשיכה יכול להתבטלמודע ל

מסודות הבריאה, כי האדם במחשבתו הוא מניע גורמים נסתרים „ – ]חו''מ החדש, ליקוטים לב''ב סי' כא )לדף יד.([ שכתב מרן החזו''א

 “.גורם להרס וחורבן של גשמים מוצקים...בעולם המעשה ומחשבתו הקלה תוכל לשמש 

לים קים גדוש"חוק" זה של כח המשיכה, כפי שנוסח על ידי א. ניוטון, אינו מתקיים אפילו על הירח וכל שכן במרח כיום, ידוע

שב להתחויותר, אך ההפרכות הנ''ל וחוסר הידע של ידיעת עוצמת כח זה המשתנה והלא שויוני, עדיין אינו סיבה לא להשתמש 

החשיבה שהופרכו והוא -שמדובר על "חוק" המתבסס על מבני למרותבחישוב כח המשיכה לשם בניית מכשירים וחלליות, 

  של מרחב היקום. %5  -אינו "חוק", אלא מתקיים רק ב

השיטתי פרוטסטנטי -הנוצרישימוש ב יך בהם ובעקבות ההפרכות הנ''לכך גם לגבי חישובי שאר התופעות, ניתן להמש

ן מדען יבישהחשיבה ויסודות מדעי הטבע הופרכו לחלוטין ושלא שייך -נישאינו ידע מדויק ומוחלט, מתוך ידיעה שמב, טיסטיהסט

ה הידיע כמו כן,בצורה אמיתית לא רק מהי מהות החומר והתופעות, אלא גם כיצד הם פועלים ברמת המיקרו של החומר.  

יקלי, פיהם מעבדים ומפרשנים נתונים של תופעות בטבע הפיז-דתיים, שעלדלים מתמטיים בלתי עובשמדעי הטבע מורכבים ממו

לוגית  אך לא בטבע של המציאות המוחלטת והאמיתית, זה אינו סותר שימוש חלקי וסטטיסטי במודלים, כי אפילו כדי להוכיח

 .גיטין )ו.([ ]מס'  “כי מצפון תפתח הרעה,,שארץ בבל נמצאת בצפון ארץ ישראל, נזקקו חז''ל לשם כך לפסוק 

שנים  500 -החשיבה הנ''ל של המדע המודרני, הינם בנצרות חדשה שנבדתה לפני כ-נוכיח להלן, שמקורם של מבני

מרטין )ת זו וושהתרבות והחברה המערבית שקועים עדיין בחשיבה ואורחות חיים שהנהיגו מייסדי נצר והוקצנה במשך השנים

   .בסוף ימי הבינייםלותר וז'ן קלוין( 

חושך בהחברה והתרבות המערבית שקעו  ראה להלן,נש שלו, כפי החשיבה-המדע המודרני שהומצא על ידם הקצין את מבני מאז,

ית הקצנה פנט –החשיבה  צעות החמרה קנאית וחשוכה של מבניובבערות עמוקים יותר, במיוחד במאת השנים האחרונות, באמ

שהשתלט על כל העולם ומוסדות  דטרמניזם –נת שאר מבני החשיבה של מושג השויון בכל אורחות החיים והחשיבה והקצ

רה ותפיסה חשיבתית במדע ובתרבות המערבית שכל מה שקיים, עשוי רק מחומר, כאשר החב , חומריות וארציותהחינוך שלו

   .הישראלית והאקדמיה שלה מחקות בצורה פנטית הקצנות אלו

 

 ם ב"תזות" של מרטין לותרפרוטסטנטיים, מופיעי-החשיבה הנוצריים-מבני

 

יבה חש-שלילת הבחירה היתה מוכרת לפני כן כשיטה פילו', אך לא כמבנהשלילת הבחירה )דטרמניזם(:   –החשיבה -. מבנהא

 , כידוע גרסה את קיומה של הבחירההנצרות הקתולית ששלטה באירופהשל דת שהשפיע על כל אורחות החיים והמציאות. 

רה שנה, לחם על כך שאין בחי 500רפורמית לפני -ך מרטין לותר מייסד הנצרות הפרוטסטנטיתושלילתה נחשבה לכפירה, א

 95לוגיות", )"רשימות תאו “שבעל תשובה אמיתי נדיר הוא, כך נדיר קונה מחילות אמיתי...„ –חופשית. בתחילה הוא עדיין כתב 

נצח". האנצי' , הוצ' "203)"רבי יוסלמן" מאיר להמן, עמ' צון" אך מאוחר יותר הוא טען בספרו "על עבדות הר, (31תזה מספר "תזות", 

ז'ן  ות זו,שמעשי בני האדם תמיד מלאי חטאים כי הם אינם בעלי בחירה חופשית. מתחרהו על ראשות נצר העברית, ע' מרטין לותר(

ן ולכפן מסולף ל"מוסר"( )שתורגם לעברית באוקלוין גרס שיש להשתית את החיים על המושג של "ערכים" אתיים ומוראליים 

לה על רוחו, לעשות כל מה שעוהאדם רשאי  ,מסיבה זו . )האנצי' העברית ע' ז'ן קלוין(דתי בלב  או\והעיקר הוא להיות ערכי בלב 

כול יתיאוריית הקוונטים אמנם הפריכה את הדטרמניזם הלותרני הנקודתי וגורסת שהאדם בתנאי שלא יזיק לזולת ולחברה. 

מניזם את עצמו לשם שינוי חוויותיו, אך היא לא הפריכה את הדטר קאוצ'ינג( -)לאמן ויותיו והוא יוכל לאלף להשתלט על ח

  הקלווניסטי של "הגזרה הקדומה".

 הצהרות 95החשיבה הנותרים בהם הוא דגל, מתוך -, אך מספיק להוכיח את שלושת מבנימרטין לותר כתב מספר חיבורים

יני , אותן הוא כתב על דלתות מנזרו האוגוסט)רפורמות בדת, תנועת הרפורמציה(והתיקונים  ות(פרוטסטנטי-)= פרוטסטהמחאה 

לית כשנערך הויכוח שלו עם נציגי הנצרות הקתו ומאוחר יותר )היק פרופיטאו(בויטנברג שבגרמניה שנקראו "אני מצהיר" 

בוריו "רשימות תאולוגיות" הכוללות חלק  מחי שנכתבו בלטינית ותורגמו לגרמנית בספרה"תזות"  95בויטנברג, הן נקראו 

  .אוני' ת''א( –)הוצ' רמות ותורגמו לעברית בשם זה בשנת תשס''א 

התלות  החשיבה הנותרים ולשם קיצור נביא רק  מספר דוגמאות ונצביע גם על-" ספוגות ורוויות גם בשלושת מבניכל ה"תזות

 קות בשלילת "שטרי המחילה" על העבירות, שטרות שניתנו על ידיההדדית שביניהן. רובן המכריע של הצהרות אלו עוס

 המבנים של מבני החשיבה שלו, מופיעים בשאר חיבוריו ודרשותיו. -האפיפיור ונציגיו. חלק מתתי

לבין שאר כל בני האדם שאינם פחותי ערך ומחאה נגד נטילת סמכויות שמימיות לו  השויון בין האפיפיור ונציגיו –. שויון ב 

האפיפיור אינו יכול לשמוט עונשים כלשהם, מלבד אלה „ – 5"תזה" לנציגיו וקביעה שסמכויותיו הן רק ארציות כשאר האדם. ו

על השויון שיצר לותר בין איש לאשה, ניתן קורס שנתי במכללת “.  הכנסייתי )= הקנון(שהטיל על דעת עצמו או על דעת החוק 
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  חיה ניתן לראות על כך באנצי' העברית בע' מרטין לותר. המבנה של השויון בין אדם ל-צפת ועל תת

חסדי המחילה נוגעים אך ורק בעונשים „ – 34"תזה"  )סקיולריות, שעוות בתרגום לעברית ל"חילוניות"(. ארציות וחומריות .ג 

  “.של מעשי הכפרה הסקרמנטלית שהוטלו על ידי אדם

יש „ – 43הם הארציים, החומריים והחברתיים בלבד: "תזה" השימוש בכסף של הנוצרים צריך להיות מופנה לצרכי

  .“להורות לנוצרים שמוטב לתת לעני או להלוות לנזקק, מאשר לקנות שטרי מחילה

מדוע האפיפיור, שהונו גדול כיום מזה של העשיר „ – 86אישיותם החומרית והמושחתת של האפיפיורים: "תזה" 

אוצרה האמיתי של „ – 62"תזה" . “האחת... מכספו הוא ולא מכספי מאמיניו הדליםשבעשירים, אינו בונה לפחות את הכנסיה 

  פי מרטין לותר. -היינו, רק זה נקרא "דת" על“, לתוהכנסיה הוא הבשורה הקדושה על חסד האל ותהי

החומרנית רנית ולהעבירו לניהולן של החברה את  כל העיסוק בארציות ובחומריות, יש להפריד מה"דת" הלות מעבר לכך,

פי הנצרות הרפורמית האתית, באוני' הקלווניסטית במרבורג שבגרמניה, -והמדינה, כפי שכבר כתב גדול מעצבי היהדות על

, יעקב 140)"בעיית הנצרות...", עמ' “ המדינה החילונית היא מפעלו הנצחי של מרטין לותר„ –נוצרי הפרופסור הרמן כהן -היהודו

      ובנת הנצרות הפרוטסטנטית של הפרדת הדת מהמדינה. , היינו, תפליישמן, תשכ''ד(

 –פי שכל האדם -ללא כל מסורת נלווית, אלא רק על יכולת אובייקטיבית ולוגית של הבנת כל המציאות וכתבים קדומים .ד

צרות חשיבה חדש בנצרות החדשה שהוא יצר, הדוגל בהבנת היקום וסביבתו האנושית וכל מה שהנ-מרטין לותר יוצר מבנה

שנים לפניו, ללא כל צורך להסתמך על  1500-צריכה לדגול בה מתוך הסתכלות בטבע ומתוך קריאת כתבי הנצרות שנכתבו כ

 באמצעותלים מתות" ומחיה אותן יים ל"ממעבירי המסורת לגבי משמעות הנאמר בכתבים. הוא הופך בכך את הכתבים הקדומ

 ניחוש "מחקרי" ו"מקדש" את מושג הטקסט המדעי.

, הבשורה, )מקבלת כסף(ולכל אפיפיור יש חסדים גדולים יותר )פטרוס, מאבות הנצרות( לזה ...„ – 78"תזה" , דוגמאל

מציא לה ודמים, היינו, יכולתהחשיבה הק-חשיבה זה תלויים מבני-במבנה “."אל הקורינתיים" יבהסגולות...כנאמר בראשונה 

  . אדםפי שכל ה-חשיבה שייחשבו אובייקטיביים על-מבני

 החשיבה הקודמים של שויון, ארציות וחומריות.-מבנה חשיבה זה נשען על מבני מאידך,

פי -ר ההשוואתי"  של יסוד השויון, עללמעשה, מרטין לותר מקדש לראשונה את המושג "טקסט"  החומרי ואת "המחק 

 .מודרני-הטקסטים, שהוא אבן היסוד של המדע המודרני והפוסט

תיות, החשיבה הזה של מרטין לותר ושל המדע. הם מוכנים להאמין למסורת, בהבנת קריאת האו-במבנה תקיימת סתירה פנימי 

ותה. לים, ניקודם ומתי מתחיל ונגמר משפט בכתבים, אך משום מה הם אינם מוכנים להאמין להעברת המסורת לגבי משמעיהמ

ס' ]מה  פ-את התורה שבכתב ולא את התורה מסיני שבעל סתירה פנימית זו ציין גם הלל הזקן בפני הגוי שרצה ללמוד ממנו רק

   . )לא.([ שבת

מבנה  בין, הוא מסכם על סמך אינספור ספרים ומאמרים את ההשוואה 42בספרו של שחר פלד "מגרסת הזהויות", בעמ' 

י רחבתו על ידהחשיבה של המדע המודרני הנוצרי שיצרו מרטין לותר וז'ן קלוין וה-מבנה לביןהחשיבה של מרטין לותר 

        :הפרדיגמה שבלב הרפורמה הפרוטסטנטית גם בלב המדע המתפתח„ –מלכנתון, צווינגלי, ג'ון לוק ואחרים 

                          ודרנינצרות הרפורמציה                                                       המדע )הנוצרי( המ               

 דחיית כל מסורת וקריאת הטקסט של הטבע.  .1   סט בלבד, תוך דחיית המסורת.קריאת הטק. 1

 הסתמכות רק על עדות אישית והתנסות אמפירית. .2  ייחוס תוקף, רק לפשט הנמצא לנגד עיני הקורא.  2

 .“חקירת הטבע יכולה ללמד את האמת ה"אמיתית".  רק 3        ה"קדושה" גנוזה בפשט בלבד  .3

לו אחשיבה -ינ''ל. יש לציין, שהמדע ניפץ מבנהפיזיקה הקוונטית ניפצה לחלוטין את התובנות הל וכפי שנראה להלן, כאמור לעי

ו מתוך החשיבה הנ''ל נוצר-כפי שמציינים ההיסטוריונים, מבנישלא נוצרו מתוך מערכת הגיונית המבוססת על הוכחות, אלא 

ת הנוצרי ר את בעיותיו הנפשיות, כיוון שהוא לא יכל להתמודד עם המסגרתגחמות שנולדו במוחו של מרטין לותר ונועדו לפתו

, צרות זוהנוקשה של מנזרו האוגוסטיני ולכן עקב מחלתו הנפשית הוא גם ניסה פעמיים להתאבד ומחשיבתו המעוותת שהנחילה נ

  סובלת עד היום החברה המערבית המתפוררת, שבה אחוז חולי הנפש הפך לתופעה המונית.  

כנסיה יד את כל הקנון הנוצרי, היינו, מערכת החוקים, התובנות והטקסים שנוצרו על ידי אבות ה-רטין לותר ביטל במחימ

י ך הנוצרהקתולית שנחשבו אצל מאמיניה כ"קדושים" שאינם יכולים לטעות ביוצרם קנון זה והוא השאיר כמחייב, רק את התנ''

ולרי , אך גם זה בתנאי שכתבים אלו יעברו שיפוץ יסודי באמצעות מחקר סקי()ה"אוונגליון"ו"הברית החדשה"  )ה"וולגטה"(

 שלדידו, רק מי שתפיסתו סקיולרית יכול להבין כתבים אלו ,)חילוני(
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 את מגדולי רבני אירופה דאז, רבי יוסלמן, –אירופה מטעם הקיסר -נצטט מתוך יומנו של מנהיג יהודי

 , הוצ' "נצח"(201)"רבי יוסלמן", מאיר להמן, עמ'  תרשהתנהל בינו לבין מרטין לו שיח-הדו

 

ה , בעיר וורמיזא....בשעה שהתכונן רבי יוסלמן לקראת הנסיע1521הממלכה מטעם הקיסר הצעיר נקבעה בינואר -אסיפת„

 טינוס.סלוורמיזא, התדפק מישהו על דלת דירתו הזמנית בפרנקפורט וכעבור רגע נכנס אדון לבוש גלימת נזירים ממסדר אוגו

ולוגיה "האתה הוא יוסלמן מפקד היהודים ?" שאל הנזיר. "הנני", השיב רבי יוסלמן, "ואתה הוא מרטין לותר, דוקטור לתא

 ופרופסור באוניברסיטה הקורפירסטית בוויטנברג ?" ... "תליתי את הקולר בצווארם של הטפשים שלנו, האפיפיורים,

 ל הזוהמהאליכם כאילו הייתם כלבים ולא בני אדם, אולם מעתה תטוהר הנצרות מכהבישופים, הכמרים והנזירים, אשר התייחסו 

"... "הרי מתכוון אתה להכניס , אנו חוזרים למקורם של כתבי הקודש, וזה יוכל לשמש בסיס משותף לנו ולכםהזאת

מי צומות, דה"אומנם כן הוא.  רפורמציה בכנסיה, דהיינו, רצונך להחזיר את הכנסיה ליושנה, כבטרם עברה לידי האפיפיורים". 

 הנוגד), הערצת הקדושים האדם תמיד ספוג בחטא(-את שלילת הדטרמניזם של לותר, האומר שכל מעשה )הנוגדהכופר לכפרת העוונות 

וכסבור "אלילים יבוטלו לחלוטין" ... -והסמלים למיניהם וכל מה שנראה בעיניכם כעבודת השויון( –את מבנה החשיבה הלותרני 

ותר מן י ת,יודוהיהשאמונתכם האמיתית והצרופה, אחרי שהוספתם על תורתכם עוד מצוות"...  "כן, אדוני! רחוק אתה מן  אתה

החפשית...עיקר העיקרים הוא, מעשיו -העיקריים של אמונתנו היא הבחירה אחד היסודותהכנסיה שאתה לוחם נגדה! 

ל הורונו חכמי התלמוד ואתה, אדוני, בא לזלז – לא המעשה'הטובים של האדם וקיום מצוות הבורא, 'לא המדרש עיקר א

הלא לדידכם האמונה בלבד דיה כדי להיות נוצרי כשר ונאמן, ללא צורך בערכם של ספרים קדושים ויקרים אלה ? 

 –ם לנוצרים הפכו את עצמ שנים ובכך 200היסוד הנוצרי הדטרמניסטי של לותר וקלוין, שמחקים אותו יהודים החל מלפני  "דתי בלב",)=   במעשים!

 :ר נכוןקראתי את כתביך "עבדות הרצון". אין שם אלא סילופים וטעויות, או יות .(והציונים על כל גווניהםהמשכילים, הרפורמים 

יהודית טעות אחת גדולה, מהחל ועד כלה. לא הבנת את דברי התורה וגם אינך מסוגל להבינם מכיוון שאין לך שליטה בשפה ה

אלה  "עתה נוכח אני לדעת...צדקו כל   .יר את פירושיהם ודרשותיהם המעמיקים של חכמי התלמוד והקבלה שלנו"ואינך מכ

שה כל שהתייחסו אליכם כאל כלבים ודיכאוכם ורדפוכם עד חורמה! כאשר אך אצליח להטות את לב הקיסר ולב העם לצידי, אע

ונותיהם בתיכם ולשרוף את כל ספריכם באש. כספכם יילקח מכם, לשכנסיותיכם, להרוס את -מה שביכולתי, כדי להחריב את בתי

ורכושי  "הוא קנייני –גרמני סטנדרטי מזמנו של לותר  שטר עבדות ]=של רבניכם ומחבריכם תעקרנה. אנשיכם ונשיכם יימכרו לעבדים 

 .ו הנאצים(שעש )כמובעבודות גסות ומשפילות  ולא יורשו לעסוק אלא , הפילוסוף גראהם([375וביכולתי לבשלו ולצלותו" )לייכטרטום, עמ' 

ת מרטין )לבסוף, כתב זא“ אף פנה ועזב את החדר-אזי נראה אם עוד תתיימרו להיות בעלי האמונה האמיתית והצרופה", ובחרי

     .לותר גם בספרו "היהודים ושקריהם"(

רי דים שאחובמיוחד נגד היהו פשעים נגד האנושותאדם חולת נפש זו, מייחסים ההיסטוריונים את מקור השנאה הנאצית וה-לחיית

  החשיבה שהוא יצר הולכים  בצורה עיוורת המשומדים בארצנו-מבני

 יתמזינים את המדע המודרני והתרבות המערבית והישראל אדם זו,-בה החשוכים והפרימיטיבים של חייתהחשי-ארבעת מבני

של צאצאי קורבנותיו  "הנאורות" ו"הקידמה" המעוותים ,)אילומינטי("המוארות"  ומהווים את גאוות "ההשכלה",

 נוצרים, גם כאן בארץ ישראל.-וקורבנות הנאצים, שהפכו בעצמם להיות יהודו

ה" גם "הברית החדש ולכןהארציות והחומריות של החשיבה -ר עיצב, בנויים על מבנהלותמרטין ש המושגים "דתי" ו"הדת"

ע''פ מבנה )במסורת לדעתו על ידי אנשי הממסד הכנסייתי, שלדידו היו בשר ודם כמוהו הועברו ש )ה"וולגטה"(והתנ''ך הנוצרי 

בים זקק" כתלדידו יש "ל ולכןוכן היו ארציים וחומריים כמוהו, שזייפו את כתבי הקודש וגם יצרו בהם שגיאות שונות  השויון(

 שויוניות, ארציות וחומריות. –אלו רק באקדמיה, זיקוק דתי שמשמעותו 

י " ו"מדעקוק זה באקדמיה הפך להיות אובססיבי )כפייתי( ונקרא "סולה סקרפטורה" ומאוחר יותר הוא נקרא "ביקורת המקראזי

אלף גירסאות של "הברית החדשה" ומספר דומה לתנ''ך הנוצרי, מתוך התייחסות  150היהדות", ש"חוקריהם" יצרו 

וקית, אל ותי ללא יחוס מקור הכתבים לקדושהסוציולוגי וספר-וריבהקשר ההיסט שויוניות, ארציות וחומריות –רפורמטורית 

כל שבמבט לאחור גם מרטין לותר היה מחוייב להסכים לכך, כי אצלו קביעות האקדמיה השויוניות והחומריות הן חזות ה

 וכן (1981, 9, עמ' )"האוניברסיטה והרפורמציה", ליידן"באקדמיה נוצרים הנוצרים"  –, כפי שכתב מרטין לותר ואובייקטיביות

“ לם כולומרטין לותר עצמו היה כל כך מלא גאווה על הדוקטורט שלו בתאולוגיה, עד שהכריז שהיה נותן עבור קבלתו את העו„

 . (76)שם, פרופ. ר. סטפר, "הקלוויניזם והאוניברסיטאות", עמ' 

יצר ז'ן קלוין ובכך יצר את התרגום המדעי הראשון החשיבה שלו באקדמיה אותן -צמו "זיקק" את התנ''ך על פי מבנילותר ע      

   .של התנ''ך בגרמנית, המסתמך על כך שאין צורך במסורת קדושה נלווית

, חילוני( –)בתרגומו המעוות לעברית  לאדם החומרי והארצי פרוטסטנטי(-)עוד מונח נוצרי האדם ה"דתי" בין , ההבדלאצל מרטין לותר

, שהרי ראינו מי שאינו סובר שישנה כלל ישות רוחנית לביןרוחניים  אלוקיים ציווייםיים מי שמק ביןאינו מתבטא בהבדל 

 "דתי" הינו חילוני הבוחר לקיים מערכתשלדידו , אלא שלדידו של לותר אין צורך בקיום של ציוויים מעשיים כלל לעיל
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מערכת המלצות זו שאינו מקבל על עצמו לקיים  מי, לבין אלילים חילוניים ושניתן גם לחלוק עליהם\שניתנו על ידי אל המלצות

נספור אי אושלושה אלילים נוצריים  אוכי גם מי שמצהיר שהוא ארצי וחומרי, יכול להאמין שיש אל  או באופן חלקי, כלל

או \או חוקי טבע בעלי כח עצמאי, אך ללא צורך לאמץ ו\של כוחות ו , בדמותםהחשיבה הנ''ל-אלילים הפועלים על פי מבני

 להאמין שהם המליצו על קיום מערכת המלצות כוללת או חלקית, כפי שנוהגים המסורתיים בארץ ישראל. 

 של החשיבה-א כפוף למעשה לארבעת מבני, בכל מקרה הו)בניגוד לחרדי(מי שמצהיר שהוא חילוני, מסורתי או דתי  לכן,

שכל חומריות "תקודש" בכל מצב, גם ללא , היינו, )חילונית(הנצרות הרפורמית, שלדידה לדת יש משמעות ארצית 

 שושן(-ן)ראה במילון אבהארצי הנוצרי של לאומיות -אמונים על הערך הדתית( הציונות) דתיים-חילוניםה בארצנו,    זיכוכה.

 ס המשותף שללאומי יש את הבסי-לאתאיסט ולדתי, כי דתיים מהאתאיסטים-החרדים מאז מתן תורה הם יותר אנטי ולמעשה

 המלצותמממש את האפשרות של נצרות זו, לא להיות צמוד למערכת של  שהאתאיסט , אלאהחשיבה הנ''ל-מבניארבעת 

ולכן  ותלהמלצ הוא למעשה מתכווןת והדטרמניזם, כאשר באומרו מצוות הארצי-החשיבה-אומי המתייחס למצוות בכפוף למבניל-לדתי בניגוד]מעשיות 

יבה חש-למבנההאישיות )= ה"חיים"(, תוך סילוף ושדרוג, בשיטת "מפתח הגנבים" של ההלכה, בכפוף יש לגמש אותן בהתאם לנסיבות החברתיות ו

לותר,  בהתבססו על היסוד הפרוטסטנטי שניסח מרטין )כגון, "שיטת בית הלל" ו"אהבת ישראל ואחדותו" וכו'( או בלעדיו[ 6דלעיל בעמ' 

חוקי אלילית מיסטית של כוחות ו-במערכת הרב אוהשילוש הנוצרי שאין כלל צורך בטקסים ומעשים כדי להאמין במערכת של 

   . )כפי שאמר לותר לרבי יוסלמן, כדלעיל(הטבע 

-לאומי)כולל בעלי הגוון ההחרדים מאז מתן תורה שוללים לחלוטין את הבסיס המשותף בין הדתי החילוני  בניגוד לאתאיסט,

על  כי הם אמונים הציונים הדתיים הינם קודם כל חילונים,הנ''ל.  החשיבה -עת מבניהכפוף לארב  –עם האתאיסט  נוצרי(

ונית חיל-הם אמונים גם על הלאומיות הנוצרית ובנוסף, )חילוניות(החשיבה הפרוטסטנטית ובכללם הסקיולריות -ארבעת מבני

דמיה חילון, כבר נחקר באקוה האתיזםשל  פרוטסטנטי-הבסיס הנוצרי .)הגדרת הנצרות הפרוטסטנטית( וכסרח העודף הם גם דתיים

   פרק על שפינוזה.וראה על כך להלן ב
 .  דתיים גםהם כינו עצמם "דתיים", אך למעשה הם היו   .א: עד מלחמת תשכ''ז, הגדרתם העצמית לקתה בשני שקרים

מש לו להשתרק אחרי שנת תשכ''ז הם חד ברם,דתיים".  לאומיים לאומיים" ולמעשה הם היו  " דתייםהם כינו עצמם "  ב.

רובם  אך כיום ,דתית" ציונותדתיים" או " לאומיים" –בשקר זה והחלו לכנות את עצמם בהגדרה הפרוטסטנטית ההולמת אותם 

שיש כנפתלי בנט שהתבטא "להתפלל, רק   –מכנים את עצמם "לאומיים מסורתיים" ובראשם כדגם לחיקוי ראש מפלגתם דהיום 

  "יש לבצע רפורמות בדת".  –של מרטין לותר לי זמן" וכן הוא מדבר מתוך גרונו 

ון י הדמיפ-פי שנראים בעיניים מגושמות או עלמרטין לותר וז'ן קלוין יצרו הפיכה מושלמת של הפירמידה. דווקא הלימודים כ

לא כשלעצמן ווניתוח רדוד של תופעות הנתפסות  )מערכות של השערות, תאוריות, פילוסופיות ואידיאולוגיות חילוניות(הרדוד בלבד 

  .בות ובחברה המערבית והישראליתבאחדותיות עם כל מערכת המציאות, הפכו להיות אפופות "קדושה" והערצה במדע, בתר

כל  ך בפועלגם אם ללומד באקדמיה לא תצמח מכ ,מסיבה זו החליט ז'ן קלוין שחייבים ללמוד את כל לימודי הטבע, החברה והרוח

מות בו רק חוכ אוניברסיטה" שנתפס עד זמנם של מרטין לותר וז'ן קלוין כמוסד שנלמדיםתועלת מעשית, בניגוד למוסד ה"

מקצועות רפואה, משפט וכמורה. שאר הכגון ])האנצי' העברית, ע' אוניברסיטה( ירודות ונרכשים בו רק מקצועות מעשיים בודדים 

 . אלו[ המעשיים כאדריכלות והנדסת בניין, היו נלמדים תוך כדי העבודה בתחומים

 רוסיה( יה ועד)משבדהרפורמטורים, לותר, ז'ן קלוין וצוינגלי ועוד כבשו את האוניברסיטאות. אלפי הסטודנטים מכל רחבי אירופה 

ן י להופכנהרו ללמוד באוניברסיטה בויטנברג ומשסיימו את לימודיהם שם חזרו לאוניברסיטאות במקומותיהם ופעלו בעוצמה כד

 .  (1981, ליידן 10רמציה", עמ' )פרופ. שפיץ, "האוניברסיטה והרפוהחשיבה הנוצריים של לותר וקלוין -פי מבני-, עלניברסיטאות לאקדמיותמאו

תוך  תי גרידאהיסודיים והתיכוניים שיצר, נועדו בעיקר ללימוד השכל "השכלהבתי ה"האקדמיה שאותה יצר ז'ן קלוין בז'נבה וכן 

 .עברית, ערך ז'ן קלוין()אנצי' השילוב של מעט לימודים מעשיים 

 "הספר-מושג "בית זוזות". כמו כן,מפילין תפרים ס"  –וידוע המושג "סת"ם"  ש"ספר" משמעותו הוא המקראיש לציין, 

רק  עשר מגיל חמש ועד גיל )תשב"ר(מוסד חינוכי בו לומדים ה"תינוקות של בית רבן"  –משמעותו הבלעדית היא  ,במקורותינו

( "אמר רבא ובמס' קידושין )ל. )על הפסוק "בלע ה'...(במס' גיטין )נח.( וב"מדרש רבה" על מגילת איכה  , כמובאאת ספר התורה

מן ה"בית לימדו שם. בז]ירושלמי, מס' סוטה )כד:([ אם כי גם קריאת הלל  .מקרא זו תורה" ופירש שם רש"י, שהכוונה לא לנ"ך

ת עוושג זה מו ספר".-, אך אז כבר לא קראו לכך "ביתחלק יורה דעה  )רמה,ו([ערוך", -]"שולחן, לימדו לתינוקות את כל התנ"ך יוסף"

למניינם(  1823ז )שהוצאתו לאור בשנת תרט"] 10בעמ'  , בספרו "תעודה בישראל"ב. לוינזון נוצרי יצחק -ידי היהודו-עללראשונה 

עת "אדמו"ר 'הצמח צדק' ותנובתה האנטישמית של לוינזון צדק" בהס-. ראה על מלחמתו של ה"הצמחידי אובארוב, שר ההשכלה הרוסי-מומנה על

וק וכאן הספר" לימדו את כל התנ"ך ואת הדקד-. לוינזון כתב שם, שב"בית[ליובאוויטש", תשי"ז –"אוצר החסידים , 7עמ'  'ההשכלה'",

יסודיים הם לבתי ההשכלה ללימודי ההשכלה, החלו לקרוא ג הקודש-הנוצרי של השיויון בין לימודי החשיבה-בארץ, על פי מבנה

 ספר".-והתיכוניים ולפקולטות באקדמיה מתוך שיבוש מוחלט של המושג היהודי בשם "בית
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הוקדש  מלבד ספרים ומאמרים שנועדו לתאור תהליך זה של הפיכת כל האוניברסיטאות באירופה לאקדמיות נוצריות רפורמיות,

 שם כונס בספר.גם קונגרס מיוחד שהתקיים בקופנהגן שבשבדיה והנאמר 

בדבריו של אחד מגדולי חוקרי התפשטותה והשלטתה של נצרות זו על החברה באמצעות יצירת  ניתן לסכם את הנאמר שם

סיטאות, הפרוטסטנטית נוסדה באוניבר-הנצרות הרפורמית„ –המדע המודרני הנוצרי, פרופסור שפיץ מאוני' סטנפורד בארה''ב 

  .  (10עת הנצרות הרפורמית על האוניברסיטאות", עמ' )שם, "השפ“ כבשה אותן ופרצה מתוכן

יסודיים ה "בתי הספר"שנות לימוד ב 12החשיבה הנוצרית הנ''ל במשך -מבניפי ארבעת -כיום לומדים את רוב התחומים, עללכן, 

ואפשר  רק מיעוטן של שנות לימוד אלו ניתנות למימוש בשוק העבודהשנות לימוד באקדמיה.  3-4והתיכוניים ולפחות 

חסרי  יוצאים לשוק העבודה, רובם המוחלט של המקצועות שנלמדו הינם כי כאשרלהסתפק במספר חודשי לימוד בלבד במקומן, 

ים בוגרי תחומ צורך והמיעוט שיש בהם צורך, שחלקם הגדול נדרש לתחומי ההנדסה הטכנולוגית והמחשבים, ממילא נדרשים

שנים נשכח מהם לחלוטין, או  16ממה שהם למדו במשך  80%-הספציפי ואלו ללמוד מחדש את הנצרך למקום עבודתם 

 שנשארים במעומעם בזיכרונם רק הנתונים היסודיים ביותר.

עי בים  מדהחל מעידן פיתוח פיזיקת הקוונטים, שהפריכה את כל יסודות המדע המודרני הנוצרי, כבר עשרות שנים בארה''ב נחש

, עמ' פוליטיקה")ראה לדוגמא אצל מ. קליין, תשנ''ח, אוני' ב''א, "אקדמיה דת וחברתית -תית פוליטיתהרוח ורוב מדעי החברה לפטפטת ספרו

ספר מבמדעים אלו תחשב "מדעית", מספיק לנסח כתיבה זו לפי  )הנקראת עדיין משום מה "מחקר"(וכדי שכתיבה ספרותית  (119

דרת של כמקורות לפי סדר מסוים, הערות שוליים והצגה מסו הקדמה, מבוא, פרטים ביבליוגרפיים שהובאו –כללים חיצוניים 

   הכותב, לגבי מה שהוא רוצה "להוכיח" ואת "המסקנות". 

 הכללים כל, מבחירי הפיזיקאים הוכיח זאת, כאשר שלח  לבטאון מדעי יוקרתי מאמר בו כתב הרבה שטויות, אך הקפיד על סוקל

 ד היום. עאחד לא היה שם לב לכך  ידי סוקל עצמו, אף-לא פרסום תעלול זה עלהמאמר התפרסם שם ולו .השוליים שהוזכרו לעיל

על יש המצדיקים את לימודיהם בתיכון ובאקדמיה על החי ועל הכוכבים, משום שזה גורם להם להתפ  –מה רבו מעשיך ה' 

רק א ההתפעלות העצומה הי  –ולהתחזק באמונה משום "מה רבו מעשיך ה'" וזאת טעות, כי להתפעלות הנפש יש מספר תנאים 

ממה  ולא ]ישעיה )מ, כו([ממה שהאדם רואה בעיניו ללא אמצעים אחרים, כמו שנאמר "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה" 

ם יום פעמיים את הי 30שלא ייחשף בתכיפות לכמות גדולה של תופעות, שהרי מי שראה תוך  ובתנאי שהוא שומע מאחרים

ך לדעת צרי ,כמו כן.  ]"משנה ברורה" )רכח, א([דבר כהתפעלות עבורו ואסור לו לברך על כך פעם שניה הגדול כבר אינו נחשב ה

ת ולא איך וכיצד להתייחס לתופעות שהאדם נחשף אליהן, כדי לדעת כיצד להגיע באמצעותן להתפעלות שתוביל לאמונה אמיתי

וקים", בודת האל)"שער עוסר כגון ב"חובות הלבבות" לרבינו בחיי ניתנה לנו בספרי המ, כזו שכך צריך הדרכה מיוחדת מזויפת ולשם

י רי האקדמשל המסיון הנוצוסדות עצמם, לא היו לומדים במולוואי שאותם המצדיקים את  "שער הבחינה", פרק ד, ד''ה אחר כך( .פרק ג

נלמדת ת, כזו האמונה אמיתית ולא מזויפובמקום זה היו לומדים את המקורות הנ''ל בהבנה ובעיון ורק אז הם היו מגיעים לחיזוק 

 ,ונה()שעליהם הם רוצים להסתמך כביכול לחיזוק האממהמדעים ובפרט שנתוני התופעות והתהליכים הנלמדים בתיכון ובאקדמיה 

                                                             נוצריים הכפרניים.ה חשיבה-מתעוותים שם באמצעות ארבעת מבני

                                    

 רפורמיים-החשיבה הפרוטסטנטים-בניהמבנים של מ-תת                              

 

יבה החש-המבנים הללו נוצרו בנצרות זו בעיקר על ידי ז'ן קלוין, מתחרהו של מרטין לותר ומבוססים בעיקר על מבני-תת

כים", והשויון, כאשר הכוונה היא ל"אתיות" ו"מורליות", אך תורגמו לעברית כ"ער ות()= חילוניהסקיולריות  –הנוצריים 

  . יהודיתה שמשמעותם שונה מכוונתם האמיתית בשפה"מידות" ו"מוסר", 

רצי הכוונה היא למספר מוגבל ומעורפל של התנהגויות ומידות אנושיות שיש לקדשם בהקשרם הא –המבנה של "ערכים" -בתת

  . פרוטסטנטית-צרי והם משתנים כל הזמן בהתאם להקצנת מבני החשיבה הנוצריתוהחומרי הנו

ממשה מנדלסון, שבתאי בסתר וראש תנועת ה"השכלה"  , החלשנים 250הפרוטסטנטים לפני  מסיבה זו יצרו המתנצרים

 דםא"היה  :ת האימרהשל לאומיות א )החילוני(במתנצרים האמונים גם על המושג הסקיולרי  וכלהוהרפורמציה בעם היהודי 

אישיות פיצול  פי נצרות זו בביתך. -אורחותיך בחוץ ויהודי המשודרג עלבצאתך ויהודי בביתך", היינו, היה פרוטסטנט ב

מעות חופשית, לכן אין מש-פי נצרות זו אין בחירה-שעל כיוון , היינו,החשיבה הדטרמניסטי-נוצרי זה מבטא גם את מבנה

ך ליליו, אבביתו היהודי יכול לנהוג כרצונו כיצד להתחבר לאל שלו או לא לכן,ים פיזית בזולת. למעשים, כל עוד אינם פוגע

ה החשיב-הפי מבנ-ה הנוצרי של "ערכים אנושיים" ועלהמבנ-במרחב הציבורי החברתי והמדיני הוא חייב להיות צמוד לתת

    .יהודי או גוי()ערך לכל אדם אחר -פי הערכים הנוצריים הנ''ל, הוא שווה-הנוצרי של השויון ומי שנוהג על

, מתי בית המשפט הנוצרי באמצעותולברר  ות ההתנהגות הנוצריתנועדה לקבוע את גבולבתרגומה המעוות ל"מידות",  אתיות,

 קיימת בהתנהגות האנושית "חריגה מידתית" מגבולות ה"ערכים" הנוצריים. 
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עות פיזית כשהן פוגרק  ,כשליליות ת וכו'(ויות מיניכרות, סמים, זנות, סטש :)כגוןמספר התנהגויות ל מתייחסהמוסר הפרוטסטנטי 

  אם הן נעשות בהסכמה.  או לגיטימיות,\כחיוביות ו , אך נתפסותאו נפשית בזולת

אל השופטת בארץ ישר-סטנטיים ומשמשים כנר לרגלי הרשותהחשיבה הפרוט-מכל ארבעת מבני נובעים ישירותמבנים אלו -תת

ים מבנ-. תתהנוצריים שלהם המבנים-תתהחשיבה ואת -הינם בוגרי האקדמיה הנוצרית, שהפנימו היטב את מבנישופטיה כל ש

    .מאידך והקומוניזםמחד  הקפיטליזם והקרייריזם נוצריים נוספים הם

   .בין המערב למזרח ,גושית-ליריבות ולהתגוששות הביןהם המקור מרטין לותר וז'ן קלוין 

 שחיו במסגרת חיים של תלמידי יש''ו-והטיף לחזור לאורחהמימסד הכנסייתי הקתולי ששלט בזמנו  מרטין לותר שלל את

של  חיים זה היה נפוץ בתנועות האוטוריטיות כדוגמת הכתות-ונות, בפשטות ועבודת האדמה. אורחבקומ , היינו,שיתופית

בין  כדי שילמדום כיצד לשלבבוץ הדתי" "הקי שליחי"האחים בורדרהוף" בגרמניה, ש"הפועל המזרחי" שלח אליהם את 

 כותנה\שתןכגון כיפה סרוגה מחוטי פ ,הקרוב לעבודת האדמהוביגוד פשוט  לחיי קומונה המליצו שליחיהם .המרכסיזם ו"דתיות"

-נגלר ל. , או"בד"עם עו הוצ' 9-11 עמ'"אחים רחוקים", ] קומונרושראש כל סניף של "בני עקיבא" ייקרא  האדמהועליה סמלים כגון פירות 

של מרטין ו תפיסתו ז  .[24.12.99  ,15 מוסף שבת, עמ', עיתון "הצופה", )לבדיקת יישום המלצותיהם( "האחים האוטוריטים הגיעו לביקור"כותב על , כהן

 השממנ ,קומונה ועם –את הקבוצה  קידש הוא. התפשטה בעולם באמצעות האידיאולוגיה הקומוניסטית והמרכסיסטיתלותר, 

  .חה הלאומיותצמ

 העבודה ז'ן קלוין קידש את היחיד הרכושני וזכויות הפרט  והוא הטיף לנצרות של רכושנות, קרייריזם וקידוש לעומת זאת,

חיבוריו ב)ראה על כך "אלוהים אוהב את המצליחנים"  –תת המבנים של ערכים ואתיות שיצר וידועה גם אמירתו  פי-עלהפרטית, 

טנטים בראש המחנה הקפיטליסטי עומדת כידוע ארה''ב, שרוב אוכלוסייתה הינם נוצרים פרוטס .רית(ובע' קלוין, באנצי' העב

קלוויניסטים ורק בעשרות השנים האחרונות התחזקה התנועה האוונגליסטית לכדי עשרות מליונים, הנאמנה ל"פרשנות 

 יניסטיםהקלוו בארצנו,. ם כ"נוצרים ציוניים"הלותרנית של הביבליה" )התנ"ך( ולמושג העם ולכן רבים מהם מגדירים את עצמ

 י". תנועתהשמאל ו"הפועל המזרח על ידיהמחנה הלותרני מיוצג  . לעומתם,ידי מחנה הימין, הליברלים ו"המזרחי"-עלמיוצגים 

זרחי" מש"הפועל ה, אך מאז "הליכוד" בנויה על בסיס הלאומני הלותרני ועל הרעיונות של הקפיטליזם וה"ערכים" הקלוניסטי

     הטמיע בו את רעיונותיו מאידך.אך  ,לאומי הקיצוני, הוא נטמע בו מחדהצטרף לימין הפרוטסטנטי ה

"דתיות" וה ,הדתית", כאשר הבסיס הוא הציונות, היינו, הפרוטסטנטיות הלותרנית-"הציונותרעיונית זו מכונה כיום תשלובת 

גם באמצעות סילוף ) אשר הוא מותאם ומשודרג כל פעם מחדשמשמשת בו כ"סרח העודף", כההפרוטסטנטית של צבור זה 

  להקצנת היסודות הלותרניים והקלוניסטים של נצרות זו. בהתאם  ,(המקורות היהודיים

 –של "החברה הישראלית", כאשר גם המושג המומצא  –עד כה עסקנו בתאור עיצוב מבני החשיבה וההמצאות המושגיות 

שב קה, הנחיוני. יש לציין שתחום פיזיקת הקוונטים, שהיא החלק המכונן ביותר בלימודי הפיזי"חברה", נתפס כמושג ארצי ושו

בני מ)שנוצרו על בסיס שנים את כל חמשת היסודות של מדעי הטבע  110 -לתחום המכונן ביותר במדע, הפריך וריסק לפני כ

 הוי עצמי, זיהוא כתוצאה מגורם חומרי אחר המניע אותו( )כל דבר שנע,אובייקטיביות, סיבתיות, לוקליות  –החשיבה הפרוטסטנטית( 

י בר פיזיקלד)המדע יכול לתאר כל ותאור מיכני או מחשבתי  )כל דבר ביקום, ניתן להגדירו במרחב ובזמן כיחידה האופיינית רק לעצמה(

והיהודים שסטו ה המערבית השנים האחרונות, החבר 200-.  אומנם, כיוון שבאו לפחות בתאור דמיוני מחשבתי( ,בתאור מכני

דוהר פרוטסטנטים, החילו על עצמם החמרה קיצונית ופנטית של דת זו, שהקצנתה נדמית כסוס ה-והפכו לנוצרים מהיהודיות

א לוונטים, הפרכת נצרות זו על ידי פיזיקת הק גםלאסונה של חברה זו  , לכןבאופן בלתי נשלט במדרון לכיוון התרסקות עצמית

חברה המערבית להתעשת ולנטוש דת נוצרית קיצונית זו שנוצרה על ידי חולה נפש ואף לא למתן את הצליחה לגרום ל

  ההתדרדרות וההחמרות של דת זו, בחשיבה ובאורחות חייה של החברה המערבית והישראלית. 

                                          דמנטליסטי.תאוצת ההחמרות של דת זו בחברה המערבית והישראלית גוברת ומקצינה ומקבלת אופי פתלוגי, פונ כיום,

                             

 תולדות השתלטותה של הנצרות הפרוטסטנטית על העולם                             

 

, ראינו גם לעיל למניינם מגיע מרטין לותר מויטנברג במדי נזיר אוגוסטיני להפגש עם רבי יוסלמן. 1521, שבינואר ראינו לעיל

שלאוניברסיטה בויטנברג זרמו סטודנטים מכל אירופה, משבדיה ודנמרק ועד רוסיה ושם הם הוכשרו להפוך לשגריריה של 

-נצרות חדשה זו, אשר בסיימם בה את לימודיהם, הם חזרו לאוניברסיטאות של מקום הולדתם ולחמו להחדיר בהן את מבני

ניינם, היא שנה מכוננת בהפצת נצרות זו בעולם בכלל ובעולם היהודי. באמצעות שני למ 1540. שנת החשיבה הפרוטסטנטיים

  נוצרים. -יהודו

  , שנצרות זו השתמשה באמצעים חשאיים כדי להחדיר את רעיונותיה. ראינו כבר לעיל

נגד  )פרוטסט(וחה נצרות זו לא הכריזה שהיא באה לבצע מהפכה ולרסק את הנצרות הממוסדת. לותר טען בתחילה, שהוא רק מ

ידי הכמרים והאפיפיור ונגד מוסד "הנזירות" ולכן -התנהגות הממסד הכנסייתי בקשר למחילת החטאים כאן בארץ ובשמים על
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 תנועת הרפורמציה""בכנסיה ומאז נקראה נצרות זו "נצרות הרפורמציה" או  )רפורמות(הוא רק רוצה שיבוצעו מספר תיקונים 

ולם להפיכת כל הע ,שיטות חשאיות בעולם ובעם היהודי נצרות זו פועלת באותן ,מאז ועד ימינו". וכן "הנצרות הפרוטסטנטית

 כה הצליחה במזימה זו.גם ולכן היא  ,של שמות שוניםבמסווה לנצרות פרוטסטנטית 

ל  כפעו ממאוניברסיטת פריז אחרי שהם הוש עם קבוצת צעירים יוס ליולהנוצרי איגנט-תיקן היהודווה מגיע לובאותה שנ

קים הוא משכנע את האפיפיור לה )המוארים(. "מינטיאילובשם "מאוחר יותר גם  המזהים את עצמם החשיבה של לותר,-מבני

יחים השל 12לחזור לנצרות הקדומה של  לותר שיש שמו של "אותו האיש", כפי שטען מרטיןעל את "מסדר הישועים", היינו, 

 תיקן. ובתוך הו ,איש 60ומאפשר לו להקים מסדר מוגבל של  ן את כוונתו של ליולההאפיפיור לא ממש מבי. של "אותו האיש"

 ,להלחם בפרוטסטנטיות שנואת נפשו ונגד כל שאר הדתות שמטרתולהקים מסדר בכוונתו רק שמשכנע את האפיפיור  ליולה

  האמצעים". "המטרה מקדשת את כל   –הדתות כדי לפרקם מבפנים, על בסיס באמצעות החדרת סוכנים לכל 

, של הישועיםהאילומינטי באה גם לידי ביטוי בשבועה הארוכה והסודית של המצטרף למסדר של ארגון  שיטת פעולה זו

ו הנשבע מתחייב לחדור לדתות שהממונים עליו יורו לניינם. למ 1843התפרסמה בניו יורק בשנת היא ושהצליחו להשיגה 

רת וכן בין משטרים שונים ולגרום למלחמות ביניהם, לציית בשיטה עיוו הןולהתחזות כמאמין בהן, לסכסך בין קהילותי

סודות  הממונים עליו. שבועה זו היא שבועת מוות כלפי מי שיפר אותה או יגלה אתנים עליו ולבטל את אישיותו כלפי לממו

 של חדירה לכל הדתות שיטת פעולה זוובסיומה ננעץ חרב מעל לבו והוא חותם את שמו בדמו על מסמך השבועה.  המסדר

   אומצה, כאמור להלן, על ידי השבתאים המהווים את חוד החנית של כנופיה בינלאומית זו.

ל עודרכו  תיקןוהשתלט על הו מסדר זה מאפשר לו להרחיב מספר זה של חברים ללא הגבלה. האפיפיור ,למניינם 1543בשנת 

פרק לתוליות נבחרו מתוך מסדר הישועים ורק אז מתחיל מסדר זה כאשר רובם של ראשי הכנסיות הק, כל המאמינים הקתולים

 ,בשנה זו . החל משנת תש"י ואילךעל בסיס הנצרות הפרוטסטנטית ובפרט  ,את היסודות המרכזיים של הנצרות הקתולית

לא  מגרונושהאפיפיור הינו כאחד האדם ולחם מרטין לותר,  יואת היסוד המרכזי על הקיבל תיקןוהאקומנית של הו המועצה

עה וכל ד ,בנצרותהאפיפיור אינו נחשב יותר ככופר  ולכן גם מי שיחלוק עלרוח הקודש" ולכן הוא יכול לטעות " תמדבר

ות מוות לנצר-זו היתה למעשה מכת .היא נחשבת כהבעת דעה לגיטימית ,הסותרת את הקנון הנוצרי, אף שניתן לחלוק עליה

ידי -לערות זו, היינו, את "קדושתו" של הקנון הנוצרי שהתגבש במשך אלפי שנים את מהותה של נצ שרוקנה מתוכנה הקתולית

 קביעותיהם של אבות הכנסיה.

האקומנית של הוותיקן פירסמה את הצהרת ה"נוסטרה אטאטה", שזיכתה את  , כאשר המועצההבא הגיע בשנת תשכ"ה השלב

חלק ה :הרה, שאיכשהו נדחק לשוליים וכמעט לא דובר בומאשמת הריגת משיחם הצלוב. חלק נוסף בהצ ,היהודים החיים כיום

אדמה לא פחות חזקה והוא הפסקת המסיון, שמי שהמשיך בה באמצעות פיתויים כלכליים מאז ועד -הזה מהווה רעידת

נטי, האילומיובאמצעות החלק הממודר שלהם, היינו,  הכנסיות שלהם –וי שלהם לבאמצעות החלק הג ,ימינו הם הפרוטסטנטים

   ., מסדר הישועים והאקדמיה"הבונים החופשים"

שעמדתה של הנצרות הקתולית בדבר הולדתו של קופרניקס והצהיר כאשר האפיפיור הפולני ביקר בעיר  השלב הבא היה

הארץ שו ,הגיאוצנטריות של כדור הארץ היתה מוטעת ושאכן צדק קופרניקוס בקביעתו ההליוצנטרית שהשמש היא במרכז

  על הצהרה כזו היו מעלים על המוקד את מי שהצהיר כך.  ,פני מאות שניםסובבת אותה. ל

 ביןלה"דת"  ביןשיש לבצע "ניסור"  ,לותר לחם מרטין נטי המרכזי שלמענוהיסוד הפרוטסטהצהיר האפיפיור את  בשלב הבא

כלים באותם ורק ן לחקור רק באקדמיה ניתשאלא  ,שאותם אין הממסד הדתי יכול לחקור ,הארצי והחומרי ,"החיים ומציאות"

ים הדת עוסקת רק בנושא אכןש שמרטין לותר ניסח, היינו, כפי ואמר בדיוק גם בכךנכנע האפיפיור  ארציים וחומריים.

אפיפיור ה  זאת שמתעסקת בכך. , היא(הנצרות הפרוטס' ,היינו)מדע המודרני ידע על המציאות הנגלית באת כל ה, אך שמימיים

שי שכיום רוב רא ניינם, כיווןלמ 2013במרץ  ולראשונה נבחר אפיפיור ישועי לחץ הממשל בארה"בהקודם התפטר בעקבות 

יה האדריכל של הפיכת הכנס בהיותו 23 -ה הכריז האפיפיור על יוחנן בשנת תשע''ד  .ם ישועיםינהכנסיות הקתוליות ה

 .כאחד מקדושי הכנסיה, לשויונית דמוקרטית

בשנת  ,צהרתו של האפיפיור הישועי בסוף חודש כסלוהמתבצע ב לנצרות הפרוטסטנטיתשל מעבר הוותיקן השלב האחרון 

ששלטה בכנסיה הקתולית,  שניםהאת תיאולוגיית "דוקטרינת ההחלפה" בת למעלה מאלף  הוא ביטל לחלוטיןתשע"ו. 

 ,בצלובאלו הדבקים האלוהות הקתולית נטשה והחליפה את העם היהודי ב ,שקבעה שמרגע שהיהודים דחו את "אותו האיש"

 שזורות זו הנצרות והיהדות„  –להיות לו לעם נבחר. הישועי פרנציסקו הצהיר בפני שבעה מליון איש במנילה בירת הפליפינים 

 .“והאלוהים מעולם לא ביטל את הברית שלו עם העם היהודיבזו 

וויתרה  יון ובמובלע גם את הדטרמיניזם, גם את השויתנטהחשיבה הפרוטסט-את כל מבני סיגלההקתוליות כש ,כיום ,למעשה

למען כך כפי ש שגם משמעותם בנויה על הנצרות הפרוטסטנטית, ,הפכה לאוסף של סמלים וטקסיםהיא , על כל עקרונותיה

-לארגון העולמי האילומינטי השבתאי הכפוףסדר הישועים מ באמצעותנשלטת הנצרות כיום  מרטין לותר.  חתר ולחם

תיקן כיום הפך לנוצרי ולוותיקן, כיוון שהו כך שהממשלות תהיינה כפופות ן זה לוחם למעןרגוולכן א פרנקיסטי
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  במסווה של טקסים וסמלים קתוליים.  ,פרוטסטנטי

שסיגל לעצמו סמלים ואמונות  ,ארגון עולמילחומרני של סתתים והפך  ארגון מקצועישהחל כ ים"ארגון "הבונים החופש

ונושא סדר העולמות מהקבלה שאותו החדיר ל"בונים" המשומד השבתאי יוסף אפרים  נ"ךאליליות אשוריות המופיעות בת

 עם טקסים סודיים וקבלת חברים באמצעות ,, מתוך הרצאה ב"מכון שוקן", ז' שבט תשכ"ה[72מהכת של "הבונים החופשים" )ד"ר יעקב כ"ץ, תדפיס עמ' ]הירשפלד 

, על-רת פירמידה הנשלטים על ידי קבוצתארגונים בצו-מורכב מעשרות תת"שבועת מוות" על חבר שיגלה את סודותיו. הוא 

   עליון של הפירמידה.עין בקצה הקבוצת מנהיגים המסומלת בצורת ומעליהם  33-השחברים בו רק מי שהגיע לדרגה 

למניינם,  1791הבנקאי של המלך פרידריך וילהלם איציג השיג ממנו כתב חסות ל"לשכת הסובלנות" היהודית בברלין בשנת 

בתנאי שלא יהיה לה קשר עם האילומינטי, בגלל עוצמתם הכלכלית, פוליטית וציבורית ופעולתם הקיצונית )שם(, שלכן רבים 

   מהבונים שייכים גם לאילומינטי כמו ביבי נתניהו ולכן קיימת מתיחות בין כתות אלו, כי האילומינטי משתלטת על כת הבונים.

ן הוא חזונו הסודי של הארגולגייס כל מי שהוא בעל השפעה כלכלית, מדינית, שיפוטית ורוחנית. ופועל ארגון זה משתדל 

 ב ועודה"וושינגטון מייסד אר ג'ורג' על חבריו נמנו להשאר רק חלק קטן של האנושות.  בו אמור ,רצחניו"סדר עולמי חדש" 

מאיר  שלמהענף משפחת הרוטשילדים מיסודו של  ,פוטיןנשיא רוסיה א בתוכם, ורוב קציניו של נפוליאון והנשיאי ארה"ב, מ

 ""הכנסתבנין המשפט העליון ואת -. הרוטשילדים מימנו את בניית ביתלאלומינטילבונים לזמן קצר ורוטשילד שהשתייך 

את ש ירובם מוסווים, למשל על גג בנין הבג"ץ ובסמלי "הבונים" על אליליו, שחלקם גלויים  בארצנו, כשהם ממלאים אותם

 במקום גלימת הנזירות. ציון התיר לנזירותיו ללבוש בגדים מערביים-המסדר הישועי אחיותהפירמידה. 

ד ]שאף קיבל אות כבו כגון הראי"ה קוק – לארגון זה "רבני" הציונות הדתית השתייכומשל המנהיגים רובם 

הוא נשא  ניינם(, אותולמ 8.7.1923"דאר היום", עיתון העליון )ים" מידיו של מ''מ הנציב בת של "הבונים החופש-צלב של חברתבצורת 

נים . מלבד הרבנים, שאר חברי הועדה שמינתה אותו לרב ראשי היו "בוזרה על לבו[-בגאוה על לבו, כהמן בשעתו שנשא עבודה

י של הראש חתנו של "הנזיר" הרב הראשי שלמה גורן ובנו של "הנזיר" הרב"בונים החופשים", השתייכו ל כןכמו חופשים". 

מספר זאת ה בראיון טלפוני הראשי של אילת משה הדאיה הרבששמענו מפיו של  כפי, הכהן ישוב-חיפה לשעבר שאר

טרת דיווח על כך ששלמה אבינר ראש "ישיבת" 'עשמצהיר שגם הוא עצמו שייך לארגון זה וכן ניסן אברהם מהעיר חברון ו

 ., כדבריוםממנהיגיה רבים ים" ועודהם שייכים לארגון "הבונים החופש ו, גםצבי טא הר המור''ישיבות" " רשת ראשכן כהנים' ו

ישוב הכהן, -גורן, שארשלמה  –ראשי הציונות הדתית לשעבר  ,בטקס של "הבונים החופשים" נראים בתמונה מ"הגנזך הציוני"

 נמנו יונה מצגר(ומ. לאו  , כולל הרה''ר י.'הדתית הציונות'על נמנו כולם ש) הרבנים הראשיים כן, כמעט כל-כמוחיים בסוק ופנחס שיינמן. 

ת של "הבונים החופשים": הראי''ה קוק אירח בביתו אספו הבת "בני ברית" של-על חברתאו \ועל מסדר "הבונים החופשים" 

רית" קראו בני ו"ב [10.2.1932]העיתון "דבר", יום ד',  “ברית"-בני"ו החופשים"בונים חיקוי חיצוני ל"„ –, שהיא אגודת "אחוה"

   לשכה על שמו. 

מחנך ]שלום קסאן, "דוד ילין ה, שהקים יחד עם י. מ. פינס את הלשכה ביפו (30.6.1950)"הד המזרח",  הראשל''צ יעקב מאיר

 י)מזכיר "בנ ]יצחק אלפסיציון מאיר חי עוזיאל היה "אח" ב"בני ברית" וב"בונים החופשים" -וכן הראשל''צ בן [101והמנהיג", עמ' 

ון של הארג-הבונים החופשים" והמורה שלו היה מרדכי אזרחי שהשתייך לתת"והתחנך ב'אליאנס' של  [210ברית", ירושלים(, עמ' 

   .]הבונה החופשי דוד תדהר, "אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו"["בני משה"   –"הבונים" 

ל למסדר "בני ברית" שהקים מושבה עהשתייכו תית, פעילות הבולטות בציונות הד, מההרצוג ואשתוהרב הראשי , כן-כמו

    .(14.7.1958, )"הצפה", הראשל''צ יצחק נסים (22.5.1952)עיתון "הצפה", שמו. הרב הראשי אונטרמן 

היה חבר  הרב הראשי מצגר  ב"בני ברית", כפי שכתב דוד תדהר. היה ממשפחה של "אחים" הרב הראשי אברום שפירא

  . של מטח( )"הספריה החיפנית"גון "רוטרי" של "הבונים החופשים" אר-ב"בני ברית" ובתת

שמו  השתייך גם הוא ל"בני ברית" וגם ל"בונים החופשים", כפי שכתב שם דוד תדהר בערך על הראשי ישראל מאיר לאו-הרב

 וטט בכנס "הבוניםלמניינם הוא מצ 1993ובסקירה של העיתון האיטלקי "לה רפובליקה" מאוקטובר  (5456)כרך י''ח, עמ' 

בם של . נראה שרו“ך''ם כולם כלולים בספר הספרים בתנהעקרונות של הבונים החופשי„ –בירושלים, כשהוא מכריז  החופשים"

   חים בכניסתם לכנופיות אלו, פותו לכך באמצעות הבטחות לקידום קרייריסטי, ששכרו בצידו.המסתפ

 .(19.5.17כ''ג אייר תשע''ז, , 434גליון מס' , 'מצב הרוח')השבועון וד באקדמיה כב-הרב הראשי שלמה מ. עמאר קיבל תואר של ד''ר

פי היסודות הכפרניים של הנצרות הפרוטסטנטית -לפסוק על בגיוריו ובפסיקותיו שהוא תמיד חתר ,מוקים לכך הובאיבנ

לנוכח העובדה  ,נומקה הענקת התואר כן,-כמו . [()שם וכו' רבים, בהם תחום הגיור "חיים", בתחומי ערכים, הומאניזם]הקלוויניסטית 

היינו,  ,[22.5.17]עתון "מרכז העניינים", כ''ו אייר תשע''ז,  "שבו הניח את התשתית הפסיקתית התאורטית להכרה בגיור הממלכתי"

את סגן נשיא שפט מרן החזו''א תקף בחיבורו על חושן מ לגיור היהודי.  ,נוצרי הממלכתי-הגיור היהודו ביןהשויון הפרוטסטנטי 

המשפט  לביןההלכה  ביןפרוטסטנטי -המשפט העליון דאז מנחם אילון, בלא להזכיר את שמו, על נסיונו לבצע שויון נוצרי-בית

שבפסיקותיו מעולם לא  פירושו הוא ,בכךומתהדר עמאר מתכבד  אם הרה''רבחיבורו "הקודפיקציה של ההלכה".  ,הממלכתי

את שהוא גם קיבל  כנראההלכתית ו תיו בטלים ומבוטליםפסיקוגיוריו וה, אלא יסודות הנצרות ולכן עמדו מול עיניו יסודות התור
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           קלוויניסטיים.-הלחץ של "הבונים החופשים" הנוצריםבאמצעות מישרת הרה''ר 

על גילוי  ,בטלויזיהבערוץ הראשון  'מבט''של 'בראש מהדורת החדשות  ,בכתבת תחקיר של איילה חסוןהובא  ,בעבר

בה משתתפים גם ראשי המערכות המדיניות, המשפטיות והכלכליות  אביב-בתל םיהפרוטסטנטי ם""הבונים החופשישל דירה 

אך , , יט(]"בראשית רבה" )פד, הדומה לדם אדם םזייודם ע , לחם יבשגולגלות, חרבות בדירה ניצפו הפולחנים וכן נראים שם ארץ.ב

ו ילדים שהם דוקא חרדים, אותם הם טימאו וגם הוציאו מהם דם לצרכיהם הפולחניים, לפי עדויות של נחטפ בירושלים, היו מקרים בם

אך לא , שלדידם של "הנאורים" הוא אליל האור לכבוד השטן יהם האלילייםטקסכחלק מ ש"הבונים" חייבים לשתות הוריהם[

 ם"ן "הבונים החופשיוגם על ארג. ה חשאית זובדיר ,םהבטקסימשתתפים חברי הכת  של השתייכות ברור החל מאיזו דרגה

את כל הנ"ל ניתן לצפות  מתמרמרים על כך. בדרגות נמוכות בפירמידה של "הבונים"אך חברים  השתלט ארגון האילומינטי,

הדם והלחם כפוף לנצרות הפרוטס' שדרשה לחזור לנצרות הקמאית,  זרה".-באתר "המכון לחקר זיהוי והסרה של סממני עבודה

... ויקח ויקח יש"ו לחם...ויאמר זה גופי„ר בה גם נעשה השימוש בלחם ודם לשתיה, המופיע רבות ב"ברית החדשה", כגון אש

 .ועוד[ 15-20, לוקס כ"ב 22-25, מרקוס י"ד 26-29]"הסעודה האחרונה", מתי, כ"ו את הכוס...וישתו ממנו כולם...זהו דמי דם הברית החדשה 

)"מעגל טוב",עמ'  מרן הגאון הרב חיד''א – ים"תקפו בחריפות את "הבונים החופש "שורה של גדולי ה"אחרונים

)מהדורת "חברת אהבת שלום", ירושלים,  משנת תרפ''ט 64עמ' רו "שארית יעקב" צובא בספ-, רבה של ארם, רבי נתן מברסלב(64

מצוה רבה וחיובא רמיא עלי „ –, שם הוא כותב [])קצג:(, ירושלים, תרל''ו(, הגאון רבי יצחק אקריש בספרו "קרית ארבע" תשס''ב(

פי מגידי אמת, כי אמונה הלזו היא בת -, כי נתברר לנו עלפריי מייסון( –ים" )= "הבונים החופשעסק ביש פרמסו"ן להודיע על דין 

]רבי אפרים חיות, " וכן הוא מבואר בספר "אשל אברהם )= בוני מגדל בבל(בליעל, עבודה זרה גמורה, שורש פורה ראש מדור הפלגה 

...כי הוא זה ענין התרפים אשר היו ללבן )פרק לו(" "פרקי דרבי אליעזר הגדולבבסדר נח...הדבר מפורש ורנו, תקע''ט[ וד.(, לי)

)= בטקסיהם הם יוצרים את הארמי והם תולים בגדולי ישראל ח''ו ואומרים כי בימי דוד ושלמה ע''ה היו משתמשים בבת ראש הנזכר 

, 288)הערה יז, עמ'  "עזרירבי אלדפרקי "הרד''ל על ו בתוכנת "אוצר החכמה"( ,426עמ'  ,בן יהוידע"") ה"בן איש חי", “עז(ויכין ובעמודי 

   .הוצ' זכרון אהרן, תשס''ה(

ים רק לחברים בארגון, הוא "שוכח" להזכיר ש"חסדיו" מיועד ומציג עצמו כארגון חסד, אך ים" מיתמםארגון "הבונים החופש

היותה עושה חסד רק עם חברותיה, הינה גלל וכמו החסידה שמתהדרת ביופיה, אך בלצרכיו  םאו לאלו שהוא רוצה לגייס

   .םליהודיטמאה ואסורה למאכל 

עד המצאתה של נצרות זו, היהודים והכתות שפרשו או הופרשו מהעם היהודי גרמו להרס וחורבן ישיר רק לעם היהודי, 

פרוטסט' זו, משומדיה של נצרות זו כיחידים וכקבוצות -אך החל מהמצאת נצרות הרסיך ממך יצאו",כפי שנאמר "מחריביך ומ

יוס ליולה טאיגנ –נציין לפי סדר הזמנים  . כדוגמאות לכךגרמו וגורמים להרס וחורבן גם לעם היהודי וגם לכלל האנושות

בעקבותיו, ברוך שפינוזה, כל  הנטי" הבינלאומית שנוצרו"מסדר הישועים" שהוא ייסד בוותיקן, שבתאי צבי וכנופיית "האילומי

זים ממציא הג –ראשי "ההשכלה" היהודית" שגם היו שבתאים בסתר, הרוטשילדים, קרל מרכס, ז. פרויד, פריץ הבר 

צצת קבוצת יהודים שיצרו את פאלברט איינשטין ו  גויים. מליוני גםהגזים ו-שבאמצעות אחד מהם הושמדו מליוני יהודים בתאי

ויצירת  באותה עת( )"תאוריית הגזע" ועידוד ליצירת האנטישמיותהאטום, ראשי הציונות ופעיליה שיצרו את האנטישמיות בפועל 

     ות שהשביע אלוקים את עם ישראל.באמצעות המרידה בשבוע ,השואה לפני הקמת המדינה ולאחריה

ונציג של  צנוושל "הבונים החופשים" באר של ארגונו שייסד את המאחז, )כי"ח( נביא להלן נציג ממייסדי "אליאנס"

"המורים העבריים" שהיה ראש המשמדים בישוב החדש של בני ונכדי המייסדים, שייסד סניפים של "הבונים החופשים" במצרים 

דקיהו ואת מנהרות = כשבונה אחר, יחד עם ארכיאולוגים, חשפו את מערת צ) 1867 -בשהגיע לארץ  בונה חופשי" מקנטאקי",,  –ובארץ 

כשהתברר לו שאין אף לשכה של הארגון בארץ הקודש, החליט להקים כזו. יחד עם חברים  ,הכותל, העוברות לאורך הכותל המערבי(

הראשונה בירושלים...ופעלה בשפה הצרפתית.  )= "הבניה"(את הלשכה המסונית  13.5.1868 -ב אחרים בארגון שפגש הקימו

...לשם הקניית חוקיות ללשכה מסונית, יש לקבל חסות )= מקום המפגש עד היום(כמקום מפגש מערת צדקיהו שימשה להם 

 קרל נטרמלשכה מרכזית מוכרת...בין שמות עותרי הצ'רטר ניתן למצוא שמות של אישים כגון... )= זכיון(באמצעות צ'ארטר 

יים את תפקידו כמנהל בית הספר החקלאי "מקוה , אשר בדיוק באותה שנה ס)ממייסדי "כל ישראל חברים" ו"אליאנס" הצרפתית(

במטרה  )= "המזרח הגדול"( Grand Orient-ל , חברי לשכת "ברקאי" עתרו רשמית 1906בשנת  13,5-ישראל" אותו ייסד...ב

, מראשוני המעצבים של התרבות העברית האח דוד יודילוביץלקבל מהם צ'ארטר. אחד החותמים על העתירה לצ'ארטר היה 

יהודה, -ישראל...ולימד את הערבים הראשונים לדבר בשפה העברית. הוא השתתף רבות בעיתוניו של אליעזר בן-בארץ החדשה

יודילוביץ כתב את הספר הראשון בעברית על ה"בניה החופשית" . ]= וכן הוא כתב כל שבוע, בעיתון "הבונה החופשי"[הצבי ועוד 

  .ם בארץ ישראל[]אתר "הבונים החופשים", הבונים החופשי “יוןובמקביל עבד כמנהל הייצוא של היקב בראשון לצ

]"סקירה על הבניה החופשית",  עמ' ה', מהדו' ב', הוצ'  רפאל אבולעפיה היה מראשי "הבונים החופשים" בא"י וראה ביודילוביץ את דודו

בגלוי והחל לפעול  (2)שם, עמ' זה כבר מנעוריו  יודילוביץ ידע על ארגון . "הלשכה הלאומית הגדולה בארץ ישראל", תמוז, תש''ג, ת''א[

)שם( בלשכת "שער היכל שלמה" ששורשה היה בפריז,  1900בינלאומית זו רק אחרי פיטוריו כמורה בשנת כחבר בכנופיה 



25 

 

ואז הצטרף אליה גם “ לרשות המזרח הגדול של צרפת בשם 'ברקאי' 1906שעברה בשנת ,,, )שם(מקום מרכזה של "אליאנס" 

והביל"ויי ד"ר מרק שטיין )שם(, שהשתייך גם לאגודה החשאית והחתרנית "בני משה" יחד עם יודילוביץ וניהל את פינברג  יוסף

של "הבונים החופשים"  (1912)ו"רעמסס"  (1906)בית הספר "אליאנס" ביפו. יודילוביץ גם הקים את הלשכות "סוקרטס" 

נים" שם הוכיח שוב את כפירתו, לא רק בתורה מן השמים, אלא אף למניינם באספה של "הבו 1915במצרים )שם(. בשנת 

למניינם בהיותו בן  1921. בשנת )שם, עמ' ו'(בעשרת הדברות, שכאילו לא ניתנו מהאלוקים, אלא כדברות ש"העם כתב על דגלו" 

חבר המועצה העליונה העניקה לו הלשכה הגדולה בצרפת את הדרגא הגבוהה ביותר אשר בבניה החופשית ומנתה אותו ל,, 58

]ומשום , של כנופיה בינלאומית ורצחנית זו, הרוצחת את מי שמגלה את תקנותיה ואת פולחניה המעוותים )שם, עמ' ז'(אשר בפריס 

  בתמונה.  1, כפי שמופיע שם  בעמ' 33-והוא קיבל את הדרגה ה([ 2אסור לחברי הכנופיה לפרסמם )שם, עמ'  ,עיוותם המזויע

, שדלף החוצה אחד הסודות, שהבונים סוגדים לאלילי הבעל, המולך והעשתורת, גם באמצעות (2)עמ' שם ב יודילוביץ כת

 וכמובן שהוא מנסה להכחיש זאת. "הבונים" שהובא לעיל( ,סרטון התחקיר בתכנית "מבט"טלויזיה ב)כפי שנראה בגולגלות ועצמות 

הבניה המוזכרת  את, ובחז"ל, אך יודילוביץ משמיט את העיקרשל בניה המוזכר בתנ"ך מסגלים לתיאוריות שלהם כל מושג 

אותה מתכננים , שניסו ליצור "סדר עולמי חדש" של התאחדות נגד אלוקים, בפרשת בראשית של בוני המגדל של דור הפלגה

-תפיה נוסדה האגודה הפרוטסטנטי-, שעלהבונים להחיות מחדש במטרה הזויה, להגיע לדרגה השווה לאלוהות אלילית

והשתייכו גם ל"בונים  (4)שם, עמ' החילונית "הסוציניות", מיד כאשר המציאו מרטין לותר וז'ן קלוין את הדת הפרוטסטנטית 

למניינם, הוטמעו בשלמות מבני החשיבה של הדת הפרוטסטנטית בארגון "הבונים",  1717. לראשונה בשנת (8)עמ' החופשים" 

הבניה החפשית ,,ידי המסיונר הפרוטסטנטי זשמס אנדרסון בלונדון ואז -יה עלכאשר אוחדו כל הלשכות של הארגון באנגל

 “הלשכה וגם בהתקנות )= פולחני(, נותן ההגיון, שחלו שנויים בסדרי )= והחלה "הבניה החופשית" הרוחנית(החמרית שהסתלקה 

. סימני הזיהוי בין חברי הבונים (7עמ' )שם “ אנטוני מאיר )= או מואר(  נאור"על וכמפקח נבחר מה"אלומינטי" "אדם -וכנשיא

  , כנראה לצרכים תעמולתיים.(1)שם, עמ' , אך יש לארגון זה גם תקנות גלויות (2)שם, עמ' ותקנות פולחניה הם סודיים 

ניה נמנים חברי "בני ברית" על הבונים החופשים. כדאי לשים לב לזה, שיסוד "בני ברית" בגרמ,, – (46)שם, עמ' יודילוביץ כתב 

ובעוד ערי יבשת אירופא באה כתוצאה של האנטישמיות השוררת בין הבונים החופשים בגרמניה, שגרשו את היהודים מן 

הלשכות וזוהי הסיבה שהיהודים פנו אל הברית באמריקה. גם לחברת כי"ח אין כל יחס וקשר אל הבונים החופשים, למרות זה 

...סכנת הבונים החופשים והישועים ששמו להם למטרה )= של "אליאנס"(נשיאם שהיהודי אדולף כרמיה מן הבונים החופשים וגם 

  .“ את השלטון על העולם...

היהודים חברי "הבונים החופשים", משום מה משמיט את שמו של אחד  קי היטב ברזי הבניה ובידיעת שמותיודילוביץ הב

הספר אליאנס -ובדה שמרק שטיין מהבונים, היה מנהל ביתקרל נטר ממייסדי הבניה בארץ ישראל וכן את הע -יסדי אליאנס יממ

ביפו, אולי משום שהוא רצה להראות שאין קשר בין אליאנס והבונים, על אף שמייסדיה, ממנהלי בתי הספר שלהם ונשיאם של 

וני של אליאנס היו חברי "הבונים החופשים" ומבני החשיבה של הנצרות הפרוטסטנטית והאילומינטי היוו את הבסיס הרעי

 –הארגונים של האילומינטי -ומית של האילומינטי השבתאית, שתתארגוניהם, כדי שלא שלא יובן שמדובר בכנופיה בינלא

יהודה ובהמשך הציונות, שמו לעצמם למטרה לחסל את העם היהודי -, "המורים העבריים" ובראשם אליעזר בן"הבונים"אליאנס, 

  פרוטסטנטי. -ולהופכו לעם נוצרי

נוצרי אחר בשם עזריה מן -ומפרסם יהודתיקן, וליולה מגיע לו )או איגנציוס(יוס טאיגנ למניינם כאשר 1540בשנת שנה  באותה

, שמחבר ה"שולחן ערוך" מרן רבי יוסף קארו והמהר''ם אלשייך יצאו נגדו האדומים את ספרו השערורייתי "מאור עינים"

, הודים שנתפסו לנצרות חדשה זו שנוצרה בזמנו ובראשם עזריה מן האדומיםנגד אותם יו והמהר"ל יצא חוצץ נגד בחריפות רבה.

אך המהר"ל עדיין אינו יודע שמדובר ביהודים משומדים של נצרות חדשה שנוצרה כעשרים שנים לפני כן, שהטקטיקה שלה היא 

את עזריה, על כך שהוא  כ"ז()עמ' קתוקף שם ו ]ירושלים, תשל"א[חיבר את הספר "באר הגולה"  . המהר"לחשאיותההסוואה וה

וכן נגד  ]מנטובה, אטליה, שנת של"ד, שהודפס מאוחר יותר כח"ג בספרו "מאור עינים"[משמיץ את חז"ל עפ"ל בספרו "אמרי בינה" 

נים" ]מנטובה, של"ד, שמאוחר יותר נכלל כשני מאמרים אחרונים בספרו "מאור עיבספרו של עזריה "ימי עולם"  שם, עמ' קל"ט[]השמצותיו 

. המהר"ל מתפלא שם בספרו, כיצד יתכן שבזמננו, כשהעם היהודי ירד כל כך בהשגותיו וידיעותיו, יכתוב יהודי בשם "ימות עולם"[

   .בכזו שחצנות ריקה מתוכן נגד אותם ענקים וקדושים כחז"ל

 , כמושל חז"ל ולעזור ליהדותר ידע בא לסנגר על מה שנראה כחוסרק הוא טוען שהוא  :פי נצרות זו-עזריה פועל בדיוק על

החשיבה -ניעל בסיס מב . עזריה בנה את טיעוניובא לעזרת הנצרות באמצעות "תיקוניו" בדת זורק טען שהוא  שמרטין לותר

ל מתכוונים בכל דבריהם מהבחינה הארצית הוא מניח שחז" .החומרית והשיויון-של הארציותפרוטסטנטיים, -הנוצריים

באותה דרגת הבנה שיויונית כשלהם ולכן הוא יכול לבקר את דבריהם ואף להטיף להם מוסר. המהר"ל  ושהוא לפחות ,והחומרית

דרגתם הם מכוונים , ומרום פסגת אינם נמצאים באותה רמה רדודה כשל עזריהקודשם, -נספור דוגמאות שחז"ל ברוחמראה באי

ת החומרית בה נמצא עזריה. נראה, שכל כתבי לעומקים בלתי נתפסים של מהות המציאות ולא לרמה השטחית של הארציו
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פה, שאנו יכולים בקושי רק -המהר"ל סובבים גם על אותם הסברים המראים על העמקות הבלתי נדלית של התורה שבכתב ובעל

  לטעום מטיפה של אותו ים אינסופי של חכמתם.

, מו להרס וחורבן ישיר רק לעם היהודיה של נצרות זו, היהודים והכתות שפרשו או הופרשו מהעם היהודי גרעד המצאת

בוצות זו, משומדיה של נצרות זו כיחידים וכק פרוטסט'-אך החל מהמצאת נצרות כפי שנאמר "מחריביך ומהרסיך ממך יצאו",

יולה, ל יוסאיגנט –ציין לפי סדר הזמנים נ . כדוגמאות לכךגרמו וגורמים להרס וחורבן גם לעם היהודי וגם לכלל האנושות

ד, פריץ קרל מרכס, ז. פרויהרוטשילדים, צבי וברוך שפינוזה, כל ראשי "ההשכלה" היהודית" שגם היו שבתאים בסתר,  שבתאי

עוד איינשטין ו הגזים ועוד מליונים, אלברט-ודים בתאיממציא הגזים שבאמצעות אחד מהם הושמדו ששת מליוני היה –הבר 

ד ליצירת )"תאוריית הגזע" ועידוופעיליה שיצרו את האנטישמיות בפועל  ראשי הציונותוצת יהודים שיצרו את פצצת האטום, קב

   המרידה בשבועות שהשביע אלוקים את עם ישראל.ובעקיפין באמצעות  האנטישמיות(

בכל מה שהתרחש בעולם במאות השנים  נפרט להלן על תהליכי ההקמה של השבתאות, כיוון שיש לה חלק מכריע

 ותת ינמבכל את אוניברסיטאות , אחרי שנצרות זו השתלטה ויצקה להנצרות הפרוטסטנטית תוך השתלטותה על ,האחרונות

יצרו את עידן זה, השבתאות והפרנקיזם יצרו את ארגון הגג אילומינטי ובאמצעות אירגונם וכאמור חשיבתה, -מבני

הנ''ל והאקדמיה משמשת  כאשר האילומינטי משמש הזרוע המבצעת של הנצרות שכלה ואת הציונות והציונות הדתית,הה

                                                                                             החשיבה שהמציאה נצרות זו. -כזרוע המחנכת והמטמיעה של מבני

 

 התפתחות התופעות

 

 1676  -ב     תוך שנה. שבתאי צבי מת  ,אחר זהחיים ממש באותו זמן ומתים זה  – שבתאי צבי וברוך שפינוזה – מושחתים אלו

]"משיחי השקר ומתנגדיהם", בנימין שלמה  למניינם, כשהשחפת מסיימת לאכול את כל גופו 1677 -למניינם ושפינוזה ב

  . [134המבורגר,"מכון מורשת אשכנז", ב"ב, תשמ"ט, עמ' 

ר יותו בעל ידע רב בנגלה ובפרט בקבלה, יופי וכוששבתאי צבי מתחיל לפרסם שהוא המשיח. הוא מצליח במזימותיו, בה

מת הי' בקי מאד בחכ שבתאי צבי(= )ש"ץ „ –עם ישראל אחריו. הגאון היעב"ץ כתב מ רבים מאודסחף  ,התבטאות. הוא כידוע

ו ברהוא היה תלמיד של . “הקבלה וכל מה שהיה רוצה היה יכול להראות בזוהר שכך פירושו והכל היה על ידי סטרא אחרא

ן בבהיותו המובהק רבי יוסף איסקאפה בעל "ראש יוסף" באיזמיר וכבר בשנות התבגרותו הוסמך וקיבל את התואר "חכם". 

 עשרים נשא בת של אחד מעשירי העיר, התגרש ונשא שוב אשה ושוב התגרש, כי הן לא יכלו לחיות עמו, משום פרישותו

אשה  . אשתו השלישית היתהשהוא בא על נערה מאורסת והיה פדופיל ,, אך מאידך התגלה לאחר מותו)שם(המופלגת וסיגופיו 

  מופקרת ומופרעת כמוהו, אשר טענה שהיא אמורה להתחתן עם המשיח. 

וח ומצבי ר מחד היא התאסלמה עמו. כבר בצעירותו הוא סבל ממלנכוליה ,כאשר שבתאי צבי התאסלם, עשר שנים לפני מותו

ו בשם זנפש -. כיום מזהים מחלתת ומעשים משונים היו מרכיב קבוע באופיו של שבתאי צבי. התפרצויות מוזרומופרזים מאידך

 שם, עמ'). חסידיו נתנו לכל אחד ממעשים אלו פירוש עילאי, כאילו נעשים בהם תיקונים בעולמות עליונים דיפרסיה"-"מניה

ן העיר. עליצות. רבו נידהו והוא גורש משל י . מעשיו ודברי הכפירה שהמציא, הופיעו אצלו כאשר היה במצב רוח שגעונ(142

וא החל הירושלים ובכל מקום שהופיע נהג תחילה ברמת שפיות מסוימת ורכש את אמון הקהילה ואז להוא נדד מארץ לארץ כולל 

דרי סג' יא במתפרץ עם שטף הזיותיו ואז נודה וגורש, עד שהגיע לעזה. שם היה תלמיד חכם גדול שכונה נתן העזתי, אשר היה בק

שבתאי  בפי חסידי הוא החל להיות מוגדר ,החליט שהוא נביאו של שבתאי צבי, בעטיו של חלום שחלם. מאזהוא הש"ס ובקבלה ו

   .)שם(כ"חוזה"  צבי

ו ועוזרי כיוון שלשבתאי צבי היה כבר עוזר ומסייע, הצליח מעשה שטן והוא סחף את כל הקהילה אחריו. נתן העזתי החל מאז,

במשך ו תכיפותפה ומצליחה, שעיקרה הפצת אלפי מכתבים ושלוחים לכל קהילות ישראל בייל מערכת יחסי ציבור ענהחלו להפע

י גיע לידהכל הזמן עד מותו של שבתאי צבי, אשר פיארו אותו וסיפרו על מופתיו וכן הוראות לחזרה בתשובה וסיגופים. המצב 

  הם הסתכנו ברציחתם.  ,ניהם של שבתאי צבי ועוזריוכך, שכאשר רבנים ניסו לקרוע את מסכת הכפירה מעל פ

  –ל"משיח צדקנו"  ט" נרצח בשבת על ידי שבתאיים, כאשר עלה לקריאת התורה וסירב לעשות "מי שברך" "בנו של ה"תיו

היה  חדגיבור אשבתאי צבי. היו גם רבנים שהתנחמו בכך שבינתיים עם ישראל חוזר בתשובה ונמנעות התנצרויות של יהודים. 

 אשר הסתכן ותקף כל הזמן את שבתאי צבי ועוזריו.  רבי יעקב ששפורטס,  – אז באירופה
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 המצאותיו של שבתאי צבי

 

 בהובאחת הפעמים מרוב האקסטזה  ]ישעיה )יד,יד([ “ מתי עב אדמה לעליוןאעלה על ב„  –סמוך לנישואיו היה רגיל בפיו הפסוק 

 ,לא זכיתם למראה מפואר זה„  –טען הוא לא הבחינו ב"נס" זה, הם חשב שהוא טס באוויר. לחבריו שאמרו לו שהוא , היה נתון

א האל בכבודו ובעצמו ולא רק . שינון זה של הפסוק שלעיל מטמיע בו את היסוד הכפרני שלו, שהו“כי לא ניטהרתם כמוני

הוא משוטט    עם התורה.  "מתחתן"אל. הוא מעמיד חופה ו-המשיח, יסוד המתפתח בהמשך בתנועת השבתאות הרואה בו אדם

  – במדבר יהודה והריה ו"שומע" קולות נבואה. הוא מבטל את הצומות של עם ישראל ואוכל בהם בשר ושותה יין, כי לדבריו

. הוא הלך למקום (287)שם, עמ' “ החתן יצא מחופתו ומשום כך לא יהיה בבתי ישראל אלא שמחה וששוןהגיע זמן החדוה ו„

  . התנגדו חכמי ירושלים כי ,המקדש בירושלים כדי להקריב קרבן ומינה את אחד מתלמידיו ל"כהן גדול", אך ביטל את תוכניתו

. הוא חוזר לעיר מולדתו איזמיר (147)שם, עמ' הדורות בהמשך  בכל את ארגונונוצר באותם הימים ומלווה  ,הכינוי "מאמינים"

בלבוש מלכות ומצווה לערוך בבית הכנסת גם יום כיפור קטן, לא לפני שהוא נכנס לבית הכנסת בתיאטרליות מוזרה ומצווה 

  לשבעת הקרואים להגות את השם המפורש ומכה במקל את ארון הקודש שבע פעמים. 

מעריציו השוטים לרצוח עשיר גדול הכופר במשיחיותו והמתנגדים לו מוכרזים ככופרים בתורה. בשבת, הוא פוקד על מאמיניו ו

מתחיל  ,כאשר נמנעה ממנו כניסה לבית הכנסת הוא מחלל את השבת תוך כדי שבירת הדלת מתוך זעמו. הוא מפסיק את התפילה

  מקדש את החול".לשיר שירי עגבים תוך כדי תירוץ שהוא "מטהר" את השיר מטומאתו ו"

ולקרוא לכך  "דת הציונות" – יטואל זה לאחד מיסודות דתם החדשהעתידים להפוך ר ,ר' א. י. קוק, בנו ותלמידי בנו

האם שלהם, הציוניזם -אשר תרבותהתורה, כפירה וטומאה,  "קידוש החול", כאשר תחת מותג זה אמורים להיכנס כל איסורי

  . מודרני "קידש"-השבתאי

רומא " מלך"טורקיה ואת השני ל "מלך"ממנה את אחד מאחיו ל. הוא ות טמאותאת גדולי הרבנים בשמות של חי ש"צ מכנה

ומחלק את שאר המלכויות בין האנשים והנשים שבסביבתו שם. נוצרת שם היסטריה המונית, נשים וטף נתקפים באפילפסיה 

  . (150)עמ' בן דוד  שונות, בין היתר על כך שהוא משיח "נבואות"ופרכוסים ומנבאים 

]"תורת “ לפעמים ניתן רשות לשטן להטעות העולם...ולא חידוש הוא שטעו בו הרבה בני אדם„ –הג"ר יעקב מעמדין כותב 

   .הקנאות", הגר"י עמדין, דף ה' עמ' א[

וישלך „תו הוא המיר מיד את ד סופו ידוע, הוא נשפט בפני השולטאן למוות עם אפשרות להנצל על ידי המרה לאיסלם.

. חסידיו החלו להסביר מעשה זה בהסברים שונים. [166]"משיחי השקר ומתנגדיהם", עמ'  “כובעו ארצה וירוק עליו ויבז דת ישראל

פי "סוד -כי הוא כן המיר את דתו על , חלק אמרו,שהוא לא המיר את דתו אלא השולטאן נתן כתר בראשו חלק מחסידיו אמרו

דות רבים והמיר את דתו כדי להיכנס לקליפות ולהכניעם. הוא החל לערב מנהגים יהודים עם שיש בו סו חלק אמרועמוק". 

משטרת קושטא עצרה אותו יחד עם שני  ,מנהגים מוסלמים והיה רוקד עם נשים במופעי התהוללות ומחלל את השבת. לבסוף

ביום  ,ניה ומת שם כעבור עשר שניםמשומדים שבתאים, עקב חשדות של בגידה באיסלם וגידופה. הוא הוגלה למבצר באלב

בסופו של דבר הם  . )הכופרים, המומרים(כיפור. מאות משפחות מחסידיו התאסלמו בסאלוניקי ומתגבשת שם כת ה"דונמה" 

כי הוא  , כאשר מפעם לפעם קם מישהו הטועןעוברים לטורקיה ויורדים למחתרת. במשך הזמן נוצרות ביניהם כרגיל התפלגויות

  לנוכח חלומות שחלם או הזיות שהזה.  ,תי של שבתאי צבייורשו האמי

ץ התפצלה למספר פלגים. אחד הפלגים המרכזיים שבה, הונהג על ידי ברוכיה. הוא מפי ,השבתאות לאחר מותו של שבתאי צבי

  אל בעצמו. אלוקים התגשם בתוך גופו של שבתאי צבי, אשר לפי הזיותיו הפגאניות, הוא הש באיגרותיו וכתביו את הרעיון,

 ,סודית אשר זרעיה נזרעו על ידי שבתאי צבי עצמו, כאשר הם מקבלים על עצמם לקיים בסתר י"ח מצוות יוצרים דת השבתאים

  . [356]"מחקרי השבתאות", פרופ' גרשום שלם,  עמ'  1683בצורה שטחית ביותר. היה זה בשנת 

שהכריז על עצמו כיורשו של שבתאי  על ברכי פלג זה צמח יעקב פרנקעד לימי נפוליאון ו פלג זהבנו של ברוכיה המשיך להנהיג 

  נקרא "קראקאשים".  פלג זה. צבי

  קירידו.-יעקב פילוסוף ,על שם גיסו של ש"צ ומייסד ה"דונמה" ,נקרא "יעקוביים" פלג אחר

  של ש"צ.  ". פלג זה מבזה את שאר הפלגים ומאמין רק במשיחיותו ואלוהותו'ינקרא ה"קאפנג הפלג השלישי

]"משיחי השקר ומתנגדיהם"נקרא "לכלי". פלג זה הינו אוסף של שבתאים, אשר היגרו לטורקיה ממזרח ומרכז אירופה  פלג רביעי
 

]שם,הם מוציאים לפועל גזרי דין מוות, על מי שמגלה את סודותיהם ושיטותיהם . ([8-427)עמ' 
 

. בשיחה שלא ([433)עמ' 

בש"צ ושרבים  ם למעשה אתאיסטים בסתר ומאמיניםינ", שהשבתאים הי'כת ה"קאפנגלייחוס, הודו מספר שבתאים מ

  . הקיצוני מהם שייכים לתנועות השמאל

מזימה ציונית שהיא חלק מקשר השתיקה סביב „כי קיימת  ", מציין'יהשבתאי אילגז זורלו, מראשי צעירי ה"קאפנג

  . ([48)עמ'  ונות", "יהודי הצללים מאיסטנבול", ה' סיון תשנ"ט]תחקיר "ידיעות אחר“ השבתאים, שמובילה ישראל מסיבותיה

, משמש כאחד מאנשי הקשר הבודדים בין ראשי הכת והעולם החיצון. הוא ריפעת באלי, שהינו איש עסקים ו"סופר" יהודי
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ת ספרו )שם(. כאשר זורלו פירסם א“ אילגז הוא מסיונר...הוא רוצה להפיץ את רוח השבתאות כמה שאפשר„ –קובע 

האוטוביוגרפי "כן, אני סלוניקאי", בו הוא מסיר מעט את הלוט מעל מנהגי השבתאים, הוא מוחרם על ידי ראשי הכת ובפרט על 

)שם(. זורלו חש קשר עמוק בין הוויתו השבתאית המקורית לבין השבתאים “ שחזותם המוסלמית אינה אלא תרמית„ –כך שכתב 

של הציוניזם )למניינם, הוא מקים ראש גשר גלוי בין קבוצתו לבין "קבוצת יבנה"  1996. בשנת המודרניים מהזן של הציוניזם הדתי

פי -על יהדות והם לימדוהושבתאית מקורית  יהדות הוא לימד אותםבזרועות פתוחות.  בקיבוץ שלהם  אשר קיבלוהו, (הדתי

עו נציגי "הקיבוץ הדתי" כדי ללמוד כיצד לשלב בין "האחים בורדרהוף", אליהם הגי – ות של הקומנות הנוצריות בגרמניההתובנ

הוא מאד נהנה . [12]ראה על כך מקורות לעיל עמ' מודרנית של הציוניזם הדתי -רני ובין התפיסה השבתאית הנוצריתהמרכסיזם הלות

  . ([48]שם, )עמ'  “י"אבי סבי" מצהיר בגאווה זורלו,"היה מורה של אתא תורק בבית הספר היסודי השבתא"„. ([46]שם, )עמ'  מכך

אך , ([453)עמ'  ]"משיחי השקר ומתנגדיהם" סוג אלילי של אלוהות, שכינה וש"צ  – בשילושאמין בדומה לנצרות, חלק מהם מ

בטורקיה.  את ש"צ עם מושג אלוהות אלילי. הם נחשבים גם כיום כגייס חמישי יםומאחד את "השכינה" יםמשמיט כמעט כולם

יש כיום  ולכךבאמצעות ריסוקן מבפנים סיסית שלהם קובעת, כי יש להוציא את הניצוצות מכל הדתות התובנה האתאיסטית הב

                                         .([475)עמ'  ]"משיחי השקר ומתנגדיהם" הכת "דונמה מערב" , באמצעותהמשך גלוי בארה"ב

 

 בתחקיר( ,)שםהשבתאית  עיקרי הדת

  

וכרזים "חג הכבש" בכ"ב אדר, בו זוגות מאורסים מתכנסים בחושך ומתערבבים ביניהם והילדים הנולדים מ הם יוצרים את. 1

נם . יש[110' ]על התרת כל מצוות התורה והוראות לעבור על כל העריות, ראה ב"חמישים משיחים", ג'רי ראבוו, הוצ' גפן, ירושלים, עמ כ"קדושים"

 בין זוגות צעירים לאחר נישואיהם.ר מפגש זה מתבצע פלגים, הקוראים לכך "חג הגדי", כאש

תפקיד הכת לחדור לכל הדתות בשיטה קונספרטיבית ולהתחזות כמאמיניה כדי לרסק את הדתות מבפנים או את ה"קליפה",  .2

  כפי שפורשה התאסלמותו של שבתאי צבי.

דם. הם אכן עזרו רבות להקמת התנועה במקביל, להשתדל להקים תנועה כלל עולמית אתאיסטית המאמינה באליל הא .3

להלן בקשר למשה בנימין מנדלסון(. למשל ראש התנועה הקומוניסטית בטורקיה אה על כך )רפה הקומוניסטית הבינלאומית באירו

   היתה שבתאית והיא גם אכן קבורה בחלקה השבתאית באיסטנבול.

  הם קוראים לעצמם "המאמינים" ולשאר "הכופרים".. 4

הטקטיקה שלהם מבוססת בין השאר על שיטה הפכפכנית. למשל, לכל דת ומשטר אשר הם מגיעים הם יספקו הסברים  שיטת .5

הם שולחים את סוכניהם בעלי  ,לגבי זהותם הערכית, בצורה מותאמת לדת או למשטר כדי לא להיתפס. כדי לרסק את כל הדתות

)"אידיוטים שימושיים"( בלא שידעו שהם פועלים למען  כישורים מתאימים ואם יש צורך בכך הם גם מפעילים אנשים

השבתאות. מסיבה זו הכחישו אנשי כת ה"דונמה" בצורה מוחלטת כל קשר בין המציאות לנאמר עליהם, בספר אשר הוציא אחד 

  , המתאר את אמונתם ואורח חייהם.)אילגז זורלו( מבני הכת

וכדי להתקבל לשורותיהם יש לאכול חזיר עם חלב ולבצע גילוי עריות.  כמעט בכל מזרח ומערב אירופה למחתרתירדו השבתאים 

)= שיצאו בני בליעל מקרבנו להדיח יעפי הגלות אחר צבי המודח „... – )"מור וקציעה", סי' א' ד"ה ולכן יראה(רבי יעקב מעמדין כתב 

וד גלות ישנה...אך עת רקוד...הנה ככל , לטמא גדולת ישראל...באמרם שכבר יצאה שכינה מן הגלות ואין לזכור עשבתאי צבי(

יטול התורה יסוד ב “. ות בפרהסיא, ניחא להו בהפקירא...הגויים בית יהודא לאכול קדלי דחזירי ובשר נחירה ולהתיר להם ערי

 רק כמושג רוחני ומשל ושמספיק להיות רק "דתי בלב" עם מספר ערכים שניסח ז'ן קלוין, לקחבעידן המשיחי וראיית המצוות 

שבתוך יהודי הוא זה „ –הנצרות הקמאית הפאולינית. פאולוס כתב על כך פי -המחוייב לנהוג על פרוטסטנטי-שבתאי צבי כנוצרי

, וכן 23)"האגרת אל הרומים" ב', שורה עפ"ל  “תוכו הוא יהודי ומילה היא זו שבלב...כי המשיח סוף התורה לצדקה לכל המאמין בו

  . ראה "האגרת אל הקורינתים" ב'(

המגלה פנים בתורה והמפר בריתו של אברהם „ –על רקע כפירה זו ניתן להבין את דברי המשנה שכוונה אל הנוצרים הראשונים 

ואלו שאין להן „ – )י,א(סנהדרין  וכן המשנה במס' ]מס' אבות )ג,יא([ “אין לו חלק לעולם הבאאע"פ שיש בו מעשים טובים ...אבינו

וכן בתוספתא שם )יב,ט(  “מן השמים ואפיקורוס אבי עקיבא אומר אף הקורא בספרים חיצונים חלק לעולם הבא...ואין תורה

וכן על כך כתב שם פאולוס באיגרותיו. הציונות  “שהוא אומר יש תורה ואיני סופנהזה  -הפורק עול „ – )י,א(ובירושלמי שם 

דיבורים אלו „ – (13.11.15)מוצ"ש ב באחת מעלוניה כתהדתית כזרם  בנצרות הפרוטסטנטית הפנימה גם כן רעיונות אלו, כפי שנ

נומיזם מוחלט. כלומר, התנגדות לרעיון -"כיסוי ראש מטרתו להקטין אותי" ו"השינויים מתחילים מלמטה" מבטאים אנטי

במינונים שונים, לומר הציונות הדתית  תמניסטי עליה מושתתהחשיבה הפרוטסטנטי הדטר-מבנה או יותר מדויק, )= )חוק, או מצווה(ה"נומוס" 

שעומד בסיס הדת. איך שלא נסובב את זה, זה מחיקה של העיקרון הדתי הבסיסי של "קבלת  ל"המלצות"(רק "מצוות" אך להתכוון 

תיאולוגיית הדור כצונץ וגייגר, את  )= פרוטסטנטים(עול". אגב, הביטויים הללו מזכירים מאד כתבים של הוגים רפורמים 

 ,בטורקיה היתה הצלחתם מרשימה .“...אצל הפמינסטיותהפאולינית וגם את הכתבים של נתן העזתי הראשון של הנצרות
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בראש  1923-כשהוא מוסווה בתור מוסלמי, ביצע הפיכה ב ,(")"אתא טורק. השבתאי מוסטפה כמאל בהשתלטותם על המדינה

ל דת פלונית בביתך ואדם בצאתך", כפי שעתיד פי הכלל של "היה בע-על ,תנועת "הטורקים הצעירים" וקבע חוקה חדשה למדינה

 ,בטורקיה . חוקה זו"המשכילים"-פרוטסטנטית, היינו, הרפורמים-היהודוהמשומדת השבתאי מ.ב. מנדלסון לעצב את התנועה 

-של אתא אוסרת אף לבוש אשר הוא ייחודי להם ברשות הרבים. לטענתו היא אוסרת על כל הדתות כל פעילות ציבורית וכן

. הם הסתננו לבית המשפט העליון, פרוטסטנטית-, היינו, מדינה נוצריתאת טורקיה למדינה מערבית לכל דבר בכךהפך הוא , טורק

וכן שר החוץ איסמעיל ג'ם וראש  .לשעבר ג'ונבלאט היתה גם שבתאית אש ממשלת טורקיהלפרלמנט ולממשלה. אישתו של ר

מחמט צ'אויט ביי, שר הכלכלה  )מצאצאי ברוכיה רוסו(, שר האוצר ([48עמ' ) ]שם בתחקיר הממשלה לשעבר, השבתאית טנסו צ'ילר

  .([467]"משיחי השקר ומתנגדיהם" )עמ'  דין אדל ועוד-כאמל דרויש, שר הפנים מוסטפה אריף ושר החינוך מוסלה אל

הדתות בתקופה שלאחר  ועברה לאידיאולוגיה של ריסוק כל הודיותוהשבתאות החלה את דרכה בריסוק העם היהודי וי ,כאמור

עם  ,הדומה ל"תיקון לחג העצמאות" של הרבנות הראשית ,מותו של שבתאי צבי. נתן העזתי חיבר "ספר תיקוני תפילה"

  גאולתנו(".= ) ביטויים כ"ראשית צמיחת מלכותו

עולם, כדי להביא התנועה השבתאית העולמית קבעה לעצמה, כפי שנראה להלן, תוכנית פעולה בשלושה שלבים להשתלטות על ה

   :י צבי, כמשיח, אשר יגאל את העולםלגילויו של שבתא

במרכז  בארה"ב, ריסוק כל הדתות, האידיאולוגיות והפילוסופיות והפיכתן לאתאיסטיות. הצלחתה בעם היהודי ניכרת בפרט א.

היה משה בנימין  ומערב אירופה ובחלק ממזרחה, באמצעות הקמת תנועת ה"השכלה", כאשר השבתאי אשר עמד בראשה

   .ידי התנועה הציונית-ובארץ ישראל על )אתא טורק(מנדלסון ובטורקיה על ידי השבתאי מוסטפה כאמל 

)אוגנדה  ותם, לארץ מסויימת בשליטתם של מתבולליםידוהבאת אותם יהודים, אשר תנועת ההשכלה לא הצליחה לרסק את יה ב.

שם לאתאיסטים ולהכשיר בתודעתם את הכרחיותה של משיחיות השקר השבתאית , כדי להפכם או ארגנטינה ולבסוף לארץ ישראל(

פי הנצרות -שאינה משודרגת עלזו ) ומנותקת מהתורה שבכתב המקורית ודיותליהבכלים מודרניים, הנטולה כל קשר 

הזרוע שציונית, ל ידי תנועת ההשכלה הושבעל פה. תנועה זו הצליחה לבצע גם שלב זה בהצלחה די מרשימה ע (הפרוטסטנטית

המבצעת שלה היתה הציוניזם הדתי, כאשר המשימה העיקרית היתה לרסק את הוייתם הרוחנית והמנטאלית של כל היהודים 

הציוניזם  דתיים למיניהם.-הספר הממלכתיים והממלכתיים-והמשכה בקיום בתי 1960הספרדים אשר הגיעו לארץ במיוחד עד 

בביצוע התבוללותו של העם היהודי על ידי הציוניזם, כבר עשרות שנים לפני הקמת חץ -שכראהדתי הוכיח את נאמנותו העיוורת 

המדינה, כאשר רבבות בוגרי מוסדותיו התבוללו כאן בארץ זמן רב לפני קום המדינה, כדברי נשיא ה"מזרחי" ורבה הראשי של 

. הם גם הוכיחו את אב, תרצ"ז, עמ' כ"ג[-, ת"א, מנחם]אביגדור עמיאל, "הבעיות הרוחניות של הציונות", הוצ' הסתדרות המזרחית"א 

נאמנותם לראשי הציוניזם כגייס חמישי, גם כאשר אלו החליטו לחבל במאמצי הצלת מליוני היהודים בשואה, אשר היו ברובם 

למען יהדות וביחד עם ראש ההסתדרות הציונית באמריקה הם פירקו את "ועד ההצלה המאוחדת  )מלבד הצלת אנשי שלומם.(חרדים 

  . .)משה פראגר,"דברי ימי ועד ההצלה בארה"ב"( אירופה"

השלב השלישי אמור להיות התגלותו של שבתאי צבי בו זמנית כמשיח וכאל. עד היום עדיין יוצאים זקני השבתאים בטורקיה  ג.

ב"חוזה" ו"משיח" במובנם . לעומת זאת בארץ מסתפקים המתבוללים ]שם בתחקיר[לשפת הים ומייחלים לבואו של שבתאי צבי 

האתאיסטי, כפי שניסח קרל מרכס או ז'בוטינסקי. בארבעים השנים הראשונות של קיומה של המדינה היו לשני השלבים 

"אידיוטים  –פי דיווחי העיתונות, לתמימים -)עלהאחרונים האלו הצלחה מסחררת, אך מאידך נתבעו לצורך מימוש שלבים אלו 

של הערבים, מאות אלפי צבאיות "רק" כשלושים אלף הרוגים הקשורים לפעולות  ,בינתים נים בה.(שימושיים", שעדיין מאמי

)נתון אשר התאבדו במהלך שירותם הצבאי או רבבות פצועים בגוף ובנפש וכעשרים אלף נרצחים מהמגזר האזרחי ואלפים רבים 

ינה בסכום של שמונה עשר מיליארד שקל בשנה הם גרמו הפסדים כספיים לתושבי המד כמו כן,. אשר מוסתר באופן רשמי(

פרוטסטנטית מודרנית בארץ וטריולני דולרים לשם מימון ההתגוננות מפני פעולות -לטיפול בפשעים של החברה השבתאית

וחובות של  נוצרים בארץ ועוזריהם מכספי המדינה והמדינה שבדרך-האיבה וגניבת מליארדי שקלים על ידי המתבוללים היהודו

שלבים אלו משתבשים כתוצאה מתנועת תשובה אדירה, אשר בגינה ראשי  ,. בשנים האחרונותלני שקלים לציבור החרדיטריו

התבוללות ולפירוקה של המדינה, להאליטות של השבתאות המודרנית בארץ, בעיקר באקדמיה, מתחילים להטיף לגיור רפורמי, 

                                            דון".בבחינת "הכושי לא עומד ביעדים, הכושי יכול ללכת לאב

                                           

 למניינם( 1632-77)ברוך שפינוזה 

 

ברוך שפינוזה. לא ידוע על קשר ישיר בינה ל בגלל כל תנאי החשאיות וההסוואה שגזרה על עצמה התנועה השבתאית,

פי הדגם הדתי של הנצרות הפרוטסטנטית, אך -על אם השבתאות פעלה כביכולניהם. קיימים מספר קווי דמיון ברורים בי

הרי שברוך שפינוזה פעל בגלוי ליצור אגף זה, למעשה היא כיוונה ליצור את האגף האתאיסטי הפרוטסטנטי בעם ישראל, 

  . ויהודי וליהודיותכהצגת אלטרנטיבה לעם הפילוסופיה ומדע אתאיסטי, המהווים את השפה של נצרות זו,  היינו,
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שישב באמסטרדם הפרוטסטנטית יצר את  ואילו שפינוזהפעלה יותר במישור הריסוק של היהודיות בצורה מעשית  השבתאות

לשם ניתוק העם היהודי מיהודיותו. קו דמיון משותף בינו לבין השבתאות, מהווה גם הגדרת  ,הבסיס הפילוסופי כאלטרנטיבה

כדי להגדיר את יסודה של היהודיות כביכול כאמונה  ,הגדרה זו נוחה לשפינוזה אוסף "מאמינים".  העם היהודי בסטטוס חדש של

עיוורת. בזמנו של שפינוזה ניתפס הדבר כמובן מאליו, כי רוב העם אשר נסחף אחר שבתאי צבי נקרא על ידו גם בשם 

ים הראשונים קראו לעצמם "מאמינים", כמובא בספר , כפי שה"מינים" המופיעים בחז"ל, היינו, הנוצר)שם בתחקיר( "המאמינים"

ניזם הציוכמו כן, “. שהנוטים מן הדת היו קוראים לעצמם "מאמינים" וחז"ל קטעו המילה וקראום "מינים"„ – )ע' מן ו'( ה"ערוך"

א גם ארגון ני" וכך נקרפי אותה גישה נוצרית בעקבות שפינוזה ושבתאי צבי, כ"ציבור אמו-הדתי עתיד לזהות את עצמו על

  "אמונה".  – הנשים שלו

חדשה ליהדות  ההמצאשל לעומת השבתאות אשר המציאה דת חדשה המסתמכת כביכול על מקורות קבליים, נדרשה כעת ורסיה 

בצידה של הנצרות הפרוטסטנטית. המצאה זו  שקיימת אלטרנטיבה פילוסופית מודרנית מוכבנויה על מסד פילוסופי מערבי, ה

, כך קראו הנוצרים )כופרים ומומרים(וכלוסיית האנוסים. בדומה לכת השבתאות אשר המוסלמים קראו לה "דונמה" נדרשה עבור א

. אחרי למעלה ממאה שנות רדיפה של האינקוויזיציה, נותרו האנוסים )על שם התחזותם לנוצרים(מרנים", היינו, חזירים " - לאנוסים

  עם מושגים נוצריים.  המעורבבות ,של מקורותינועם ידיעות קלושות 

באגף החילוני או הדתי של  פרוטסטנטיהאפשרויות חדשות של השתלבות במרחב האירופי  מחד,העידן החדש פתח בפניהם 

אמונות על שאר התובנות הפרוטסטנטיות. מושגי ה"דת" וה"אמונה" קיבלו  אך מאידך, כדוגמת אישיותו של שפינוזה, נצרות זו

קיבל מובן צר ביותר, אשר  פרוטסטנטית-בדת הנוצרית הדטרמניסטי של נצרות זו, מושג ה"דת"ניסוח מחודש. על הבסיס 

-פי מבני-, שהפכו רק להמלצות עלהמהווה מסד לציווים אלו”, אוסף ציוויים צר כפי שמופיע ב"ברית החדשה הינו משמעו

גם ה"ברית טן וסופו תחושות בטן. פך להיות מושג אשר תחילתו תחושות ב. המושג "אמונה" השיבה של הדת החדשהחה

אשר נכתבו בזמנים שונים עם  החדשה" מבוקרת על ידי הפילוסופים הפרוטסטנטים באקדמיה ומחוצה לה כאוסף כתבים,

פה במעמד -תורה שבעלה גםהתורה שבכתב ו , גםו כמקשה אחתאשר כתביה מחושקים ונאמרו וניתנ, סתירות לא מועטות בתוכה

, כאשר אצורה [)מדרש רבה קהלת, פרשה ה ב( “כולן נאמרו למשה בסינילומר לפני רבו, מה שתלמיד ותיק עתיד ...„] םהר סיני בידי אלוקי

היסוד הפרוטסטנטי שאין בחירה ובכך כולם לכל פרטיה.  ,בקרבה חכמה אלוקית אינסופית המכילה בין השאר את כל סודות היקום

  .], ח"א, משפט כ"ח]"מדות"נוסח ע"י שפינוזה  ,שיויונייםכבע"ח 
מעוגנת  האמונה היהודיתתחילת . לצורת קיומה בדת הנוצרית הפרוטסטנטית ,מושג האמונה בעם היהודי מנוגד בתכלית

סוף, המוטבעת -ים  לדרגה של "זיו השכינה" בקריעת מצרים והתעלות בבמאורעות עובדתיות של כיפוף כל חוקי הטבע במכות 

תוך הר סיני ב ישראל ונתינת התורות לעמו-דיבור אלוקי ישיר עם עםב ,המשכה.  , שמות )טז,ו([]רמב"ןמאז בנשמתו של היהודי 

נו לכתבה וחלקה הגדול העברת אינספור ידיעות בבת אחת לעם שלם אותה מכילה התורה, שחלקה ציוה אלוקים למשה רבי

מבוססת על שכל ישר של עובדות וחכמה זו  תנותחילתה של אמונ ,. אם כןוכך ציווה להעבירה מדור לדור ,פה-להשאיר בעל

(, Trust)וסופה אמונה, מלשון אמון  ,המקיפות את כל הבריאה, במחשבה, במוסר ומעשה המצוות ,אינסופית הבנויה על מצוות

 ]"אמונותכפי שכותב רס"ג  ]דברים )ד,לט([ “לבבךהיום והשבות אל  וידעת„ –יש להפנים לתוך הלב  ,היינו, מה שהשכל יודע

ותימזג בהם ויהא אדם  בלבבותיקבלנה השכל ויקיפנה ויכניסה  ,העיוןוכאשר תצא חמאת „ – ודעות", הקדמה, אות ד' וראה שם )ג,ז([

שהיא  Faith ו/או Belief –שמובנה הוא בעוד שהאמונה של התרבות האירופית הינה אוסף של תחושות בטן , “מאמין

(, אצל מי שאינו משייך את עצמו Superstition)נת יסודה המכונן, כאמונה טפלה הופכית לרציונליות ולכן היא נתפסת, מבחי

עבור כל אותם המוני האנוסים, אמור היה לקום מתוכם אדם בעל רמה אינטלקטואלית  . טנטיתאגף הדתי של הנצרות הפרוטסל

 ,מציא המצאה אינטלקטואליתלהלבדות והיה אמור . אדם זה בנוסח "הכחשת השואה" אשר יבצע זיוף של התורה האלוקית

ואפילו כל העובדות שנמסרו ליהודים מדור לדור, אשר כל האומות לד וגבני, יסוד היהודיותבשיא הטירוף את  אשר תזייף

הוא ו ,סיני הרב נתינת התורות ליהודיםיציאת מצרים וכ –ן יש אותאומות ששנאו במיוחד את העם היהודי, לא יכלו להכח

)כפי שהראנו  הקיימות בקנון הקתולי של האפיפיוריםהזויות ההמצאות ביחס ל תופרוטסטנטי במשקפייםו שויוןב התייחסלגרם 

בדיוק כמעשיהם של מכחישי השואה האנטישמיים  של העם היהודי, בע''פ( או\ו)שבכתב המסורת  מכמני גם לכל כמו ,(לעיל

שר "תורתו" ליוותה מאוחר יותר את הרפורמים ולאחר האיש המתאים למשימה זו נמצא בדמותו של ברוך שפינוזה, א בדורנו.

הוא נולד באמסטרדם, מעוז הנצרות הפרוטסטנטית בהולנד. הוא התקרב לנוצרים אלו מכן את הציוניזם ואת הציוניזם הדתי. 

  והפך לנוצרי פרוטסטנטי ולכן הוא נאלץ להמלט משם, כי שליחי האינקוויזיציה הגיעו לשם כדי להורגו.

בן ישראל, אך במהרה נשאב  נשהכבן לחוגי האנוסים, התקרב מעט לעם היהודי ואף למד זמן מה בישיבתו של הרב מ ,שפינוזה

ידי כלל -בהיותו בן עשרים וארבע, נודה על וכבר (Parado)בחזרה לאנוסים ולהשפעתו של אחד ממנהיגיה ד"ר חואן דה פאראדו 

מהווה  הספר הראשוןרבנים. הוא כתב שלושה ספרים מרכזיים.  ידי ארבע מאות-על ,ישראל באמצעות חרם גורף נגדו

לעומתו, מהווה  הספר השני,טרנספורמטור ערכי בין תורת ישראל לבין הדת הפרוטסטנטית, כפי שהיא רואה את הדת הקתולית. 

יהודים.  ,לשיטתו ,את האלטרנטיבה הפילוסופית ליהודים שספרו הראשון אמור היה לשכנעם לצאת מכלל ישראל ולהקרא עדיין
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מה שעלה ביתר שאת בידו פי תפיסתו המעוותת את מקורות ישראל, -לעוות את לשון הקודש ולשדרגה על אמור ספר שלישי

 שנים מאוחר יותר בירושלים עיר הקודש. 250 יהודה-של א. בן

, אשר בן גוריון פקד לתרגמור חיבו, למניינם 1670-נכתב ב (Tructatus Theologicum Politicus) פוליטי"-"גליון דתי  א.

של  תיאולוגית מדינית" או בתרגום אחר )לפי התאוריה של פליק(תחת שם יותר יומרני "מסה  - בהיותו חסיד נלהב של שפינוזה

שפינוזה משתמש בספרו, ב"מכבסת מילים" של המושגים "דת", "מאמר תיאולוגי מדיני".  – פרוטסטנטים הציוניים-היהודו

 המעמד המכונן – ן ממקור האמונה הלוגית בדת ישראלהוא התעלם לחלוטי כפי שתיארנו לעיל. ,מינים", וכו'"אמונה", "מא

הוא כתב  .הוא הראשון שהמציא בדותה, שלא כל התורה ניתנה בהר סיני. בספר זה )כדוגמת מכחישי השואה(הר סיני. ב

 ,כמו השבתאים ,אמור ליהודים בשם מוזר "מאמינים"הוא קורא כשחלקים מהתורה נאמרו ונכתבו באיחור של מאות שנים. 

כסוג האמונה של  ביכולהסמכות האמוני של ישראל הוא כשמקור  לכך 'שטיפת מוח'ביותר, כדי לעשות  ובתדירות גבוהה

עוד לפני שמיכאליס  ,הפרוטסטנטים-דוניו הנוצריםהנוצרים. הוא ממציא לראשונה את ביקורת המקרא, ככלב הנסרך אחרי א

הפרוטסטנטיות בתקופה מאוחרת יותר  – האם שלו-צורות ניתוח כפי שתרבותמדמיונו הפרוע,  סמלר גיבשו אותה וממציאו

 . התורה נכתבה בזמנים שונים עם סתירות ביניהם ושהתורה לא ניתנה מפי הגבורהכביכול שתחה את ה"ברית החדשה", היינו, ני

ו על איינשטין הצהיראלברט גוריון ו-לכן הרצל, בןאת המתבוללים היהודים )המצאות שטניות אלו של שפינוזה אמורות ללוות 

ורים דתי וכן ב"ישיבות" ההסדר ומכוני המ-שמש מסד לחינוך הממלכתי והממלכתי, ובהמשך ל(דבקותם בפנתאיזם של שפינוזה

  מית. אילן, אשר שם כבר מופעלות תכניות רשמיות של התנועה הרפור-שלהם וכמובן באוניברסיטת בר

פאראדו -באותה שנה, כאשר הוחרם שפינוזה, הוא שולח דו"ח מאמסטרדם בהנחיית מדריכו הפרוטסטנטי ד"ר חואן דה

א.   – כשהוא מציע את עקרונותיו ,היהודי להיות שותף מלא עימם בשימודו של העם רצונויציה, בו הוא מדווח להם שלאינקוויז

נפרדת מן  נההנשמה הי ד.  התורה אינה אמיתית.  ג.והים קיים רק במובן הפילוסופי. אל ב.. , היינו, המלצותהוא שומר "מצוות"

הוא אך מתּכלית במות הגוף.  )כשיטת אבי הפילוסופיה המודרנית הפרוטסטנט רנה דקרט, שהוותיקן הוטעה לחשוב שהוא עומד לצידם(הגוף 

אינו מפרט מי מצווהו לשמור  ים אצל האנוסים, אךהיו מקובלש מצוות" למספר סמלי של מנהגיםכנראה מתכוון בשמירת "

 – )כהגדרת פרויד(ה"סופר אגו" שלו כוונתו לכך שה"אגו" שלו מצווהו לשומרן, או אולי ה אמת". אותם, אם לדידו "התורה אינ

ירצו את  נוטה אני להאמין, שאם עיקרי דתם לא„ –הוא גם שולל את היות עם ישראל עם נבחר. לדעתו  פאראדו. -ד"ר ח. דה

 כוונתו היאלמעשה, . [50]"תולדות עמנו בזמן החדש", ד"ר א. שמואלי, חלק א', עמ'  “נפשם, ישובו בשעת כושר...ויקימו את מדינתם

רצון ליצור גאולה הלגבי מה שהוא רואה בזמנו את שהתחולל באירופה, היינו, פריקת עול התורה על ידי השבתאות ו

   מתגשמת בסופו של דבר על ידי הציוניזם.שר הוא רואה בכך אפשרות יחידה, כאש ,אותבכך הוא מתחבר לשבתמלאכותית. 

שאותה קיבלו על עצמם ראשי הציונות, כאשר  ,אמנם, בניסוח זה הוא למעשה כבר יוצר את השבתאות המודרנית המאוחרת יותר

.נ. ביאליק וגרשום שלם מכריזים שהציונות ו"אחד העם", תלמידו ח הרצל כתב ביומנו שהוא שבתאי צבי החדש בכלים מודרניים

עשיית מעשים ל, מספר "הזהר". הציונות ניתקה את עצמה רשמית מן הצורך הדתי בצידוק קבלי היא השבתאות המודרנית

ת, בה כל הפרוטסטנטי-פיסת הנצרותזוהי למעשה תמחפירים אותם הם עשו על הבסיס הדטרמניסטי של הנצרות הפרוטס'. 

)"יונטריזם"(, כאשר עשיית הציוויים  לנסח לעצמו את עיקרי דתו וגם את השמטת האמונה ביש"ו רשאי קבוצה או יחיד

  נתונה רק כהמלצה. 

ניתן כיום לראות בארה"ב עשרות קהילות פרוטסטנטיות, כאשר כל אחת מעצבת את פולחניה לפי מאווייה וכמובן שגם 

קבוצת  ו/אונה לו טמפל וקהילה המבוססת על הרהורי ליבו של הראביי וכל אחד בו צנו,באר שם וכאןורמים מחקים אותם הרפ

הוא למעשה נוצרי  פרוטס',-פי יסודות הדת הנוצרית-, עללכן, שפינוזהגם בציוניזם הדתי מתרחש אותו תהליך.  ,. כיוםמאמיניו

  ללא כל צורך בהמרה רשמית.  ,פרוטסטנטי

של פירוד ותפיסות  ,קות את הנצרות הפרוטסטנטית גם בעיקרון נוצרי זה, מתחיל הציוניזם הדתי לח20 -ההחל מסוף המאה 

  מוצא שונות בתוך תנועתם ביחס לעיקרי האמונה וקיום ההלכות בין הקהילות השונות של כת זו.

כדו פרוטסטנט ציוני בשם יעקב קלצ'קין, אשר זרעו התנצר רשמית ונ  .שפורסם לאחר מותו ספרו של שפינוזה.  – "Atica"  .ב

אמור לרצות את אותם  ,". חיבור נוסף זהמידותלמניינם את הספר מרומית לעברית בשם " 1924-כבר היה כומר, מתרגם ב

אנוסים או יהודים שאינם רוצים כלל במערכת ציוויים, אך זקוקים בתור חיקוי לדגם השני, היינו, מסד פילוסופי נוח שיהיה הכי 

תרבותית, כ"סופר אגו" גם את הפילוסוף הפופולרי -בוחר להם ולעצמו, כאישיות תת מקובל לסביבתם האירופית. הוא כמובן

 )סובסטנציות(, המכונה "אבי הפילוסופיה המודרנית", המושפע מתאוריית העצמים (Rene' Descartes)רנה דקרט  – ביותר בזמנו

כשלילת הסופי. הוא יוצר מערכת אלילית של דקרט מנסח פילוסופיה פגאנית ולכן אצלו האינסופיות אינה נתפסת  של אפלטון.

  "עצמים" שאחד מהם בורא את השאר. 

שפינוזה מאמץ את שיטתו הפגאנית של דקרט, לא לפני שהוא מבצע שיפוץ באליליו של דקרט. לעצמים הנבראים הוא קורא 

מאמין באינספור אלילים, כאשר אינו אל אישי. הוא מרחיב את מספר האלילים של דקרט כי הוא  ,תוארי האל. אלוהות לגביו

נציגו של כל אליל הוא חוק טבע יציב וקבוע ללא תכלית. הוא "שוכח" לברר מי הוא הבורא של כל אותם חוקים. למכלול אלילי 
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  , שאר הנמצאים. )דטרמניזם : כפירה בהשגחה ובבחירה( זה, כפופים מכוח חוק הסיבתיות

אמור להתנפץ לאחר כמה מאות שנים, עם  ,]]"מדות", ח"א, משפט כ"חשפינוזה  פרוטס' בה דגל-הדטרמניסטית חוק הסיבתיות

אוילי -הוא דוחס לספר זה. בסיס אלילי ,המצאתה של מכניקת הקוונטים. את כל המכלול האלילי והאוילי הזה הנקרא "פנתאיזם"

המרכסיסטית של הציוניזם אמורה לעשות זה, אמור גם להזין את ראשי הציוניזם והציוניזם הדתי, כפי שנראה בהמשך. הפרקציה 

שפינוזה מאמין כשלעצמו  תרבותית שלה.-כדי להתאימו לאידיאולגיה האתאיסטית התת ,במערך אלילי זה מעט שיפוצים

 .בתרגומו של פרופ' ירמיהו יובל( 346עמ' )בספרו  באלוהותו של "אותו האיש", כפי שהוא כתב שם 

בהתאם לשיטתו הפילוסופית של שפינוזה, הוא גם עיוות את לשון הקודש ובכך היווה  – "קיצור דקדוק שפת עבר ברומית" ג.

בראשם אליעזר בן יהודה ואחריו האקדמיה ללשון בירושלים. הוא ערך בה , "מחדשי" השפה העבריתממציאי ול אדוגמ

הוא בניגוד לראשוני המדקדקים, ו ,בראשו שם העצם ואחר כך הפועל""„ –שינויים שונים ושלח את ידו גם במבנה השפה עצמה 

ר' יהודה חיוג'...ורבי יונה אבן ג'נאח...עד לרד"ק ור' יצחק פריפוט דוראן הלוי ועוד, שאצלם בראש הפועל ואחר כך השם...וזה 

מתאים לשיטתו הפילוסופית, כפי שהעידו החכם יעקב בירניס ואחריו מר חיות, כי החידוש והשנוי הזה בדקדוק הלשון מתאים 

ההגיון העברי והשמעי, עמ' קי"ח, הוצ' מוסד הרב קוק,  -]דוד הכהן )"הנזיר"(, "קול הנבואה"  “סכים לשיטתו בפילוסופיא בספרו אתיקאומ

  לגבי קיומם הבלעדי של העצמים., בעקבות אפלטון ודקארט – הערצה שלוההיינו, תשל"ט[ 

נחשב ל"אבי הפילוסופיה המודרנית", היינו,  קארטרנה ד – למניינם( 1663)"עקרונות הפילוסופיה של דקארט" ד. 

פרוטסטנטית של -הפרוטסטנטית ששיטתו של דקארט שבתה את ליבו של שפינוזה, כי דקארט הקצין את מבנה החשיבה הנוצרית

יכלו  חומר ורוח. תלמידי דקארט לא –קידוש הארציות החומרית וראה באדם מין פיצול אישיות סכיזופרנית של ישויות נפרדות  

לחיות עם סוג הזוי שכזה של האדם ולכן הם הקצינו עוד יותר את אישיות האדם וראו בו חומר בלבד. נצרות זו הלכה והקצינה 

למניינם השתלטה לחלוטין על המערב באמצעות האקדמיה התפיסה שכל המציאות היא  119-עוד יותר בפאנטיות ולקראת סוף ה

אתאיסטי  -בטים האפריקאיים הירודים והפרימיטיבים ביותר וכך התגבש האגף החילוניחומרית )מטריאליזם(, כתפיסתם של הש

פרוטסטנטית. על העובדה, שהחילוניות והאתאיזם -אבות החילוניות הנוצריתפרוטסטנטית ולכן נחשב שפינוזה משל הנצרות ה

הפרוטסטנטי שקדם לה מראשית העת בשיח הנוצרי „יתכנו רק בנצרות הפרוטסטנטית, עמדו כבר באקדמיה ונביא מדבריהם: 

החדשה, בפרט בהקשר הדת הנוצרית הפרוטסטנטית...אחד הבולטים שבהם היה פונקשטיין עצמו, שבספרו המונומנטלי...עמד על 

תחומיים" -קרקוצקין, בתוך "חילון וחילוניות : עיונים בין-)פרופ. רז“ המקורות התיאולוגים של התודעה המזוהה עם החילון

 (.109ליר, ירושלים/ הוצאת הקיבוץ המאוחד, עמ' -והאמביוולנטיות הנוצרית כלפי היהדות, תשע"ו, מכון ון חילון –

אוני' עלון, מהחוג לספרות בי]פרופ. קציעה “ פרוטסטנטית()=  “מונח על שכבת היסוד הדתית התרבותית הנוצריתהאתאיזם „

 "נוצרים, יהודים ו'אחרים'[.  –( 2005, אביב 26, 195ליר, עמ' -העברית ) "תיאוריה וביקורת", מכון ון

 השיבוש הלשוני והתחבירי של לשון המעיינים בחיבורנו הינם דור שלישי ורביעי של קורבנות ם המכריע שלמאחר שרוב

   כדי לתקשר עם הקורא. ,בשיבושים לשונייםגם הקודש, נאלצים אנו להשתמש 

מחשבה יבושי התחביר והלשון אליהם הורגלו רוב הקוראים, על מנת לעוררם ללפעמים ובכוונת מכוון, איננו מתיישרים עם ש

ולה האתחלתא דגאבימי אנו מקווים, כי לשון הקודש תתוקן שוב  אשר אינו עיקרו של ספר זה.נוגה על נושא לשון הקודש, 

  .]צפניה )ג,ט([ויתקיים אז הפסוק "כי אז אהפך אל עמים שפה ברורה"  האמיתית

 

 הפרנקיזם והרפורמים  –ה"השכלה"                                                

 

אשר רובם  ,ממשיכים להופיע נביאי שקר בשמו הן במזרח והן באירופה ,)= שבתאי צבי( במשך עשרות שנים אחרי מות ש"ץ

גיעים לשם כדי להשתלם בשיטות נחשבים כגדולים בקבלה ולעיתים גם בנגלה. הם מוסתים על ידי כת ה"דונמה" בטורקיה וגם מ

, הוא התאסלם והראה בכך כלפי חוץ אהדה לאיסלם אשר מחד,הקונספירציה ולתיאום עמדות, כהמשך לדרכו של שבתאי צבי, 

]"שבתאי צבי", פרופ' גרשום פיזר שבחים והערצה לנצרות וליש"ו ימ"ש, כפי שמצטטו תומס קונן בספרו על שבתאי צבי  ומאידך

  . [323, עמ' 1974צ' "עם עובד", תל אביב , שלם, ח"א, הו

מה עשה יש"ו שהתעללתם בו כל כך, „  – בהתרסה שבתאי צבי פונה בבית הכנסת של איזמיר לגדולי החכמים שם וצועק עליהם

שעו של טוען סגנו, נתן העזתי, כי סבלו וייסוריו של שבתאי צבי יתקנו את ר מאידך,. “ואני עוד אבקש להכניסו במספר הנביאים

החל משבתי  ,לטקטיקה ההפכפכנית אשר הופעלה על ידי הכתות של משיחויות השקר אעוד דוגמרק . זו היא (231)שם, עמ' יש"ו 

  צבי ועד הציוניזם הדתי, כפי שנראה להלן. 

את  , אשר מביא1726 -ב יעקב פרנקרבי יעקב מעמדין כתב ב"ספר השימוש", כי חמישים שנה אחר מותו של ש"ץ, נולד 

פי -תרבות זו מבוססת על-תת הטירוף המשיחי הזה כמעט לקצה אפשרויותיו ולמירב השפלות המוסרית, אשר בהישג יד אנוש. 

החשיבה של הנצרות הפרוטסטנטית. שלוש שנים אחריו נולד משה בנימין מנדלסון, אשר גם הוא בכישרונותיו עיצב -כל מבני

 .המוסריתגם כן לשיא הפאנטיות והשפלות  השל הנצרות הפרוטסטנטית, המגיע תרבות-תנועה שבתאית מודרנית בגרמניה כתת
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נת על מ ,תנועה זו גורמת ליותר ממחצית יהודי גרמניה להמיר רשמית את דתם ושולחת את גרורותיה הסרטניות לפולין ורוסיה

  להרוס גם שם כל חלקה טובה. 

מאידך והפילוסופיה והמדע מחד והדת   – דגמים של הפרוטסטנטיותמשני ה הושפעוותו פרק זמן ובא וחי שש"צ ושפינוזה מוכ

ות תרבותי, פרימיטיבי ופאנטי זה ביתר עוצמה של שפל-ממשיכים פיתוח תת מנדלסון,-פרנק ,זוג זה כמו כןטוי שלה, יכשפת הב

האם -י לתרבותכחיקו ,, הם יוצרים את תנועת ה"השכלה"השבתאיות ת כוונותיהםווא. להסוסחף רחב יותר של יהודים

 פרוטסטנטי-י הליברליזם הדתיאב  – עוריו מקריאת ספרו של ג'ון לוקשלהם בגרמניה. כפי שנראה להלן, מנדלסון גם הושפע בנ

. מצוה זו נגדה ולכן גם מובן, מדוע עקר מנדלסון את מצות התוכחה מ"הביאור" שלו לתורההשתייך לכנסיה האנגליקנית ש

ריסוק  – כשל קודמיהם ןמטרותיהם ה "האלהים נתן לאדם את הזכות לחופש, חירות ונחלה".  –את סיסמתו הידועה של לוק 

קודמיהם והם אז שיטותיהם הפרוטסטנטיות כבר מוכרות מ בראש ובראשונה ריסוק היהודיות והעם היהודי., אך הדתות

מקום הם מתארים את עצמם במושגים  קונספירציה, טשטוש הזהות העצמית והפכפכנות, היינו, בכל –כיורשיהם  ןמאמצים אות

נות את ויחסי ציבור, כשעיקר המטרה היא לק השלטת, בלי לבחול בשקרים, תככים האם-הנוחים לאוזני השומעים של תרבות

  מעשי זימה ומיסודם.בעידוד וכן  ,האם המסואבת של הנוצרים הפרוטסטנטים שבסביבותיהם-אהדת ראשי האליטות בתרבות

אנו צריכים לעבור דרך „  –יתה כאמור, כניסה לכל הדתות והאידיאולוגיות, כדי לרסקן מבפנים. פרנק כותב אמנם, הטקטיקה ה

קרי השבתאות", פרופ' גרשום שלם, ]"מח רעיון זה מופיע, למשל, בספר "דברי האדון" במקומות רבים“. כל הדתות והנימוסים

אל ומשיח גם יחד. לפי המצאותיו, הקב"ה  – יורשו של ש"צ ינוטומאה ומספר שהמשתמש בכוחות  ,כקודמו ,. פרנק[356עמ' 

וכן שאר  ,נמוך משבתאי צבי ושבתאי צבי ברא את העולם וצימצם את תורתו שהיא תורת האצילות הנעלה מתורת משה

ותם ת ומגיעים לשיא שפלות אקסטזייוהפנטזיות וההמצאות של השבתאים. הוא וחבר מרעיו ממסדים מסיבות זימה והשתוללו

הבהמית. אחר מותו, בתו מוכתרת תחתיו, אך למעשה פועלת בעיקר בתחום מזוהם זה. עיקרי דתם של הפרנקיסטים היו בנויים 

וכן  ,כאמור, על הנצרות הפרוטסטנטית. הם הצליחו לשכנע את שלטונות פולין לשרוף את התורה שבעל פה ובעיקר את התלמוד

 העלילו עלילות דם על היהודים.

, [, ירושלים, תשמ"ה138 ]עמ' רוחות מספרות" -מספר בספרו "מנחת יהודה  הגאון רבי יהודה פתייאהמקובל 

 טנטי, מאות שנים לאחר מותו, כששבתאי צבילשמד יהודי ולשכנע אותו להפוך לנוצרי פרוטס על נסיונו של שבתאי צבי

חזקאל עזרא בן ישראל, המכונה בשם "בכור" ואמר בא אלי יהנזכר למניינם(  1902)בשנת תרס"ג „ – עדיין נדון ב"כף הקלע"

לו ילת לחש או בזמן שאומר קדיש או קדושה וכאילי, כי "כמה שנים באים לו הרהורים רעים בלבי בפתע פתאום, בעת היותי בתפ

תי חס ושלום וכל כך היה ההרהור קשה, עד שהיה מפריע או ואומר לי : 'המר את דתך בדת הפרוטסטנטי'אחד מדבר בלבי 

וסק אותי מלומר קדיש או עמידה...ולפי ש"בכור" הנזכר הוא אדם ישר וירא ה', נעניתי לבקשתו והתחלתי ליחד אצל אוזנו ופ

הבלא של הרוח...והוא היה  )= מוציא(היחוד של הרוח, כדי שיכנס הבל היחוד תוך אוזנו ואיבריו, כי ההבלא של היחוד מפיק 

א השגחתי עליו...אמרתי לו, רצוני לדעת מאיזה עיר אתה ומה שמך ולא תהתל ולא תשקר מקלל ומחרף ומגדף בלבו של בכור ול

מצור ואיני  בי כלל ואם תתריס לנגדי, אני אראך נחת זרועי, עד אשר אשביעך מרורים ויסורים קשים. השיב הרוח ...אני חזק

ורוצה להגיד שמו ושם  די, כי הוא נכנע ניחת מפני כל...הכן עצמך מעתה לסבול צער היחודים...והיה בכור צועק, די,

...אמרתי לו, כדי לתקן נשמתך שתכנס לגן עדן ולא תהיה עוד בכף הקלע. אמר "אי אפשי לא בך ולא בתיקונך ואיני רוצה עירו

א על ". אמרתי לו, עדיין אתה מתריס כנגדי...ואמר ששמו דוד בן סבתי בן רבקה מעיר איזמיר והוא היה מומר ובליכנס בגן עדן

נשים נכריות ולא הניח זרע אחריו...וחזר הרוח לסורו והתחיל להביא מחשבות רעות בלב בכור...וגזרתי עליו להגיד לי שמו 

ולכן אני מיחד אצל אזניך פעמים  )התלתי ברוח(את שמך ושם עירך באמת ואמרתי לו, כי המלאך הממונה על היחודים הוא הגיד לי 

כמו שאמר לי המלאך ונבעת הרוח מדבר זה ואמר לי, כי שמו צבי ושם אמו רבקה והוא מעיר  רבות, עד אשר תאמר לי את שמך

אמר לי  יר איזמיר, אשר עשה את עצמו משיח ?איזמיר. אמרתי לו, אמור באמת ...האם אין אתה שבתאי צבי הנודע, שהיה מע

מעלה ומטה וזה לך מאתיים שלושים ושבע שנים  ם(למניינ 1666)"כן הוא באמת". אמרתי לו, אם כן הלא אתה נפקדת בשנת תכ"ו 

החופפת עליה, הם המכריחים אותה לקלל..."אני הוא שבתאי צבי  מפטירתך...ידעתי שאין נשמתך רוצה לקלל אותי, רק הקליפה

לו היו הקליפות נגלים לעיניו והסיבה שגרמה  ובהיותו בחיים ,הנכריםבחנק ולא עשה תשובה ונקבר בקברי ומיתתו היתה 

שיו הוא מודה שמשה רבינו עליו השלום אמת כלהרשיע, לפי שלא היתה הורתו בקדושה ונתגלגל בכמה גלגולים לאין מספר...וע

ונבואתו אמת ותורתו אמת...ופה בבכור הנזכר, הוא מגולגל חלק רוחו, אבל נפשו עדיין היא בחייתו יער...וכשמת היה בן 

...ותחילת חטאו הוא נכשל באשת איש...שבא על הזכור בסטרא אחרא כעובי אמהשלושים וחמש שנים...שעכשיו הוא מלובש 

מעוטף בציצית ותפילין וגם שלח בחור אחד לזנות עם שרה אשתו וציוה עליו במפגיע לאמר "כל אשר תאמר אליך שרה שמע 

  . “באדם...  ת גלגולובקולה" ושתים עשרה שנים נמשך חיבוט הקבר שלו ועד עכשיו היה מגולגל בחייתו יער וזה תחיל

, מחבר נתן העזתי של את רוחוגם בכ"ה בכסלו, הוא תיקן  למניינם( 1911), כי בשנת תרע"א (124עמ' )מספר עוד  פתייאיהודה רבי 

להאמין במשיחותו של פתייא  לאחר שהוא ניסה לשכנע את רבי יהודה ,וכדי לשכנעו לצאת מאדם שרוחו נכנס ב, "חמדת ימים"
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את היהודים בקלות לשכנע  צדיק וקדוש, כדי שהוא יוכל שהואויחשבו כדי שיראו  ,סיפר לו שהוא חיבר את ספרונתן   ש"צ.

   להאמין במשיחותו של ש"צ. 

                     

 משה בנימין מנדלסון כשבתאיי  – האינטרפרטציה השבתאית החדשה                 

 

היתה מקצועית מאד  ל קשר ישיר עם השבתאות, בפרט שמומחיותו בקונספירציהברוך שפינוזה לא השאיר אחריו עקבות ש

יגיהם , אשר החשאיות אפיינה את כל הגחזירים, הכינוי שהצמידו הנוצרים לאנוסים( – )בספרדיתונרכשה על ידו מחוגי המרנים 

  ואורחות חייהם.

כביר, הקושרות אותו בצורה ישירה לשבתאות משה בנימין מנדלסון, ראש תנועת "ההשכלה" לעומתו, השאיר עקבות למ

 ]"בכור שטן", פרופ' משה. מ.הפרוטסטנטית. חלק מעקבות אלו מובאים במחקרו של פרופ' אנטלמן על השבתאות המאוחרת 

M.S. Antelman, To Eliminate The Opiate Zahavia,1974]. וכן 965-396-019-3. מסת"ב 24-25, עמ' 1992 אנטלמן, הוצ' ירון גולן,

אנטלמן כותב על החרם שהחרימו את השבתאיי רפאל מארץ יון, אחד מ"נביאי" שבתאי צבי, על גילוי עריות של אשת איש 

נימין באת „ –. לפני כן החרימו על כך בהמבורג ריסוק היהודיותוביאות אסורות נוספות, המהווה חלק מהפולחן השבתאי לשם 

סוי. ד. וולף עבר משם לעיר 1667כרונות קהילת הספרדים בחודש דצמבר יכאמור בז ,סוחר טבק )= כשמו הפרטי של הרצל(וולף 

גוסט לאו 29שנים רבות לפני לידת מנדלסון ביום  ,1696בנימין מת בשנת  אחותו היתה סבתו הגדולה של משה ב. מנדלסון. 

היה כשבתאי שהוחרם,  מנדלסוןבתאותו. גם את ש -כפי שההיסטוריה מוכיחה  -שמו, אלא  משה בנימין קיבל לא רק את . 1729

 בל איןיען שמשפחת אבות מנדלסון לא מחו כנגד בנימין וולף ולפיכך נתנו לו את שמו. לכן נפל חשש שבתאות על משפחתו, א

 היויתתו וצורך לכרוך בענין זה את זקני מנדלסון, בשעה שחייו מעידים על כך. מלבד זאת, הרי מצאצאיו המירו את דתם אחר מ

יקולי חברו פרידריך נ ,ארגון מהפכני אשר ממנו יצאה התנועה הקומוניסטית הבינלאומית. למשל –לו קשרים עם האלומינטי 

 היה מאנשי סודם.  )= של מנדלסון(, שהוציא לאור את ספריו (1723-1811)

]= פון שיינפלד,  הפרנקיסט הירשפלדי י. הוא הכניס לתוך ביתו את השבתא(Bode)אשתו של מנדלסון למדה תחת האלומיניסט בודי 

ת בני אכדי ללמד  ,[, מתוך הרצאה ב"מכון שוקן", ז' שבט תשכ"ה[72מהכת של "הבונים החופשים" )ד"ר יעקב כ"ץ, תדפיס עמ' שמו לאחר שהתנצר, 

 כל משפחתביתו. להירשפלד היו קשרים עם משה דוברושקה מברין במורביה, ממשפחה של בני ברית שבתאיים ופרנקיסטים. 

קיבל  בדצמבר, 1773 -דוברושקה היו בני דוד ליעקב פרנק ופרנק עצמו התיישב שם כמה שנים...דוברושקה המיר את יהדותו ב

חלק  , שהיהAstatic Brethren..ובוינה יצר את הארגון שינפלד ולאחר מכן ליוניוס פרי.-תואר אצילות ושינה את שמו לפון

טה של רסיורים", הכנופיה הבינלאומית של "מסדר הישועים" שיסד איגנציוס ליולה, שהוכשר באוניב)= "המוארים", "הנא לומינטימהא

ד הלחם נגלפריז ומשם הגיע כחפרפרת לותיקן ושיכנע את האפיפיור, שיתן לו להקים את המסדר שלו כדי  מרטין לותר והגיע לאוניברסיטת

תיקן ובהשנים האחרונות מהפכה אפיפיור הם ישועים, שהובילו במאת נסיות והוכיום רוב ראשי הכ ,הפרוטסטנטים, היהודים והמוסלמים

 זיר יחדהיה צריך לאכול ח ,והיה מרכז פרנקיסטי. כל משומד שהתקשר עימם החשיבה הפרוטסטנטיים(-ששודרגה לחלוטין על פי מבני

ומצביע על הקשר ההדוק  ם שלם מתאר גרשו הירשפלד עצמו גם השתמד. . “עם חלב בפרהסיה ואז התקבל כחבר של אנשי הסוד

 שהתפתח בין "הבונים החופשים" ליהודים מזרם היעקוביינים ולפרנקיסטים ושיעקב פרנק מומן על ידי משפחת רוטשילד

 הבוניםושוויסהאופט שמיסד והקים את אירגון האילומינטי החדיר סוכנים ל"בונים החופשים" וכך ארגונו לבסוף השתלט על "

פרץ  .(וכן ראה במאמרו "מצוה הבאה בעבירה" 1974, מוסד ביאליק, 171מחקרים ומקורות לתולדות השבתאות וגלגוליה", עמ' )"החופשים" 

 בן מנחם„ – ]"התועה בדרכי החיים" חלק ד' איגרת י"ב[סמולנסקין, אף שהיה מהמשכילים הפרוטסטנטים ושבתאיי מודרני מגלה וכותב 

 בסתר נתןחכם בחוכמת ישראל, וכסוחר סחר סחרו בעמו ובאמונתו ובדתו. בגלוי החזיק בכל וסוחר היה לא רבי ולא  )מנדלסון(

 " ואב"דמנדלסון היה  בתחילה תלמידו של רבי ברוך פרנקל בעל הפירוש על התלמוד הירושלמי "קרבן העדה“. את כל כלי מחיר

וך מלכודת ההשכלה השבתאית אנשים רבים ברלין. מנדלסון נחשב תלמיד חכם גדול ולכן כשבתאי מובהק יכל להפיל לת

 ולהופכם לחלק מהאגף החילוני של הפרוטסטנטיות.

 

האם של רפורמציית מרטין לותר -והאינטראקציות בין תרבויות, האסטרטגיה השבתאית המודרנית

 התרבות בהנהגתו של מנדלסון בעם היהודי-לבין תת ,והפילוסופיה המערבית

 

ורה שנכתב בגרמנית ועקר מתוכו את מצות התוכחה ופסוק שלם גם מספר דברים, כאשר הוא מנדלסון חיבר "ביאור" על הת

מנדלסון  . ]קובץ "בית אהרן וישראל", שנה ח', גליון ג' )מז(, עמ' קמ"ז[ "מנמק" את השמטתו בכך, שמשה רבינו כתבו לא מפי אלוקים

הוא מטיף לכך שיש  ,לאומי-. כדתיה"דת" ו"החיים ובין "דת" ולאוםבין  ,בעם היהודי את ה"ניסור" מכונן לראשונה רשמית

אימוץ זה  .א גרמניה והשפה היא השפה הגרמניתהארץ והמולדת הי ,לאמץ את עקרונות הלאום הגרמני של ארץ ושפה. לדידו

  מנית.בגר –נסת בבתי הכגם בקריאת התורה וגם בדרשות  אופן סוחףאלא ב ,לא רק ברחובבגרמנית להתבטא  ,לדידו ,מחייב
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האמונה "הגדול ממינסק" רבי י. ל. פרלמן הראה, כיצד מ.ב. מנדלסון עקר את עיקר הי"ב מי"ג עיקרי האמונה, היינו, אודות 

 “נמצא שכוונתו לעקור מפירושו כל זכר לעיקרי האמונה שאנו מאמינים בהם„ –ביאת המשיח ב"ביאור" שחיבר על התורה ב

)על אף שהיה מגדולי הלוחמים  . לכן, רבי יעקב עמדין לא העלה בדעתו[גליון ג' )מז(, עמ' קמ"ז ]קובץ "בית אהרן וישראל", שנה ח',

המנוגדת למשיחיות  השקר עקירה  ,ראה שמנדלסון עוקר את מושג המשיחש למרות, שמנדלסון הוא בעצם שבתאי, בשבתאות(

השבתאי שראה בשבתאי צבי דלסון השתייך לפלג עקירה זו היתה חלק מטקטיקת ההסוואה השבתאית, אף שיתכן שמנ השבתאית.

בכך הצליח מנדלסון, בשיטות הקונספירטיביות של השבתאות, לממש את מטרת השבתאות, בכבודו ובעצמו. את האל 

להסיט  מטרתו היתה .ות מבפנים באצטלה של רבידוריסוק היה באמצעותהשתלטות השבתאות על העולם, בשלבה הראשון, 

התורה היא לא מן שבות הגרמנית וכן לרמוז על כך, מידיעת לשון הקודש ולהרגילם לקריאה בספרים של התר םאת היהודיתחילה 

שנתן לו הסכמה נלהבת לחיבור זה. הוא  ,רבי יהונתן אייבשיץ ,השמים. הוא הצליח להפיל ברשתו את אחד מגדולי ה"אחרונים"

כדי לגלות את השמטותיו. כאשר חבר מרעיו של מנדלסון נוכחו התרשם מאד מאישיותו ולכן אף לא טרח לעבור על כל הביאור 

]"עובדות והנהגות מיהרו בפקודתו להוציא הדפסה חדשה של ה"ביאור" ולהשיב חזרה את מה שהושמט  ,לדעת שתרמיתו התגלתה

   .לבית בריסק", הרב ש. י. מלר, ח"ד , עמ' קפ"ב, ירושלים, תש"ס[

אשר כתב ה"הפלאה" אל הגאון הקדוש בעל ה"נודע  יד קודש-היה לו מכתב„ברלין, ה"הפלאה" מר בעל ספ נכדו של הגאון

הנ''ל, שלא יתן לו הסכמה על החומש  )= ר' משה דעסוי מנדלסון(ומזהירו, כשיבוא אליו אותו רמ''ד  חזקאל לנדא(= רבי י)ביהודה" 

אה דחשש הגאון "הפלאה", אולי הגאון ה"נודע וכתב שם בזו הלשון: "האי קנה רצוץ דבטומאה דייש" )נר "הביאור"()= שלו 

ביהודה" אינו מכירו עדיין(. הגאון הקדוש הרב משינווע ז''ל, התאכסן בבית אחד לשבת קודש. כאשר בא העת לעשות קידוש, לא 

הנ''ל  ש רמ''דכאן בבית ספר מספרי מינים. בדקו ומצאו חומש עם פירו ופן לומר קידוש, הוא אמר אולי ישהיה יכול בשום א

פירסט, "שם משמעון ואוצרות שם משמעון", הקדמה, עמ' שמעון ]הגאון רבי  “)דבר זה נודע בעולם(ואחר כך עשה קידוש והוציאו את החומש 

   .יורק, תשכ''ח[-, דפוס בלשן, ברוקלין, ניו16

היה כישרוני כמעט כמנדלסון  בעל ספר ה"הפלאה" ראה בכך צורך דחוף, היות וחברו של מנדלסון נ. צ. ה. ויזל, אשרנראה ש

וכתב ספרי דקדוק וביאורים לתורה, הצליח להוציא במרמה על ספרו הסכמה מרבי יחזקאל לנדא, אשר רק מאוחר יותר עמד על 

מעליל המגדולי המושחתים, מתגלה מנדלסון כאחד  ובמעתיק קטע ממכתבו של מנדלסון,  טיבו וחזר בו מהסכמתו. ויזל עצמו

חיוב  באמצעות ,על גדולי ישראל שאינם תומכים בנסיונות לשמד את עם ישראל בהשפעת הרפורמים טונותוקובל בפני השל

שכך  ,ה"נודע ביהודה", כאשר הגיע אליו קטע זה של המכתב, הוא מסתפק עדיין אם להאמין לויזל לימוד שפות בישיבות. 

המקולל הירץ ויזל ...„ –במכתב לאב"ד ברלין  ליון )מה(, עמוד קכג[]קובץ "בית אהרן וישראל", שנה ח', ג מנדלסון אכן עשה. הוא כותב

ועכשיו  מנדלסון(ר' משה מדעסוי  )= ימ"ש וזכרו ולא נשא פנים לקצת קציני עירו...אבל ראיתי בסוף קונטרסו...שהעתיק דברי רמ"ד 

צמו שאין לו חלק לא באלוקי ישראל אותו האיש )= מנדלסון( לכף חובה הכל אמת וכה הכריז בע את  אני רואה שכל מה שדנו

)= כבר ב"ביאור" הוא השמיט את מצות התוכחה, אשר מתוכן מכתבו של רבי חפץ ולא בתורתו והפקיר הדרך שכל אחד יעשה מה שליבו 

י ולא עוד אלא שהדפיס דבריו בלשון לעז ואל מלכי עמים ידבר להלשין לפניהם על חכמ( קאל לנדא, נראה שלא היה מודע לכךיחז

והרי הוא כרבשקה ישראל מומר אלא שרבשקה דיבר יהודית וזה מדבר ארמית  )= על הגאון רבי רפאל הכהן אב"ד אה"ו(ישראל 

ושניהם מחשבותם להשחית והרי הוא מין וגם מלשין תרתי לריעותא מאותן שחז"ל הבדילו אותן לרעה ולולי שזה המעתיק הירץ 

חרי שהוא אפיקורס, אבל אם היו שני עדים כשרים מעידים שאמת הדבר שהדפיס דברים ויזל כבר ניפסל לעדות ואין להאמין בו א

עפ"י  ,נ. ה. ויזל, חיבר ספרים שונים . “מעדת ישראל בכלל ההבדלה מעדת ישראל... שהוא כאלה, בודאי גם הוא וכל מי 

)פ"א, עמ' ביאור לפרקי אבות ותיקון המידות  – למשל, בסיפרו "יין הלבנון"פרוטסטנטיות בהבנת דברי חז"ל. -תובנותיו הנוצריות

של "דתי בלב", אשר מאוחר יותר מבסס "אחד העם" על יסוד  קלווניסטי-, הוא מזכיר שם שוב ושוב את היסוד הפרוטסטנטי(53

רה", ח"א, ]"אזכ"אחד העם הדתי"  – פי "אנשי הרוח" הציונייםזה את הגותו וכן תלמידיו ח.נ. ביאליק ור' א.י. קוק, אשר כונה ב

  .מדעי, עורך: י. ל. פישמן, הוצ' מוסד הרב קוק, ירושלים, תרצ"ז[-עמ' צ"ח, קובץ תורני

... כי  בשמירת התורה בלביבואו לכלל המעשה... ואין תקנה אלא  התורה בלבעל ידי שמירת „ – )ב"יין הלבנון"(ויזל כותב שם 

בשמירה ב"לב" ולדידו העיקר הוא הלב ולא  ,מצוות" בפועלויזל מחליף את מושג "שמירת ה “.שמירה בלבהתורה צריכה 

 ראש. -שמירת המצוות בפועל, אשר מבחינתו הם סרח העודף. מסיבה זו הוא גם הלך בגילוי

)"תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה", מרדכי   “ילהיות אדם, משמע לעמוד בדרגה גבוהה יותר מלהיות יהוד„ויזל גם כתב כי 

  . מסורת והשכלה, תשס"א, מרכז זלמן שז"ר, ירושלים( -303גרף, כרך א' עמוד  ברויאר ומיכאל 

. הוא כתב דותבין מושג הלאום למושג היה ,באותו סוג של הבדלגם הוא השתמש  ממנהיגי הציונות הדתית, שלמה אבינר

 . ([24,4,10)  731]"באהבה ובאמונה", גליון  יהדות  – הקומה השניה מעל הקומה הראשונה שחרדיות ללאום היא

, (אשון לציון)מ"ישיבת" ההסדר ברהוציאו לאור כיום, תלמידי תלמידיו של ר' א. י. קוק של ויזל אין להתפלא על כך שאת ספריו 

  – וינתנה לכופר זה את הכינאף ". הוצאה זו הדגיש בכתביו שהעיקר הוא "הסגולה הפנימיתבעצמו  ר' א.י. קוקכיון שגם 

 . ל זצ"ל", עפ"ל"מו"ר נ. ה. ויז
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הגאון רבי מרדכי ש. שבדרון אב"ד ברזאן כתב לבעל ה"שדי חמד" שהוא תמה על בעל "זכר יהוסף", כיצד הוא לא שם לב 

בתור כופר בתורת משה ובפרט  ומצטט את מנדלסון בו בזמן שהוא ידוע 

אליהו", איך נתגלה קלונו, כי רוח  כבר נודע מה שכתב בספר "עליות „ש

בקרבו והגאון הצדיק בעל  מינות היתה –"חתם סופר" הזהיר בצוואתו 

. ויזל גם ]שם ב"קובץ", עמ' ק"כ[ “יד" אל תשלחו )= מנדלסון( "בספרי רמ"ד 

מספר במכתבו כיצד מנדלסון וחבר  –מרעיו לעגו על גדולי ישראל 

משה מנדלסון ורבים אשר איתנו פה  ואעפ"י שאני ואהובינו החכם ר' ...„

)דילגנו  “דברים...ומעשים זרים כאלו... על  ראש לועגים ומניעים

. ממכתבים (ישראל מפני כבוד תורתם על גדולי  על הגידופים שמנדלסון השמיע

מנדלסון, ויזל ושאר ראשי כנופיות -אלו בלבד, אנו יכולים כבר די להתרשם מהשיטות הקונספרטיביות של השבתאים המשכילים

 ה"השכלה".

ביעות. סופי בשם "ירושלים". כיום מקובל באקדמיה, שבספריו של מנדלסון ניכרת אי עקביות וצמנדלסון כתב עוד ספר פילו

ה, אך , מזכיר ביקורת זו המקובלת באקדמי(23.10.06)פרופ' פרוידנטל, בהרצאתו באוניברסיטת תל אביב. בא' חשוון תשס"ז 

 ו. לו היהמזור לספקנות ז תהמצוות מהוושל מנדלסון אשר לדעתו  ,הספקנות טוען לחפותו של מנדלסון בכך שהגותו מבוססת על

פירציה חלק משיטות הקונסרק  ינןשהיה מבין, שספקנותו וצביעותו ה רואה את האינפורמציה אשר הוזכרה לעיל, סביר להניח

 של השבתאות, אשר מנדלסון היה חבר בה ומנושאי דיגלה המודרני.

 

 דתי של הנצרות הפרוטסטנטית בגרמניה-ומקים האגף היהוד  –רפאל הירש בן הרב שמשון 

  )סיכום קצר, ממאמר מקיף, הנשען כולו על מידע של למעלה ממאה מקורות(

 

רפורמית, כשרובם -ש הירש לגרמניה, רוב יהודיה השתייכו כבר לאגף החילוני של הנצרות הפרוטסטנטית"כשהגיע הר

-רש לחם נגד האגף החילוני, אך בנה את האגף  היהודוש הי"הר  תערובת.-התנצרו רשמית ורבים מהם נישאו בנישואי

   .החשיבה של נצרות זו-דתי של נצרות זו, על בסיס המודרנה, היינו, ארבעת מבני

 רפורמית זו, כאמור לעיל, קידשה את התנ"ך וה"ברית החדשה" ואת ההליכות-: נצרות פרוטסטנטיתהחשיבה הראשון-מבנה

ל כ .)כחיקוי מעוות ל"הלכה"( וזה הוגדר כ"דת"מה שכתוב בהם שנמסרו במשך הדורות המובאות בה ואת פרטי ההליכות של 

מעוות ה)החיקוי  הנקרא "הקנון הנוצרי"בנושאי המידות, המחשבה, מוסר ופרטי כל המציאות הגשמית ורוחנית,  )הקתולי( הידע

ש" ית החדשה" ויוחס כביכול ל"רוח הקודהכנסיה אחרי זמן כתיבת "הבר-על ידי אבות ידע שהומצא ,של מה שנקרא "אגדה"(

 ונחשבה רק כחשיבה של יחידים, פרוטסטנטית כאמת מוחלטת,-ידי הנצרות הרפורמית-על נפסל שלהם ולכן כאמת מוחלטת,

 , ואם הוא למד באקדמיה, דעתוכך שכל נוצרי הגון רשאי לחלוק עליהםשנאמרו מדעת עצמם בלבד ולא כהשראה מהשמים, 

 וטעה.מלוקה בידע  )הקתולי(ידע שלו גדול עשרת מונים משלהם בתחומי חוכמת הטבע, וכן שה''קנון'' הנוצרי עדיפה מדעתם וה

)"אסיף: מפי העת והעת", קובץ מאמרים והרצאות של מרדכי ברויאר   ]כפי שמופיע במכתבו ש הירש כתב וחינך בדיוק כך על חז"ל"הר

הוא כתב שחז"ל הולכו  ם, שוגים ומפגרים בידיעתם על תופעות העולם.בדברי אגדה והפך אותם לטועיירושלים, תשנ"ט([ 

עמים מטופשים, כגון, ששדרו של אדם יהפוך לנחש לאחר שבע שנים "והוא דלא כרע -שולל בגלל אמונם בסיפורי

  בו דבר מוסר וכל מי שקורא...שדרו של אדם...ימלא שחוק פיהו...אלא שחז"ל נשתמשו בו לתלות„ – ]מס' ב"ק )טז.([במודים" 

משום שלפי הדטרמניזם הפרוטסטנטי אסור להעניש את  הןנראה, לדעתו של הירש, שסיפור זה אינו נכון, אלא מצחיק ומטופש, 

משום  והןהחשיבה החומרי של נצרות זו -משום שזה נוגד את מבנה והןחופשית, -האדם, בהיותם נבראים ללא בחירה-בני

המדע הגיע לשיא הטרוף ושגעון הגדלות שלו, שהוא יודע במדויק את כל התופעות של  שבשנת תרל"ה, מועד כתיבת מכתבו,

  הטבע וממילא כיון שתופעה זו אינה ידועה למדע, סיפור זה הופך מייד להזוי. 

ת שה' גומל ב"מדה כנגד מדה" לעוברי עבירה וגדולי הדורות הרחיבו  על כך כדי להסביר א –דבר המוסר שחז"ל מלמדים אותנו 

כוונת חז"ל, כיצד מתממש עונש זה באמצעות תופעה זו, אך דבר מוסרי זה יתכן רק אם בפועל שדרו של אותו אדם יהפוך לאחר 

  מותו לנחש ממש, או לדמוי נחש.

, שחז"ל לקחו סיפור זה מסיפורי פליניוס היווני והכניסו אותו לש"ס. גם בכך נצמד הירש לתעמולת )הנ''ל( הירש טוען במכתבו

פי -מוח להמונים, שחכמי היהודים עיצבו את מקורות היהדות על-דעניה הפרוטסטנטיים של "מדעי היהדות" שיצרו שטיפתמ

  פה שניתנה מסיני. -פי התורה שבעל-הדתות האחרות וספריהם ולא על

לגבי תופעות בטבע וגם הירש גם כופר בדברי חז"ל, שהעידו על עצמם שהם אינם נסמכים בשום פנים ואופן על ניסויים ועדויות 

(, הורו לנו חז"ל שלא ניתן להביא כלל ראיה מחכמי הגויים, אפילו :ה מלהאמין לכך, למשל במס' נדה )להורו לעם ישראל, חליל

מאלו שהשתייכו למרכז המדעי היוקרתי והחשוב ביותר בזמנם שבאלכסנדריה, כי כל חכמיהם הם בדרגה של "שוטים" ולכן "אין 
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ן השוטים" וכן שם במס' נדה )מה.(, הורו לנו חז"ל גם לא להאמין לעדויות של תופעות, אפילו מהחשובים ביותר מביאין ראיה מ

  מהאומות, משום ש"פיהם דיבר שווא וימינם ימין שקר".

ש כתב עוד במכתבו, שחז"ל מצד עצמם היו נבערים מדעת ביחס לתופעות העולם וכל הידע שלהם נשען על הידע של "רה

ש הירש גם היה שבוי באמונה ההזויה והמטורפת, "הר .אומות העולם דאז ולכן הם סיגלו לעצמם גם הרבה ידע שגויחכמי 

ידי "מדה, מנין ומשקל", -מוח מחוללי וודאות, שכל מה שהמדע מבצע על-שהמדע הטמיע בזמנו בהמון, באמצעות מבני שטיפת

מוח, שהמדע עצמו הפריך שלושים שנים לאחר כתיבת -, מבנה שטיפתכלשונו של הירש, התוצאות הנצפות ממנו הן אמת מוחלטת

הטמיע הערצה הזויה זו בתלמידיו הממשיכים עדיין עד היום בכך, כפי שניכר הדבר  ש"מכתבו, באמצעות תאוריית הקוונטים. הר

שכל בן אדם מצומצם מאוד נגד ,, –את מסורת הקבלה  ]"קובץ אגרות" )א, רו([בירחון של תלמידיו "המעין" וכבר כתב מרן החזו''א 

הן התגליות הבנויות על הבדיקות ומעשים בכל יום  ומן היותר חלשותנהרות החכמה ומעייני התבונה האצורים בתבל ומלואה 

  .“...שהרופאים מודים שטעו בבדיקתם והרבה פעמים יש קטטות ביניהם

]שגם  האקדמיה, – נזר הנוצריל יהודי ייכנס ללמוד במסגידה עיוורת זו של הירש למדע הובילה אותו להטפה במכתבו, שכ

כי לדידו לכניסה זו יש ערך עליון הגובר על כל ההלכה ויסודי האמונה, שהרי הפריצות השוררת שם אינה צריכה להפריע לו[, 

, שצוטט הירש עצמו מפנה במכתבו לדברי רבי ישעיה האחרון ש". רכבר אמר מרטין לותר, שרק באקדמיה נוצרים הנוצרים

בהרחבה ב"שלטי גבורים" על הרי"ף )ו.( במס' ע"ז, שאמור להצדיק את דעתו, שחז"ל עם כל עומק דעתם, שלנו כלל אין השגה 

ידי -על כך, לא היה להם ידע מעבר להלכה, אך שם הובא שחז"ל השיגו ידע אינסופי מעבר למה שהגיע אליהם ממתן תורה, גם על

פי חשיבה מעמיקה הם אמרו את דברם -ידי הירש כפרוטסטנט לותרני נאמן, שרק על-סף עלהקודש, עובדה הנפסלת על ה-רוח

משרשי האמונה, שכל „  – )א, טו( וכבר כתב מרן החזו"א באגרותיו]מס' ב"ב )יב:([ פי מסורת אגדה מסיני וכח נבואי -ולא על

שנתגלו לנו ע"י כח נבואי, שהוא כח הנשיקה של הנאמר בגמרא, בין במשנה ובין בגמרא, בין בהלכה ובין באגדה, הם הדברים 

השכל הנאצל עם השכל המורכב בגוף, בזמן שהנבואה היתה חזון נמצא. רוח הקודש הוא שפע מהשכל הנאצל על השכל 

המורכב...יגיעת העיון ברב עמל ובמשנה מרץ, עד שמתוסף בו דעת ותבונה בלתי טבעי...נרתעים אנחנו לשמוע הטלת ספק בדברי 

והנוטה מזה הוא לפי קבלתנו ככופר בדברי חז"ל ושחיטתו נבילה ופסול לעדות  ,בין באגדה, כשמועה של גידוף ר"ל,,ל, חז"

רק משום שהמדע הנבער מדעת אינו יודע  ש הירש,"אם כן, פסילת דברים רבים שהורו לנו חז"ל, כפי שמבצע ר   . “ועוד

מסיתים והמדיחים שקמו לעם ישראל, כדי להעבירם לנצרות הפרוטסטנטית על כך דבר, מעמיד את הירש בשורה אחת עם גדולי ה

וכתב שרק שרידים מקהילתו נשארו אפילו מדקדקים  וגם מרן הגרא"א דסלר תקף בחריפות ובאריכות את שיטתו הנלוזה

 . במצוות ושמשיטה זו לא יצא שום גדול בתורה

כל יהודי כשר יכול לחלוק על חז"ל, בכל מה שנחשב החשיבה של השיויון הפרוטסטנטי, הוא כתב ש-מבנה פי-על

 הוא גםהוא מביא ראיות מ"הגאונים" ומ"הראשונים", כששם כתוב בדיוק הפוך. ל"אגדתא" וכמו מדעני "מדעי היהדות", 

ק רוכתב שהר"ח "ההין" לכתוב, שכל המעשה של "תנורו של עכנאי", הוא  )נט:(בשיטמ"ק עמ"ס ב"מ  מזלזל ברבינו חננאל

רו אף, ששם הובא להפך, שרבינו חננאל כתב שם, שמישהו אמר כך, אך הוא תוקף את אומ-לום שחלם חכם מבית המדרש, עלח

ראיות" מעוד עשרות מקורות, השוללים לחלוטין את " הוא גם מתעלם מתוך בורות ובורות מכוונתוכותב שזה לא יכול להיות. 

תן דטרמניסטי, שבאין בחירה חופשית ני-למשמעות מבנה החשיבה הנוצריאדיקותו בנצרות הפרוטסטנטית, ובכך הוא מתחבר 

תקף את ]ראה דבריו במענה למכתבו של הגאון רבי פנחס משה אלחנן ווכסלר, שלשקר ולסלף, כדי שהדברים יתאימו ליסודות דת זו 

כי של מרד י העת והעת", קובץ מאמרים והרצאות)"אסיף: מפ קשות, כפי שתקפוהו עוד ת"ח גדולים, על דברי הבלע שלו נגד חז"ל באגדה ש"הר

  . )"המעין", תשרי תשס"ט מט, א([הירש  ש"וכן מאמרו של רפאל בנימין פוזן על שיטת הר ברויאר ירושלים, תשנ"ט(

-החשיבה של הארציות וחומריות הפרוטסטנטית וקרא לשיטה הנוצרית שלו "תורה ודרך-ש הירש גם דבק במבנה"הר

ם שנצרות זו קידשה את הרעיון שכל אחד חייב לעבוד ושג. כמו כדברי מסנגריו מיוצאי גרמניה( ת שעה",)לא כ"הורא ארץ"

, ולילה הכומר חייב ללמוד באקדמיה מקצוע בכל תחום שהוא יבחר, ושאין כזה מושג נעלה של "שבט לוי" העוסקים בתורה יומם

 ועל כך תקף אותו בחריפות מרן הגר"ש וולבה במאמרע  , שבתורה יעסקו רק רבנים כל הזמן כמקצוש"לחם על כך הר כך

הכשרת קם מוסד בסגנון אקדמי לבהמשך לשיטתו, הוולכן  יעקב[-]"הבאר", גליון י''ג )באנגלית(, הוצ' ישיבת באר ישיבה כרב"-"בן

ב כתם עוזר מרן ר' חיי רשכבה"ג. "סמינר רבנים", אך מתוך תחושת השיויון, הוא אף לא התייעץ על כך עם גדולי הדור –רבנים 

, עמ' ארץ אצלם עיקר ותורה טפל" )חזו"א, "קובץ אגרות", ח"ב-שדרך ...חרושת לרבנים-"ביתהינו מוסד זה ש למרן החזו"א

 ואף לימד את דברי הכפירה של שילר ש כמובן גם העריץ את הפילוסוף והמשורר הנוצרי הפרוטסטנטי שילר"הרקע"ב(.  

 .)שם(הירש לימד אותו את שירי שילר בהערצה  ש"שסיפר הדיין הרה"ג פוזן, שהרלחניכיו בבית ספרו, כפי 

וכיצד הוא הוליך , כפי שהובא לעיל, ש הירש חי כמאה שנים לאחר משה בנימין מנדלסון והוא כבר ידע היטב על טיבו"הר

ון הסכמה לספרו "הביאור" ושבשבת שולל את רבי יונתן אייבשיץ ואת אחיינו של ר''י מעמדין, רבה של ברלין, שנתנו למנדלס

]שמואל פיינר, "משה מנדלסון", עמ' הוא העדיף במקום להתפלל ולקיים את סעודת השבת, לארח נוצרים ולשוחח איתם בפילוסופיה 

נדיל )ברושכמעט כל ילדיו  )שם(וש"הנודע ביהודה" ורבי רפאל הכהן מהמבורג החרימוהו  , מרכז זלמן שז''ר, ירושלים, תשס''ה[105
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אשתו של מנדלסון למדה תחת ,, – הנוצרי והשבתאי שהם קיבלו בביתו , לנוכח החינוך)שם(התנצרו  ינטה, אברהם ונתן(

הוא הכניס לתוך ביתו את השבתאיי הפרנקיסט הירשפלד, כדי ללמד את בני (. (Bodeבודי  ( )= "המואר", מהארגון הסוגד לשטןהאלומיניסט 

 M.S. Antelman, To Eliminate].וכן  965-396-019-3. מסת"ב 24-25, עמ' 1992משה. מ. אנטלמן, הוצ' ירון גולן, ]"בכור שטן", פרופ' “ ביתו

ושמנדלסון כונה "לותר לפטר"( -)כמובא בחיבור המפורסם "ויכוח מנדלסוןכן היתה ידועה לו, הערצתו של מנדלסון ליש"ו כנביא -כמו

יהודה שנהב, "שמיים ריקים ממלאכים : פולמוס ההדתה בחופת האתיקה הפרוטסטנטית", מתוך "סוציולוגיה  פרופ.] ע"ש הנזיר מרטין לותר  היהודי"

ולמרות כל זאת הוא נשאר מעריץ נלהב של אותו [ 2018, תשע"ח, יולי 2, כרך י"ט, מס' 25-6עת לחקר החברה בישראל, עמ' -ישראלית", כתב

משווה אותו לרמב"ם, כשמרן רבי חיים מוולוז'ין אמר כידוע, שאפילו רבו הגר"א  , הוא)עמ' ע"א(משומד שבתאי וב"אגרות צפון" 

הירש הולך בדרכו של מנדלסון ונאמן כמוהו לגרמניה ושולל בתוקף את יישוב  ש"כמובן שהרעדיין קטן, לעומת הרמב"ם. 

יימר ובין הרב שמשון הירש בעניני "חלוף מכתבים בין הרב עזריאל הילדסה (51-64)וראה על כך ב"המעין", תשרי תשי"ד  א"י

 ארץ ישראל".

נוצרי פרוטסטנטי של יוצאי הציבור החרדי בשם "אחוות תורה", על הבסיס -בשנת תשע"ח התגבש מחדש חוג יהודו

וג זה מי שאירגן חוג זה, הוא עולה מצרפת בשם ליבל, הרואה את עצמו כחרדי ומשמש עבור ח .הנוצרי של "תורה ודרך ארץ"

 החשיבה הנוצריים הנ"ל,-למבני פגעי האינטרנט, כתוצאה מהחשפותשל מעין כומר פרוטסטנטי. חוג זה נוצר מנבתפקיד 

ה, כשהאינטרנט עדיין קשור בהם ככלב. הם טוענים שהם אינם רוצים להחשב כסוג ב', אך כל זמן שהם מחוברים למכשיר ז

ים החשיבה הנוצרי-ם ממכשיר זה ומתנקים היטב מכל מבניהבריאות קבע שהוא ממכר כמו סמים ואינם מתנתקי-שאפילו משרד

 וכבר פסק מרן בעל "שבט הלוי", שהמחובר למכשיר זה,שמכשיר זה הטמיע בהם והפכם למשומדים, הם אפילו לא סוג ד' 

-פי מבני-וגם הלימודים התורניים שלו משודרגים אצלו בלא משים, על ואת חלקו בעולם הבא ישיבה-איבד את דרגת בן

      .חשיבה הטמאים של נצרות זוה

                                             

 הטקטיקה השבתאית
   

בביתך  כפי שראינו לעיל, השבתאות בטורקיה, יצרה דפוסי התנהגות, אשר בגילגולה האירופי נוסחה באימרה של "היה יהודי

 להשליט יבוריים וברחוב כמוסלמים וחיכו לשעת כושר בה יוכלווגוי )או אדם( בצאתך". בטורקיה התנהגו השבתאים בחיים הצ

. נו לעילבטורקיה דפוסי חיים ציבוריים אתאיסטיים המנותקים מכל דת, מה שקרה בסופו של דבר על ידי אתא תורק, כפי שראי

ך כואחר  רוסיה ופוליןיותר במערב אירופה ועוברת מאוחר יותר ל וקדםצב אותה מיבטורקיה גובשה טקטיקה זו, אשר מנדלסון ע

  :פי התרבות המוכתבת על ידי השלטון-למעשה ידועים לכולם ומעוצבים על למדינה השבתאית כאן בארץ ישראל. הכללים

  האם השלטת.-פי תכתיבה של תרבות-שינויי שמות פרטיים ומשפחתיים על  א.

  תרבותיים.-וסדות תתהאם השלטת ו/או הקמת מ-השתתפות מלאה בכל מוסדות החינוך של תרבות  ב.

  האם.-האם השלטת וסיגול סממנים חיצוניים ואף בצורה קיצונית יותר מתרבות-שפה ולבוש לפי תרבות  ג.

השתלבות בכל מבני החברה אשר השלטון רואה בהם ערך עליון. כגון: צבא, ספורט, אקדמיה, ממשל, מערכת המשפט,  ד.

  ייחסת להם את ביטוייה של התרבות. תיאטרון ובילוי במקומות שהתרבות הסביבתית מ

שיוו לבתי התיפלה שלהם עיצוב נוצרי פרוטסטנטי,  )מתקני ה"דת"(עיצוב דת הדומה לדת של השלטון. מסיבה זו הרפורמים  ה.

היינו, מקהלה, עוגב, ישיבה מעורבת, הסרת הבימה מאמצעו של בית הכנסת והעברתה ליד מקומו של החזן. לשינויים אלו קראו 

)כפי שדרשה הנצרות הפרוטסטנטית בועידתם בברנשוויג  למניינם 1840-"תיקוני דת", אותם הם מיסדו ב - פורמים בין השארהר

-וכל זאת כחקוי עלוב של הנצרות הפרוטסטנטית, אשר דרשה תיקונים בדת בנצרות הקתולית. "תיקונים" מהנצרות הקתולית(

פי הטקטיקה השבתאית. -ה הסופית היא קבלת הדת השלטת, עלכאשר המטר אלו נקראו כך רק לצורכי קונספירציה,-רפורמות

הרפורמים הבינו היטב את טיבעה האחדותי של התורה. הם ידעו כי כאשר עוקרים אפילו מעט דברים מהתורה, למעשה זה מוליך 

  לביטולה המוחלט.

ה שהם היו רוצים לשמוע וכך להתנהג כלפי אמירות הפכפכניות לאנשים ואישים מהתרבות המקורית, היינו, לומר להם מ ו.

  תרבות שלו ולהגיב ו/או להתנהג כמוהם.-האם או מהתת-אנשים מתרבות

תרבות אשר הם -האם והתת-לרדוף וללגלג על אנשים, אישים וקבוצות מתרבות המקור, ומאידך להחניף ולסנגר על תרבות ז.

  שייכים אליה, בשיטת "המטרה מקדשת את האמצעים".

הוא  אישית, כשעוזריו דואגים לכך שתהיה לו השפעה מכרעת על שאר היהודים.  אדוגמ באמצעותסון מתחיל לעצב את זה מנדל

  מתלבש כמו גוי אופנתי ומדבר בשפה האופנתית.  מתואר בתארים של "רב" או "רבי" ומאידך

  לסינג מתפרסם כחברו הטוב. והפילוסוף א.  הוא מתרועע כל הזמן עם פילוסופים ואנשי צמרת בחברה הגרמנית,

אשר ממנה הוקסם בצעירותו, כאשר הוא  מנדלסון מפרסם, כפי שראינו לעיל, כי יש לדבוק באידיאולוגיה של הליברליזם,

]"משה מנדלסון",  "מאמר על שכל האדם" – ם הפרוטסטנטי בגירסה האנגליקניתנחשף לספרו בלטינית של ג'ון לוק, אבי הליברליז
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הערך  – ינוב אירופה, אשר אחד מעקרונותיו ההליברליזם החל אז להתפשט במער. , ירושלים, תשס"ה[30פיינר, עמ' פרופ' שמואל 

של "חופש הפרט" בצורה קיצונית, לכן מנדלסון "מודיע" לגדולי ישראל כי אל להם להוכיח את הרפורמים הפרוטסטנטים על 

ר הגויים בתחרויות שהם מארגנים ובתחרות לכתיבה על חיבור השתמדותם, דעותיהם ומעשיהם הנלוזים. הוא משתתף כשא

פילוסופי המאורגנת על ידי קיסר גרמניה, בה הוא משתתף וזוכה לפרס ראשון, כאשר הפילוסוף עמנואל קאנט זוכה בה רק 

ואילו את קאנט  ,עם ישראל במקום השני, כנראה בהשפעת הקיסר, אשר רצה לעודד על ידי כך את מנדלסון בתכניותיו לבולל את

ודואג  הפרוטסטנטי סבלנות" "כתב את מפרסם הקיסר יוסף השני 1789בביקורתו הקטלנית על הנצרות. בשנת מעט לרסן  רצה

שנים  15"האילומינטי" )המוארים(, ארגון שהוחרם בגרמניה,   –השבתאי  , היינו, חבר בארגון הגגשיכנו אותו "המושל הנאור"

 החופשים", שה"סבלנות" מיסודותי א היה חבר "הבוניםהו. לפני כן כשהוקם רשמית

 

 השואה הרוחנית הראשונה של העם היהודי באירופה – תוצאות פעולותיה של השבתאות הרפורמית

 

 ,ליבם ובכך לטמטם אתהיה כפיית היהודים להתגייס לצבא, להתגאל שם במאכלות אסורות של "סבלנות" זו המעשי  ופירוש

ללמוד את כל לימודי הכפירה הנוצרית פרוטסטנטית של הגויים, במסגרת של כביכול "לימודי חובה". גזירה  חילולי שבת וכן חיוב

פרנקיסטים הרפורמיים. התוצאה היתה -בסיועם הפעיל של השבתאים ,גרמניהבות ידויההאיומה זו למעשה הרסה סופית את 

ות ומסגלים לעצמם את יסודות הנצרות הפרוטסטנטית. ידויהאיומה. כמחצית מיהודי גרמניה מתנצרים רשמית והשאר יוצאים מה

כאשר בא רבי שמשון רפאל הירש לנסות ולשקם את השואה הרוחנית של יהודי גרמניה, הוא מצליח בקושי להקים קהילה של 

  דמיין. -אחד עשרה יהודים יראים בפרנקפורט

וחמים בתאי, עד שאפילו הגר"י מעמדין, שהיה מגדולי הלמנדלסון ידע להסתיר בצורה כה מקצועית את היותו שכאמור לעיל, 

 כאשר הוא יוצר ומעצב עבור ,ות וההלכהידוכאשר הוא גילה שמנדלסון למעשה לוחם נגד היהגם בשבתאות, לא הבחין בכך. 

על כך  הוא תוקף אותו ,דפוסי התנהגות נוכריים במישור הציבורי מחוץ לביתו של היהודי ,הרפורמים-המשכילים השבתאיים

 אם הגר"י מעמדיןל להניאו מכך. וכשיעדיין וחושב  [356]"מחקרי השבתאות", פרופ. גרשום שלם, עמ' בשורה של מכתבים אליו 

אלא לוחם בו כפי שלחם  ,היה יודע את מקורותיו השבתאיים ואת היותו כופר מבטן ולידה, ודאי שלא היה מנסה לשנות אותו

   חשד בשבתאות. הוא באותם אלו אשר

ידי מנדלסון -השתכללה על ,ידי שבתאי צבי-ידי עזריה מן האדומים, התמסדה על-על החלהש הפרוטסטנטית המילים" "מכבסת

  כ"קדושים" ו"קדושה".  הוגדרומעשים ודעות כפרניות  וחבר מרעיו.

", מסגלים לעצמם לבלריהם של הרפורמים, אשר רובם ככולם, רמתם לא עלתה בהרבה מעבר לרמתה של ה"עיתונות הצהובה

דוד המלך כ ,אשר היו מוכתרים בה במקורותינו נביאים וקדושי עליון מתקופת ה"כנסת הגדולה" משוררים,ו סופרים –את השם 

עזרא הסופר. הם הכתירו את עצמם בצורה מעוותת בשם "משכילים", אשר בלשון הקודש הכוונה היא לגדולי חכמי התורה ו

, או ללויים המשוררים בבית המקדש, אשר שירתם היתה קשורה לעולמות העליונים, כפי (, )יא,לג([]כמובא בדניאל )יב,גשבעל פה 

שכל  המשכיליםהלוים „ – ]דברי הימים א' )כו,יד([שנמסרה למשה רבינו על ידי האלוקים במעמד הר סיני. מילה זו מופיעה בפסוק 

שנאמר לעיל, כמו שכללעניין שירה נופל לומר לשון „ – רש"י] “טוב לה'
 

מושג ה"מדע" . [“בספר דניאל "לזכריהו בנו יוסף בשכל"

 אך במקורותינו הכוונה היא לרוח הקודשלמושג הדעת, מה שקרוי במדע הפרוטסטנטי "תיאולוגיה",  –קשור לנושאים רוחניים 

מה שה' יתן לו "חכמה ומדע". לכן, . ה"מדע" הוזכר בדברי הימים ב' )א,י( לגבי בקשת של]ראה למשל במהרש"א על מסכת כתובות )ה.([

הרמב"ם בספרו ההלכתי "היד החזקה" ייחד חלק מיוחד לנושאים הרוחניים וקרא לו "מדע", לכן גם התרגום של "סיינס" 

(SCIENCE" )" קיסמם של מלשון "כסיל".  ,גדולי הדורות כינו רפורמים אלו בשם "מסכילים"  מעוות מיסודו. ינול"מדע" ה

בעיני הרפורמים נבעה מהכמויות הארסיות של שנאה אשר הם הפיקו בכתביהם נגד תורת ישראל ונושאי אותם לבלרים 

דיגלה. לכן אנו פוגשים עם קום המדינה בתופעה של עיטור שמות הרחובות הראשיים על ידי ראשי הציוניזם בשמות 

   ל הציוניזם הדתי.אותם לבלרים בזויים, אשר כתביהם נלמדים עד היום במוסדות החינוך שלהם וש

השבתאים הרפורמים ממשיכים לפתח בהמוניהם את ביקורת המקרא ומעודדים את וולהויזן וחבר מרעיו באקדמיה בפיתוח זה, 

 –בהשראת קיסר גרמניה, כדי "להוכיח" שתורת ישראל שווה ברמתה לכתבי הנצרות, או אז נחה דעתו של קיסר זה והוא מכריז 

. בהשראת קיסר זה הוקמה [190-3]ד"ר א. שמואלי, "תולדות עמנו בזמן החדש", חלק א', עמ'  “ל היהודיםכעת ירדה הפריסטיז'ה ש„

"אוניברסיטת קייזר וילהלם" ושם הוקם המכון הפילולוגי הראשון, כהמשך לתפיסתו של מרטין לותר, שיש  1810-1811בשנים 

ליאופולד צונץ  הפרוטסטנטי מתאר את היהודי (1874-1943) לנקות את התנ"ך משיבושים פילולוגיים ואחרים. איסמר אלבוגן

ימד הוא ל . “"יהדותה מייסד "מדעזהו „ – (1929, מהדורה שניה, und Gegenwart Die Religion in Geshichte)בערך שכתב על שמו בלקסיקון 

כבר שיר שהככמי  ,(מכרעתתה השפעה ורתו הי)ולביקוחקר את היהודיות, כאילו היה זה תוצר אנושי. פרופ' גרשום שלם תיאר את צונץ 

 .Die Wissenschaft Vom judentum"פירוקה העצמי" של היהודיות במאה העשרים, כמובא בספרל  את הקרקע 19-במאה ה

Udaica 6: ed. P. Schäfer, Frankfurt a. M. 1977 הם משקרים, מסלפים ומוכיחים בורות מדהימה ב"הוכחותיהם". צאן .
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אלא גם כיצד  ,אשר אינם יודעים כבר, לא רק איך נראית צורתו של דף גמרא המשכילים-השבתאים – הרפורמים –מרעיתם 

עד שקם הגאון רי"א  ,נראית צורת דף מהחומש המסורתי, בולעים בשקיקה את שקריהם ובורותם, בנוסח של "הכחשת השואה"

ת בורותם, שקריהם, סתירותיהם הפנימיות וסילופיהם של הלוי ומחבר את "דורות ראשונים" על ששת כרכיו ומראה בעליל א

מבקרי התלמוד והמקרא. בעקבות פרסום ספריו על דרכיהם הנלוזים, קיבלו ספריו כזאת תהודה, עד שאפילו המתבולל השבתאי 

נוביץ, הקדמה לספר ]הגאון רי"א הלוי רבי“ הלוי הכה על קודקודם„ –נשיא ההסתדרות הציונית, נאלץ להודות  –ד"ר נחום סוקולוב 

, לייסד בכל אוניברסיטה מחלקות לצורכי בארצנוהדתי -הפריעו לראשי הציוניזם והציוניזם. עובדות אלו לא "דורות ראשונים"[

ואף להעביר גישה זו לכל  , או מחלקות נפרדות למקרא ותלמודביקורת המקרא והתלמוד בשם "המחלקה למדעי היהדות"

הם מייסדים תחום  .19-במאה ה פי הטרמינולוגיה האקדמית בגרמניה-יהם "מדעי" הרוח, עלמה שנקרא בפ התחומים, לגבי

יך "מחקר" הנקרא "חכמת ישראל" ו"מורשת ישראל", מתוך התייחסות לתורת ישראל כדבר שאבד עליו הכלח, אשר לכן צר

מו את המילה "אויפקלרונג" פה כמוצג מוזאוני. במסגרת מכבסת המילים, הם תירג-לשמר חיבורים מתוך התורה שבעל

((Aufklärung  מפרסם ברוך ייטליש, ממסכילי למניינם(  1800תק"ס ) ל"השכלה", אך מילה זו משמעה "מסבירנות". בשנת

פראג, ספר "שיחה בין שנת תק"ס ובין שנת תקס"א" נגד מסכילי פראג. הוא תוקף אותם על כך, שהם דבקים בשבתאות 

  ובפרנקיזם. 

ם ינויזל הנ. ה. מעריציו של מנדלסון, ונראה כי הוא גוייס על ידי נ. ה. ויזל להסכלה, בלא להבין, כי מנדלסון עצמו וייטליש היה מ

את תנועת העם היהודי. הוא אינו רואה סתירה בכך, שהוא ותנועתו מחקים  שבתאים מוסווים, וכי מטרתם היא חיסול

ך, כי השבתאים יוצרים תעמולת כזב תוך מכבסת מילים למושג זה, כדי פרוטסטנטית, אך מעיר על כ-ה"אויפקלרונג" הנוצרית

יען כי פשטה מספחת מילת אויף קלערונג „ – בהערה[ 3]בעמ' ות ולבולל את העם היהודי. הוא כותב שם בספרו ידולרסק את היה

על בוריה. כי מילה הזאת מורה , מבלי דעת כוונת הרצויה המילה הזאת צעירי ההסכלה( )=ועלתה ניצה בכל מוחי צעירי זמננו 

להבין ההבדל בין האמת והשקר, הטוב והרע, הדעת והסכלות ואשרי הבוחר בה, אך המה יהפכו הכוונה, ויחשבו בלבבם, כי רב 

משתמש...במינוח השאול למעשה מדברי נפתלי הרץ ויזל, „הוא   “.עשו, אם ישימו לבניהם מורה אשר יקראו האף מייסטער

  –"דברי שלום ואמת". וכך הוא מוסיף להוכיחם  -ם בקרב המשכילים מאז פרסום חיבורו השנוי במחלוקת שהיו להם מהלכי

פיו את הסיסמא -, אשר השבתאים המסכילים יצרו  על)= מונח פרוטסטנטי שכוונתו לאוניברסליזם הנוצריבתורת האדם לא שמו עיניהם 

נבערו...ויפנו מיד פניהם אל הזוהר והקבלה. יען כי לא הורגלו לשפוט  ומתורת ה'"היה יהודי בביתך ואדם בצאתך"( -המעוותת 

רסס, מרכז זלמן והשכלה ושבתאות", תולדותיו של מאבק, שמואל ו"] “משפט הגיוני, לברר וללבן הטוב מן הרע...אמר לכל טוב הוא

  . [79שז"ר לתולדות ישראל, ירושלים, תשמ"ח, עמ' 

מודרנית זו, אמורה -שימוש בקבלה כדי להפוך כל דבר רע וטמא לטוב ולטהור. תפיסה שבתאיתיש כאן ניסוח שבתאי מדוייק, של 

ובפרט בכתביו האותנטיים, אשר החלו להופיע החל משנת תשנ"ט להופיע כיסוד מכונן בספרי "אורות" של ר' א. י. קוק 

השמיטו קטעים רבים אלו שוד זה ובמיוחד בנו ו"הנזיר" )אשר שם מופיעים קטעי קבלה רבים, בהם הוא עושה שימוש מעוות, כדי לתמוך ביס

. יסוד מכונן זה, נוסח על ידו כ"קידוש החול". על מהותו השבתאית וכינון יסוד שבתאי זה בכתביו, כבר עמדו על בספרי ה"אורות"(

"משכנות הרועים", חלק ג',  ]הרב אהרן רוזנברג, המהר"ם אריק מטורנא – ל ה"אמרי אמת" וגדול הדור בפוליןכך האדמו"ר מגור בע

, אשר יצרו הפרוטסטנטים באקדמיות, ביצעו מסכילי (Aufgeklärte)גם למושג הגרמני "המתפכחים"  .יורק[-, מונסי, ניו1082עמ' 

 – קוי לבנטיני זהיהפרנקיסטים והשבתאים שיבוש במסגרת מכבסת המילים המפורסמת שלהם וקראו לעצמם, מתוך ח

ארץ וכן את תלמידי תלמידיהם בכל האקדמיות ב משמשים עד היום ,"השכלה" ו"נאורות" –אלו טויים יב"הנאורים". 

  דתי.-בחינוך הממלכתי והממלכתי

ולהוציא מעולמם חלק ניכר מיהודי מרכז אירופה, מערב אירופה וחלק  הצלחתה של התנועה השבתאית לשמד, להרוס נוכחל

 ,שנים עיתונאים מסכילים וציונים להרגיש די חופשי בכתיבה על הצלחה זו ניכר מיהודי מזרח אירופה, התחילו לפני כמאה

ם למעשה המשך ישיר של תנועת השבתאות בצורה מוסווית יותר. הראשון שעסק ינ"תנועת ההשכלה" והציוניזם הש כותבםב

, מרכז זלמן שז"ר לתולדות ישראל, ירושלים, 79, עמ' ]שמואל וורסס,"השכלה ושבתאות", תולדותיו של מאבקבכך היה ש"י איש הורוויץ. הוא מודה וכותב 

היא שפנתה דרך גם לפני תנועת ההשכלה שבאה אחריה...נכנסה לחדש עולמו של ישראל...הכניסה לאט „ –על השבתאות  תשמ"ח[

ל ידי חברת בקובץ "עניני שבתאי צבי", אשר פורסם ע “. לאט ללב העם הרגשות...חדשות ופתחה לפניו אופקים של חיים חדשים

]"עוד לתולדות שבתאי צבי", העתיד, ו' )תרפ"ו(, עמ'  1926 -, הוא מוסיף דברים יותר מפורטים, אשר פורסמו ב1914-"מקיצי נרדמים" ב

הורוויץ כבר קושר את השבתאות ככוח המניע את  ,כאן “. שאיפתה לתחיית השפה העברית לשם גאולת הרוח העבר„ – [128-9

המשיח הזה לאבי -נעשה המשורר„ –על שבתאי צבי  (129עמ' )וניזם והציוניזם הדתי. הוא מוסיף שם וכותב יסודה של תנועת הצי

כל הספרות העברית החדשה, שגרמה לא מעט לתנועת ההשכלה, ועל ידה גם לתחיית הלבבות, להתקוממות נגד המסור 

צדק מאד „ – [157, כרך ה', עמ' 1959 ,ות ישראל", מרחביה]"תולדות ספרישראל צינברג כותב  .“והמקובל...לבקשת דרכי חיים חדשים

  “.י. קליינמן באומרו, כי מבחינה זו יש לראות בפראנק את מבשרם של המשכילים

פרופ' גרשום שלם, הנחשב כיום בכל העולם האקדמי, כגדול חוקרי השבתאות, פרסם שורה ארוכה של ספרים עבי כרס בנושא 
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החזק בין השבתאות ו"תנועת ההשכלה" והציוניזם. הוא כותב  )= טבוע בפנימיות(ר האימננטי השבתאות. הוא מצביע על הקש

הנטייה לתורות אזוטריות וקבליות מזה והנטייה „ – [141, עמ' 1974מחקרים במקורות ותולדות השבתאות וגלגוליה", ירושלים, "]

מה שנעלם “. זרה ומעוררת פליאהלתנועה דו פרצופיות מו להשכלה ולהלך רוח משכילי מזה. שתי מגמות מתערבות זו בזו ומקנות

ודוקא לכן הוא יצר את תנועת ההשכלה הפרוטסטנטית בעם  ,ב. מנדלסון עצמו היה שבתאי שלם היא העובדה שמ. רשוםמג

    .כחלק מארגון הגג של האילומינטי ,היהודי

גה"צ ר' שלמה וולבה, עמ' קע"ב, הוצ' "בית המוסר" ע"ש ר' ח.מ. נאמן, ]"עולם הידידות" )בין כסה לעשור(, השלמה וולבה מצטט  הרבהגה"צ 

תשנ"ד, ירושלים[
 ,על כך מעיר הגה"צ ר' שלמה וולבה המציין כי שורשי הציוניזם נעוצים בתנועה השבתאית.  ,את גרשום שלם 

אה. השבתאות יצרה את פי המקורות שהבאנו לעיל, אין בכך כל פלי-על ידועה ומקובלת על עולם התורה.זו שעובדה 

קוי כעבד נרצע של יתחת המעטה של הח ות והעם היהודי,ידופיתוחה של תנועה, אשר תכליתה היתה לרסק את היה

  האוניברסאליזם וה"בילדונג" הגרמני.  , באמצעותאנגליקנית והניאו קנטיאניתהפרוטסטנטיות הלותראנית, הקלואניסטית, ה

"המאמינים", הפרנקיסטים,  – ורצים בכל מרכז אירופה השבתאיםאשר בה ש ורית,גרשום שלם מתאר את המציאות ההיסט

אשר הם וצאצאיהם מהווים את עמוד השדרה וחוד החנית של "תנועת ההשכלה", מלבד כמות גדולה של פרנקיסטים המתנצרת 

ריסוק כל  – האילומינטית בתוך הנצרות הפרוטסטנטית, כדי לתעל אותה למטרותיה של השבתאות 'סוס טרויאני'כדי ליצור 

השבתאות. גרשום   – ר להוביל, לדעתם, ליצירת דת חדשההדתות והאידיאולוגיות ו"יצירת סדר עולמי חדש", דבר אשר אמו

)= שיטת רצוני להראות כאן, שיש התפתחות דיאלקטית „  –. [392-347]"מצוה הבאה בעבירה", כנסת ב' )תרצ"ז( עמ' שלם כותב 

ברורה, המובילה מהאמונה בשבתאי צבי לניהיליזמוס הדתי של  מורו של קרל מרכס( ,פותחה על ידי גיאורג היגלהניגודיות, אשר 

ש"ביטולה של תורה זה קיומה", ומהניהילזמוס כעמדה  המזעזעת את נפש היהדות עד היסודהשבתאות והפרנקאות ל"תורה" 

, שהיא השבתאות הפרנקיסטית המודרנית, שהמשכה “האל עולמה החדש של ההשכלדתית המיוסדת על מקורות הדת עצמם 

רנק של חסידי פ הוא מתאר את הקשרים האדוקים   היא הציונות המבססת את עוצמתו של ארגון האילומינטי במזרח התיכון.

משה מנדלסון,  – , אשר ראש תנועה זועם תנועת ההשכלה בברלין למניינם 19 -ותחילת המאה ה 18 -בפראג, בסוף המאה ה

תחת  של האילומינטי, היה שבתאי מובהק וממשפחת שבתאים, כפי שהראנו לעיל, היוצר את דפוסי הקונספירציה השבתאית

  הגרמנית. )"ההשכלה"(החקוי של מטריית המסבירנות 

מנהיג „ –משכילי ברלין  - שלם מתאר את הקשר הבלתי אמצעי בין "המאמינים" הפרנקיסטים עם השבתאים הגרמניים רשוםג

 "החיוביים"תנועה הברלינאית...מצאו בחוגים אלו בנקל "אנשי צבא" למלחמתם החדשה. ומשפג טעם 'ההזיה' בהם, פנו הכוחות ה

. הוא מבליט את הזהות בין תנועות אלו בקיסרות [15הערה  392]שם, עמ' “ והגעגועים שהיו גנוזים בה אל ההשכלה וההתבוללות

ומציין, כי קשר אמביוולנטי זה צוין ונדון על ידי המחקר האקדמי בשנים  טסטנטיתפרו-האוסטרית ובמרחב התרבות הנוצרית

]"תולדות הספרות העברית החדשה", האחרונות. ח"נ שפירא מתאר את כל יסודות השבתאות המובנים בתוך ספרות ההשכלה 

, כי כל מי [6הפועל הצעיר, נ"ג )תש"ך(, גליון ]"יעקב פרנק ומהפכת ההשכלה", מאיר בוסאק כותב  .[171, 36, 32-4עמ'  ירושלים, ת"ש. 

. הוא מצביע “נדהם במוצאו בהם את כל עקרונות ההשכלה הלוחמת„ –שקורא את הכתבים הפרנקיסטיים ומסמכי התקופה ההיא 

 על רשימה ארוכה של מגמות ונושאים המשותפים לתנועה הפרנקיסטית מחד ולתנועות ההשכלה ו"ספרות התחיה הלאומית"

  מאידך.  ניתהציו

פי שיטותיה הקונספירטיביות של השבתאות )או -ידע אשר הובא לעיל, עלברוך קורצווייל, אשר נראה, שהוא מנותק מאותו 

שלם וההיסטוריונים אשר הובאו לעיל, בנושא השבתאות.  רשום( רחוק מלהתמודד עם ידענותו של גשהוא מיתמם מתוך מגמתיות

ו את המשותף בין כל התנועות האלו, בצורה אשר אינה מעוררת אמון, וניכרת בה המגמתיות, לכן הוא מנסה לצמצם בכל כוחותי

-המשך או מהפכה?", ב. קורצוויל, ירושלים-]"ספרותינו החדשהתוך כדי קביעות שונות ללא בדיקה כלשהי בהבאת מקורות לקביעות אלו 

אינם נסמכים על ידו על „ –ברים של קורצוויל, אך גם דבריו פרופ' אליעזר שבייד כותב ברוח הדגם  .[78-96ת"א, תשכ"ה, עמ' 

הוכיח מתוך „ –. ההיסטוריון יעקב כץ [18]"השכלה ושבתאות", ש. ורסס, ירושלים, תשמ"ח, עמ'  “עובדות טקסטואליות מוצקות

ט, אשר משה מנדלסון הכניסו )= שבתאי ופרנקיסשלם עצמו, כגון קורותיהם של הירשפלד  גרשום העובדות הפרסונליות שהובאו על ידי

מדובר הוא למעשה השל הניגסברג או של ווהלי, כי , לביתו כדי ללמד את בני ביתו, כפי שציטטנו על כך לעיל את פרופ' אנטלמן במחקרו.(

בהצטרפותם של משכילים מובהקים מלכתחילה אל מחנה הפרנקיסטים דוקא, אשר לכתביהם שנשתמרו ונתגלו, קיימת לדעתו של 

)שם(. יעקב כץ אינו מוכיח  “גם אפשרות של "מזיגה סינקרטיסטית" בין רעיונות הנובעים ממקורות שונים ומשונים זה מזה כץ

כיצד הוא הגיע למסקנה, כי בתחילה הם היו משכילים ורק אחר כך הם חברו לפרנקיזם, בפרט שהניגסברג היה מראשי 

  . פרוטסטנטיות רעיונותהפרנקיסטים בפראג ובכתביהם תמיד רואים מזיגה של 

שלם, בדבר תרומתה...של התנועה מיסודו של יעקב פרנק  רשםנוטה בדרך כלל לקבלת טיעונו של ג...ןגם הלל לוי„

  .[19]שם עמ'  “לסיסמאותיהם של תנועות ההשכלה והרפורמה הדתית במערב אירופה בעיקר

הפלגים השבתאיים בלא להזכיר את שמותיהם ומנהיגיהם,  משה מנדלסון התנגד לקיומה של השבתאות בצורה גלויה ותוקף את

, עמ' 1856]"מכתבי עברית", מ. לטריס, וינה,  יגרתובאשמופיע  כפילו, עם התנועה שושה יחד עהוא  למחתרת, כפי שאינם יורדים  שרא
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רק כדי לנגח את  "משכילים" שונים במזרח אירופה תקפו את השבתאות המקורית, אך כל זאת מסתבר, כי זה היה  .[208

ה"זהר", הקבלה בכלל ואת תנועת החסידות בפרט בטענה, שהיא כביכול, ממשיכת השבתאות. לכן ניתן לראות בהם, כמי שאינם 

  משתייכים לתנועת השבתאות בגלוי אלא רק לשבתאות המודרנית. 

אחת את התנגדותם לשבתאות עם  אם נעקוב אחרי פרסומיהם של משכילי מזרח אירופה, נראה כי תמיד הם כוללים בנשימה

התנגדותם לקבלה ולחסידות, אשר היתה אויבתם בנפש, בפרט כאשר הצטרפו לחסידות, אחרי חזרה בתשובה, כמה ממנהיגי 

ות באמצעות ההשכלה. ידולחסל את היההאילומינטית  ההשכלה ונוצר חשש אמיתי לסחף רציני וכשלון של מטרת השבתאות

קב שמואל ביק, מדמויותיה הבולטות של תנועת ההשכלה בגליציה, אשר פנה עורף למחנה המשכילי בולטת לכך, היה יע אדוגמ

]"בין שני עולמות", גלעד. ט'  והביע את אהדתו לתנועת החסידות בזמנו, אשר הסעיר את הרוחות בקרב ידידיו ומיודעיו המשכילים

פרוסיה, אשר נפעם מאישיותו של המגיד הגדול ממזריטש זצ"ל. ד"ר גרדיה, רופאו האישי של מלך „ –וכן  [71-73)תשמ"ו(, עמ' 

   .]"מעיין השבוע", הרה"ג ש. וולך, בראשית )כח,יב([ “הוא זנח את משרתו, שינה ארחות חייו והפך לבעל תשובה

אהבת דוד", ]"התקפות אלו משתקפות גם בפרסומיו של נ. ה. ויזל, אשר אף מסתייע, כביכול, בדבריו, של רבי יונתן אייבשיץ 

. סטאנוב, אחד ממשכילי ברלין המפורסמים, שימש כסוכן שבתאי מודרני, המגשר בין הקבלה למחקר , בפתח הספר[1800פראג, 

ובחיבורו "משלי אסף", נמצאים ניסוחי לשון המופיעים בכתבי יעקב פרנק  [1785]קוריץ, הרציונליסטי. בספרו "אמרי בינה" 

כוונותיו, בר הקורא בדבל את הוא תוקף במרומז את השבתאות, כנראה כדי לבלאמנם, מאידך,  .[33עמ' ]"השכלה ושבתאות", ש. ורסס, 

  .]מו"נ, )מהדורת סטאנוב(, ברלין, תקנ"ו, חלק ב' )נא.([בפירושו ל"מורה נבוכים" 

שו"ת "תשובה על שיטות הקונספירציה של הפרנקיסטים במרכז אירופה בסמוך להופעת הציוניזם, מצביע חתנו של בעל 

מכסים מעשיהם הרעים במכסה יראה נפלאה, נראים כיראים, „ – [277, עמ' 35)תרכ"ו(, גליון  10]"המגיד" מאהבה", רבי יו"ט שפיץ 

  .“מתעטפים בעשרה לבושים...צביים דומים לפרושים, מסיתין ומדיחין בחלקלקות לשונם

ניכרת אותה תופעה של השמצת השבתאות כמכשיר מסייע  ב"ל[]פרל, ארטר וריגם בספרי המשכילים המפורסמים של רוסיה 

 ,כשבתאי מודרני ,שמעון דובנובסטוריון יהה  .[133-145]ש. וורסס, "השכלה ושבתאות", עמ' בעיקר נגד החסידות ונגד הקבלה 

סוד המיסטי שבה, בתנועה זו משך את ליבי כמובן, לא הי„ –מסביר את אהדתו כלפי חוץ לשבתאות, משום שלחמה נגד התלמוד 

היה ממייסדי הציוניזם ש נחום סוקולוב . [185]שם, עמ' הוא גם מציין כי מורה הדרך שלו היה גרץ  “.אלא ההתנגדות לתלמוד

באמצעות לזרועות הציוניזם,  היו ברובם חרדיםש היתה למשוך את יהודי רוסיה מדיניותוש היה כידוע, פוליטיקאי ממולחברוסיה, 

לליבם. הוא נקט בקשר לשבתאות עמדה מאוזנת. הוא מבקש מדוד כהנא להשמיט קטעים שכתב נגד הקבלה  סיסמאות הקרובות

 , כנראה כדי לא לעורר את חמתם של יהודי רוסיה. (187עמ' , שם) במאמר ששלח ל"אסיף"

טינית בעם היהודי תרבות הלבנ-בין התפתחותה של התת ההתאמה( )=ראינו עד כה, כיצד התרחשה הקורלציה : סיכום ביניים

האם הפרוטסטנטית מזעזעת את הכנסייה הקתולית וכובשת לה -האם והמשכיותה במשך הדורות. תרבות-באירופה לבין תרבות

הנצרות   והיא משתלטת שם על האקדמיה.בהולנד, בריטניה, צרפת ועוד מאחזים משמעותיים באירופה ובעיקר בגרמניה 

, אך השתלטה על "תרבות המערב" ולכן כל גוי או קתולים רבים(, עדיין במערבישנם )כי  המערבכל הפרוטסטנטית לא השתלטה על 

בלא להחשד בכך שהוא  אוניברסאליות,משומד יכול להצהיר שהוא אמון על תובנותיה של תרבות המערב, תובנות שהן כביכול 

"מסדר הישועים", הצליחה לרסק את  –ת פרוטסטנטיהזרוע המבצעת של הנצרות ה ברם, משוייך לדת הנוצרית הפרוטסטנטית.

כדי לאחדה  ,הנצרות הקתולית מבפנים כשהיא יושבת בתוך הוותיקן וממשיכה להלחם בממסד הדתי של הנצרות הפרוטסטנטית

   עם האגף החילוני של נצרות זו.

מדרדרים את כשהם  ,וולמעשה כמעט כל היהודים נסחפו לנצרות ז של יהודים אדירותמושפעים ממנה קבוצות  בעם היהודי

תופעה זו  בלי לזהות את עצמם תחת מותג זה. ,עצמם לרמתם של הפרוטסטנטים ומחקים אותם והופכים לנוצרים פרוטסטנטים

קבוצות אחרות מושפעות בצורה מידית מתופעת ה"רנסאנס"  מאידך, והמשכה בפרנקיזם.  ,מופיעה בדמות המשיחיות השבתאית

ות, בדמותם של האנוסים ובראשם ידולוסיות שונות בעם היהודי, המנתקים את עצמם מהיההאם המשפיעה על אוכ-כתרבות

  נוצרים.  -בראש הרפורמים היהודו , שכונה "לותר היהודי"שפינוזה ולאחריו מנדלסון

חכמת ביחס שבין אנשי " והמשכה ,בין שפינוזה והשבתאות ובדור הבא בינו לבין מנדלסון והרפורמים הצבענו גם על הזיקה

מודעים לכך שהם פועלים  -בפרט ראשי הקבוצות -חלק מסויים מקבוצות אלו ישראל" לבין ההשכלה השבתאית והפרנקיזם. 

לאומי התמים, אשר אינו יודע זאת, -אך חלקם ואולי אף רובם, כגון רוב הציבור הדתיבשירות האידיאולוגיה השבתאית, 

כדי טמיעה מוחלטת בין  של יציאה מהעם היהודי, עדמדורג טוני לכיוון על ידי השיטות הקונספרטיביות והלחץ השל נסחף

 של מושג זה.  'מכבסת מילים'האם הפרימיטיבית והמבוהמת הסובבת אותן, המתהדרת כביכול בהשכלה, תוך -תרבות אוכלוסיית

מקורה הוא בנצרות ש נהפי התוב-תיים לאומיים, עלהיו בשלבי התבוללות שונים, הגדירו את עצמם כדש היהודים באירופה

הפרוטסטנטית. הם ראו את עצמם משוייכים ללאום בארץ בה הם חיו ול"דת" היהודית, אשר נתפסה אצלם על בסיס תובנותיה 

)האמונה שיש"ו ימ"ש אמור להתגלות בסביבות שנת האלפיים האוונגליסטית  של נצרות זו. בעקבות התעוררותה של המילנאריות

החלו גם אותם יהודים מתבוללים לחקות את הנצרות ולהטיף להחלפת הלאום שלהם  לחזור לארצם( למניינם ושעל היהודים
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 ללאום "ישראלי", שמשמעו מצטמצם רק לסמלים לאומיים כמולדת ושפה יהודית ואימוץ סמלים יהודיים היסטוריים.

            יזם כהמשך ישיר של נצרות זו.היוותה את הרקע להופעת הציונ ,התעוררות נוצרית מילנארית זו באנגליה ובגרמניה

 

 תופעת הציוניזם
 

 ת".הציוניזם מבוסס על פלטפורמת הנצרות הפרוטסטנטית ועליה נבנתה התיאוריה שפיתח מכס נורדאו "הגזענות האנטישמי

ים רץ ונוגשהיתה כרוכה העליה לארץ ישראל במסירות נפש גדולה. הכנופיות הערביות שסבבו בא )למניינם( 19-עד המאה ה

ריחפה  ליהודים שכמהו ואיותה נפשם להאחז בארץ הקודש ותמיד תמאני או בלעדיו, התנכלועוינים שונים, בחסות השלטון העו

אלא  עה ש"לא יעלו בחומה",, לא רק מכוח השבועליה המונית בכוח לא באה בחשבון אזמעליהם סכנת חיים ושדידת נכסיהם. 

שם כך משום שהיה צריך להתארגן ל וגםחמה על המעצמה העותומאנית ששלטה אז בארץ שפירושה היתה הכרזת מל בגללגם 

בל , כאשר דון יוסף הנשיא מקלמניינם 16 -השלטונות שם היו מכשילים זאת על הסף. כבר בסוף המאה השבארצות המוצא, 

יל. גם של השתלטות יהודים על הגלחשש ערביות להילחם בתוכנית זו, מ אישור ליישב את טבריה ביהודים, מתארגנות כנופיות

  עליית מאות תלמידי הגר"א והבעש"ט נתקלת בהתנגדות גדולה של הערבים.  – העליה הראשונה

ל שיהודים בעלי נתינות זרה מבחינה משפטית, לקונסולים „מתקבל "חוק הקפיטולציות", אשר הכפיף למניינם  19-במאה ה

ות סמכוי גרת ידם הקשה של הערבים וכל מיני נוגשים למיניהם...היקנה לקונסוליםמדינות החסות שלהם. חוק זה הגן עליהם מת

ת ר ארצונרחבות ביותר, עד כדי ביצוע מעצרים ושילוח מן הארץ...אלמלא חוק הצלה זה, לא היו יכולים העולים מרוסיה ומשא

זוננפלד,  ]"האיש על החומה", ש. ז. “ירופהאירופה לעמוד נגד לחצם ותגרת ידם הקשה של הנוגשים שירדו לחייהם של העולים מא

 בירושלים" . ספרו של א.מ.חיימסון "הקונסוליה הבריטית. וראה עוד על כך ב"ברית עולם" לרבי ע. י. שלזינגר[12תשל"ה, ח"ג, עמ' 

 הגנת היהודים על ידי הקונסולים. )באנגלית(, מלא בתיאורים והתרחשויות בקשר לפרשת

   

 לגרום לכל היהודים להגיע  –האוונגליסטית  מטרות הנצרות הפרוטסטנטיתהציוניזם מיישם את 

 השקר שלהם-יכשיר את ביאת משיחמקדש ש , לבנות מדינה וביתרץ ישראללא              

 

 עליה לארץ ישראל, של םשונות על ידי גדולי ישראל שמטרת עידן חדש זה בארץ ישראל, יצרה הקמת אגודות תחילתו של

' כמובא בסוף מס"עליה בחומה",  האוסרת, פעולה שהיא נגד ההלכה גלויות ישראל כל אך לא לשם קיבוץנות, קבוצות קט

  לרבי אברהם אזולאי.  )ז, כב(כתובות וראה פירוט על כך  ב"חסד לאברהם" 

ציק ער סולוביימקים אגודה כזו, אחד מארבעת גדולי הדור דאז, מרן רבי יוסף בלמניינם  19 -במחצית השנייה של המאה ה

ילת . ראה להלן על כך בתחלאחר השתלטותו של ,אחד העם" על התנועה ]שהגדיר את תנועת "חובבי ציון" כ"כת שבתאי צבי" מבריסק

. שס"ו[, ירושלים, ת205הפרק הדן במרן הגר"ח מבריסק[, בשם "חברה ליישוב ארץ ישראל" ]"הרב מבריסק", הרב ש.י. מלר, ח"ג, עמ' 

על  גה מספר רעיונות להעלאת יהודים לארץ ומפרסם ספר על כך בשם "דרישת ציון". רעיונותיו אלו נכשליםהרב קלישר הו

  הסף, כמוהן גם תכניותיו של השר מונטיפיורי להעלות אלפי יהודים לארץ וכן תכניותיו של הרב אלקלעי. 

 . לאחרי הילל מקולומייא, תלמיד ה"חתם סופר"היחיד שתוכניתו הצליחה, היה הגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר, חתנו של רב

ן שהיה מעורב יחד עם סלומון בהקמת ישובים מחוץ לחומות ירושלים, הוא מייסד את פתח תקוה וממנה את גוטמן, סלומו

ת , בו הוא משרטט תוכנית מפורטת להקמ"ני שהוא מפרסם ספר בשם "לב העברילא לפ ,ושטמפפר לנהל את המושבה. כל זאת

ם גות אז פי התורה וקובע בה אפילו כיצד ומה יוטבעו על המטבעות של ישות זו. מתארגנ-הודית אוטונומית מצומצמת עלשות יי

יעוטן אך מ ,של התאגדויות אלו היו של שומרי תורה ומצוות ן"חובבי ציון". רוב ןשונות של תנועות, אשר קראו לעצמ התאגדויות

 . השתלטו על תנועה זואף שלבסוף  להיו תחת השפעתם של המתבוללים ופורקי עו

דך ומאיקיום מצות יישוב ארץ ישראל  מחד של גדולי ישראל וגאוני הזמן ראו בעליה לארץ שילוב של כמה אפשרויות,רובם 

 הוסירובריחה מהלחץ האנטישמי של משומדי משכילי  אפשרות לפיתוח מקורות פרנסה ומניעת האנטישמיות שרווחה אז באירופה

ב.  כפי שהתחיל בכך האנטישמי השבתאי משה ,ן הסיתו את השלטונות שם לשמד את היהודים באמצעות "חינוך מחדש"שכל הזמ

מקדש. העם היהודי וכן העלה רעיון לבנות מזבח במקום ההרב קלישר גם ראה בכך ניסיון של התעוררות דלתתא של  . מנדלסון

אופן לא כתחילת הגאולה עצמה כפי שרוצה הציוניזם הדתי  אך בשוםהוא סבר שעל ידי כך תהיה התעוררות מלמעלה, 

ואם מדובר על התעוררות, ודאי שלא על ידי פורקי עול, אשר יגרמו לחיסול כל תקוה של התעוררות  לפרשן את דבריו

את  . הוא שלח את ספרו כדי לקבל, שאת אותם פורקי עול הוא המליץ להכניס לכלא וכן כתב בנומלמעלה וסיוע אלוקי לכך

עקב יחוות דעתם של גדולי הדור על כך וכאשר כולם פסלו את רעיונותיו ובפרט הגדול בדורו, בעל "נתיבות המשפט", רבי 

 .]"הפלס", חוברת ג', שנה ג'[מליסא, הוא חזר בו מרעיונותיו 
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  התרבויות -האם באירופה, לבין תת-תרשים זרימה של יחסי הגומלין בין תרבויות

 עצמןבעם היהודי ובין 

                                                    

 האם-תרבויות                                                

 

 ה"רנסאנס"                                                                                                          הנצרות הפרוטסטנטית

 

            

            

  

                   

 
        

 שפינוזה                                                               התרבויות-תת                                השבתאות       

 

 

 

 

            

  -ההשכלה                                 

 משה מנדלסון והרפורמים                             זם הפרנקי      

 לאומיים גרמנים-דתיים                                                  

            

 

  

 

  

 

 

 

 צדדי-פרוטסטנטי ותרבותי, חד-גשר דתי                                            

  

         הציוניזם                          תיהד -הציוניזם  

                                     

 צדדי-גשר אנושי חד  –לאומיים  -םדתיי
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האקדמיה הישראלית  כיצד הרסה ופוררה יש בידינו כעת את הכלים האינפורמטיביים להבין, לנוכח מאמרנו זה,

צוב פרוטסטנטי של שלושת הרשויות הנוצריות השולטות בארץ באמצעות עיהפרוטסטנטית את "החברה הישראלית", 

, אלא הרס ברמה היהודית של העדר צלם האלוקים לא רקהמחוקקת, השופטת והמבצעת ובכללם משרד החינוך,  –ישראל 

להרס צלם האנוש הבסיסי של כלל "החברה הישראלית", תוך  שכעת ניתן להבין, כיצד האקדמיה הישראלית גם גרמה

  בהמית.-ה גם לרמה תתדרדור

רק במישור האלימות, אותה ניתן כדוגמא החורבן וההתפוררות של החברה הישראלית מתבטאת בכל המישורים, אך נתרכז 

   :החשיבה הנוצריים האקדמיים ומושגיהם-ממבני נובעים ישירותונראה כיצד הם  לחלק לחמישה מימדים

ומתוכן  רציחות 200זרועותיהם לתוך מוקדי ההון והשלטון. בתשע''ג ארעו  אירגוני פשע רבים השולחים את  –המימד הראשון 

  עשרות נשים על ידי בעליהן.

 

האקדמיה הישראלית  כיצד הרסה ופוררה יש בידינו כעת את הכלים האינפורמטיביים להבין, לנוכח מאמרנו זה,

הרשויות הנוצריות השולטות בארץ  באמצעות עיצוב פרוטסטנטי של שלושת, "החברה הישראלית"הפרוטסטנטית את 

, אלא עדר צלם האלוקיםהרס ברמה היהודית של ה לא רקהמחוקקת, השופטת והמבצעת ובכללם משרד החינוך,  –ישראל 

תוך  ,להרס צלם האנוש הבסיסי של כלל "החברה הישראלית" שכעת ניתן להבין, כיצד האקדמיה הישראלית גם גרמה

  בהמית.-דרדורה גם לרמה תת

רק במישור האלימות, אותה ניתן כדוגמא חורבן וההתפוררות של החברה הישראלית מתבטאת בכל המישורים, אך נתרכז ה

   :החשיבה הנוצריים האקדמיים ומושגיהם-ממבני נובעים ישירותונראה כיצד הם  לחלק לחמישה מימדים

ומתוכן  רציחות 200ההון והשלטון. בתשע''ג ארעו אירגוני פשע רבים השולחים את זרועותיהם לתוך מוקדי   –המימד הראשון 

  עשרות נשים על ידי בעליהן.

)ע''פ מעשנים סמים  "בית ספר"קיימת  אצל כמעט כל התלמידים התמכרות לאלכוהוליזם ובכל  "בית ספר"בכל   – המימד השני

וחה בדיון שנערך ב"ועדה לזכויות הילד" שיף ממשרד הרו-למניינם, דיווחה רחל ארזי  21.1.14 -ב.  עדות המטפלים בנושא זה(

רציחות  6אלף עבירות פליליות ובשבט תשע''ד בלבד, היו  24אלף נערים שביצעו  16בכנסת, שאשתקד הופנו ל"שרות מבחן" 

, החל עברייניםונסיונות לרצח על ידי נערים. כעשרת אלפים בני נוער מצטרפים מידי שנה בקביעות למעגל הפשע והופכים ל

  .)כך פרסם, מפכ''ל המשטרה דאז, י. דנינו( 10 מגיל

שמי שמחוץ לכלא, זה רק משום שעדיין לא נחשפו  , עד שמתקבל הרושםבתי הסוהר מלאים עד אפס מקום –המימד השלישי 

  פשעיו. גם בתי הסוהר לקטינים מלא עד אפס מקום.

חבריהם ובשנת תשע"ה הוחמרה האלימות לכדי  מהתלמידים בשנת תשע''ה דיווחו שהותקפו על ידי 87% –המימד הרביעי 

מהמורים דיווחו בשנת  90% -עדרות של תלמידים מבית הספר, מחשש לאלימות ונידוי ואלף שעות ה 160נרשמו   .90%

 תשעה קשישים באלימות בתוך המשפחה ומחוצה לה.ז, בכל יום הותקפו -בשנים תשע"א תשע"ה שהותקפו על ידי תלמידים.

בעת מארבעת מבני החשיבה הפרוטסטנטית שהאקדמיה אמונה עליהם ומחנכת באמצעותם את החברה הישראלית. אלימות זו נו

סקרים שערכו באקדמיה מאששים עובדה זו ומתברר מתוכם שפשעים רבים בוצעו בהשראת סרטי שוד, רצח ואלימות מילולית 

  . ומינית ופרסום אינטנסיבי של פשעים אלו בתקשורת ובלימודי האקדמיה

( דורדרה  להתנהגות חסרת צלם אנוש 75%כל זה יצר אוירה כללית אלימה שהובילה למצב בו רוב החברה הישראלית הצעירה )

שויון, דטרמניזם, חומריות ויכולת הקביעה  –ולוקה בהתנהגות אלימה וסטיות מכל הסוגים, שמקורם במבני החשיבה הנוצריים 

  גבי המותר והאסור.של השכל האנושי האישי ל האובייקטיבית

מחייב ליצור שויון הזדמנויות לכולם, להיחשף לאלימות אינטנסיבית וחייתית בחדשות ובתכניות שבתקשורת  השויון הנוצרי

  הכתובה והאלקטרונית  ובאינטרנט והנגשת סרטי אימה של רצח, שוד ואונס לילדים ולמבוגרים. 

ו לכך, שאין משמעות מוסרית ופלילית למעשי האדם, מעוותים ככל מתרגל את פריטי חברה ז החשיבה הדטרמניסטי-מבנה

שיהיו, כשהאדם אינו פוגע פיזית בזולת. כאשר פריטי חברה זו מתרגלים חשיבה ואורח חיים מעוות זה בכל רגע נתון, מבנה 

  חשיבה נוצרי זה זולג במהירות גם לפגיעה בזולת בצורה פיזית, נפשית וחינוכית. 

תלמיד למורה וש"אין ילד רע אלא יש ילד שרע לו". החמרה נוצרית זו, כבר  , ביןילד למבוגר ביןגם שויון  שויון זה מחייב

מביאה לחוסר שויון במדעי הפסיכולוגיה ובתחומים הקרובים לה. האקדמיה מטיפה ומחנכת לכך שכאשר הילדים מאבדים צלם 

  . את ההורים אנוש, ההורים הם שאשמים בכך, אף שהאקדמיה היא שחינכה גם

יש לחנך את הילד באמצעות פינוק קיצוני ואסור להכותו ויש להוריד ממנו מטלות המקשות עליו ושכל  פי שויון זה,-כמו כן על

  הידע הנרכש על ידו יונגש לו בצורה בידורית וקלילה וכן למבוגר. 

שלמבוגר ולילד יש יכולת שיפוט  החשיבה המעוות הראשון,-בנויה גם על מבנה זו כאמור לעיל,התפוררות חברה 

נהגות בלתי ולכן הם לא יאבדו את צלם האנוש שלהם בהיחשפם לחומרי צפיה ולימוד של התשוה לגיטימית  ו/אואובייקטיבית 
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לחיה האדם שווה הזוי זה, שויון שממילא אין להם מה לאבד, כי לפי מאפיינים של חוסר שפיות, מכיוון  תובעל וטהאנושית, ס

האדם חייב ללמוד מהחיה כיצד שאף יותר מוסרית מהאדם ו טמא ביותר(ה)כגון הכלב שהוא המאוס ו החיה םמסוימיובדברים 

המלמדת אותנו שהכלב הינו הכי  , בניגוד לתורההזולתכגון התעמולה שיש ללמוד מהכלב חמלה ואחריות כלפי  לנהוג ולהרגיש,

   .)מס' עירובין ק:(ם חיי-, אין ללמוד מידות טובות מבעליושמאז מתן תורהטמא 

שמתרצים קיים דיווח על עליה של מאות אחוזים בעשורים האחרונים של כלל מחלות הנפש והאוטיזם  לנוכח חינוך אקדמי זה,

המימד החמישי  את האשמת האקדמיה בחינוך מעוות זה וכגורם העיקרי המאיץ לכך. , כדי למנועכמצבים מולדים וגנטיים אותם

ומטית על רקע מיני, כאשר כל שנה מתלוננות על כך מאות אלפי נשים בארץ ואפילו בצה''ל, אף שקיים הפחד האלימות הטרא –

  .של החיילת הנתונה לשבט או לחסד בידי המפקדים, בכל זאת, בשנת תשע''ג כל אשה שביעית בצבא העזה להתלונן על כך

שויון קיצוני בין  –מבנה חשיבה נוסף של השויון -נו לעיל ובתתהסיבות לאלימות זו, כמובן נעוצות ישירות במבני החשיבה שצוי

איש לאשה, בלבוש, במגע פיזי בין המינים, בערבוביה מוחלטת ביניהם ובדחף של החינוך האקדמי לדחוק את הנשים לכל תפקיד 

הישראלית", כמשתמע  גברי או שהיה נתון בידי גברים גם בצבא, דחיקה שהרסה אנושות את נפשה ואישיותה של האשה ב"חברה

החשיבה -, שמבנהויזל בועדת הכנסת ל"קידום מעמד האשה", בתחילת אדר א' תשע''ד-מהודאת קצינת ח''ן ראשית תא''ל טבת

מבנה זה התרחשה -החמרה נוצרית מואצת של תת שם. שיצר פיגוע מיני המוני וטראומטיגרם לריבוי נשים בצבא  של השויון

  בעיקר בעשור האחרון. 

ג. בגלל שחברה זו מורים תקפו מינית תלמידים בתשע'' 40ן עוד דוגמאות קשות של התפוררות "החברה הישראלית": ישנ

החשיבה הנוצרי הפרוטסטנטי של השויון ובכללו השוואת מעמד האשה לגבר שמוביל להעדפת האשה על -מושתתת על מבנה

עקב ההתעללות של נשותיהם ומערכת המשפט הנוצרית  גברים שהיו בהליכי גירושין, 200הגבר, התאבדו בשנת תשע''ג 

  ולכן אירגוני זכויות הגברים אירגנו צעדת מחאה מת''א לכנסת בירושלים.בגברים שהיו בהליכי גרושין  הרפורמית בארצנו

, אך וכו' 10-12מתבצעות מידי שבוע בצה''ל כן מדווח על ירידת גיל ההתאבדויות, מעשי אונס ורצח לגילאי רבות  התאבדויות

אנושית, אלא במובנים -כדי להמחיש את התפוררות חברה זו, לא רק לרמה תת , די בושמה שהבאנו עד כאן במתומצת דומה

לא רק ריפוי באמצעות בהמית ובפרט שהאקדמיה באמצעות מבני החשיבה ומושגיהם מטיפה ויוצרת -מסוימים גם לרמה תת

חיים ולחקותם גם -לעיל, ללמוד מוסר והתנהגות מבעליאת כולם, כפי שהובא חיים, אלא גם ממליצה ומעודדת -חבירה לבעלי

 , כגוןעל ידי התכתשות, זו הקיימת בין חיות טורפות)גם באמצעות קבוצות ספורט המייצגות את האוניברסיטאות( באמצעות הספורט 

טור שמעון למה חרב...וי''ל שהיו ,,  –פורט חורבן חז''ל ראו בס על ידי תחרויות אגרוף וכו' ופיתוח מיומנויות חייתיות אלו כנ''ל.

, הם היו מאנשי "מזו “נמי, היינו, שהיו מבלין ימיהם בהם ולא עסקו בתורה-בשבת אי,, –מפרש  ]'קרבן העדה' “משחקין בכדור

שקועים כל חייהם וגם מזו אל תנח ידיך", הם קבעו לעצמם זמנים לבילוי בספורט הכדור וכן קבעו זמנים ללימוד תורה ולא היו 

              .]"תלמוד ירושלמי", מסכת תענית )ג, ד( )טו.([גם בזמנם הפנוי, בעסק התורה[ 

במאמרנו האינפורמטיבי, יש לעצור מיידית את החינוך האקדמי השיטתי עד כה לנוכח העובדות שהובאו  –המסקנה המתבקשת 

רמית באמצעות עיצוב החינוך בארצנו מאז ייסוד האוניברסיטה רפו-של "החברה הישראלית" שגרמה להתנצרות פרוטסטנטית

,,ייסוד המדינה  –נוצרים פרופסור הרמן כהן שכתב -מתלמידיהם של היהודו מגרמניה, נוצרים-יהודו באמצעותהעברית 

לסון עד נד)בעיית הנצרות במחשבה היהודית ממ“ הוא מפעלו הנצחי של לותר )כדוגמת מדינת ישראל(הפרוטסטנטית -החילונית

,,כל  –ופרנץ רוזנצוייג שכתב  תשכ''ד( ,האוניברסיטה העברית ירושלים, הוצ' מאגנס, פרופ. יעקב פליישמן 142עמ'  ,רוזנצווייג

]"הרמן כהן ושאלת הפרוטסטנטיות היהודית", ד.נ. “ הם פרוטסטנטייםיותר מכל האחרים,  גרמנייםויהודים היהודים המודרנים 

תוך גיבוי ממקורות רבים,  ראה על כך בהרחבה,  .)באנגלית([ , בתוך ספר השנה, ספרי ברגן, אוקספורד195-9, עמוד 2001מאיירס, 

  יש לסגור מיידית את כל המחלקות לפסיכולוגיה, חינוך וכו', כדי לבלום דרדור זה., ולכן 140ספר "מגרסת הזהויות", מעמ' ב

            יות אלו בנויות לחלוטין על יסודות של הנצרות הפרוטסטנטית.ידוע לכל שרשו :מבנה שלשת הרשויות במדינת ישראל 

)מנהיגים מדיניים, ראשי הציונות והמשפיעים הגדולים ביותר על עיצוב החינוך והתפיסה הציונית עד להקמת המדינה, ין, שיש לצי

פרוטסטנטיות -על תפיסותיהם הנוצריות (בנספח )וראה מקורות רבים על כך , דיברו וכתבו בחופשיותפרופסורים, סופרים ומשוררים(

ארצי וחומרי -דבקותם ביסודות נצרות זו ואמונתם ביש''ו ימ''ש כמי שהביא מזור רוחני ועלכחלק מתפיסתם הציונית והאקדמית 

והצורך לשמד אותם במהירות, הם עשו זאת באמצעות יציקת "חינוך  , אך לנוכח גלי העלייה אחרי קום המדינהלאנושות

לשם  –, אך בהשמטת והסוואת עובדה זו שמדובר בנצרות פרוטסטנטית החשיבה הפרוטסטנטיים הנ''ל-מחדש" על פי מבני

וספורט  , בלטהחינוך האקדמי הקלוויניסטי לתחרותיות חומרית, כקריירה ! ניצור המוני מתמשך ומקצין, שלא מדעת

 ,([)מס' ד"א פ"בתיהן )תהלים לו( עליהם נאמר 'אל תבואני רגל גאוה ויד רשעים אל תנידני' ]"והמפפין בידיהם והבועטין ברגליהם והמהלכין בראש אצבעו

ולימודי הטבע הנלווים אליהם הכוללים גם את  במקומות אלו יעסקו רק במקצועות טכנייםשל נצרות זו על האוניברסיטאות. 

החשיבה -מבני כלאת  לעקר מתוכםו ם לחברה וכו'מחשבים, הנדסות, ראיית חשבון ורפואת הגוף הנחוציכהלימודים הטכניים 

כמו כן, יש לצמצם את הלימודים לשנה פה.  סופית המופיעה בתורות שבכתב ובעלהנוצריים הנ''ל ולבססם על החכמה האינ

מספר התלמידים יוגבל רק  .כפי שקיים הדבר באקדמיה לגבי אוכלוסיית קציני הצבא, פרחי טייס ופרוטקציונרים אחת בלבד,
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את הדוקטורט ילמדו רק מי  .לכמות הנדרשת לצרכי החברה ואת התואר השני יש לבטל, כנהוג במקומות מסוימים בארה''ב

יש למסור מיידית למחנכי הציבור  את כל החינוך מהגן ואילך  .שאמורים ללמד במוסדות אלו ורק במשך שנה אחת בלבד

החשיבה הנוצריים הנ''ל -וער היא אפסית ונוצרה על בסיס מבניהחרדי, ללא כל "לימודי ליבה" שנחיצותם לרובו  של הנ

בהמית -נוצרית תת מחברה"החברה הישראלית"  תהפוך ורק אז,ושהחינוך יהיה מבוסס על לימוד, מחקר והעמקה תורניים  

 פורחת ומחונכת, כמו הציבור החרדי. יהודית שפויה, לחברה

  

 הנצרות הפרוטסטנטית ידי-על אטרון, סרטים וספרי סיפוריםיהצגות ת

 

ת י כנסיוובת המדרשאלהי אבותי שנתת חלקי מיושבי בית מהו אומר: מודה אני לפניך ה' אלהי ו )= מבית המדרש(וביציאתו ...,,

מלים, אני עובבתי קרקסיות, שאני עמל והן  [.“שעושין בו מיני שחוק ויכלו בהבל ימיהם,, – פני משה] בבתי תרטיות ולא נתת חלקי

ב"ה בשעה שהק,,  .)ד,ב( )לג.([ , מס' ברכות]"תלמוד ירושלמי" “חתוהן עמלים לבאר שעדן -והן שוקדים אני עמל לירש גןשוקד 

ו יל עולמרוצה להפ,, – פני משהיושבות בטח ושאנן ושלוה ובית מקדשו חרב הוא אפילון ] ,ובבתי קרקסיות מביט בבתי תיטריות

 .]שם )ט,ב( )סד.([ “ולמו להחריבלעו[ .“ולהחריבו וזהו סימן רעידת הארץ

ם ריות, ששולכן הם גם שימשו לאסיפות ציבו ]מס' כתובות )ה.([, כחלק מארמונות המלך מקומות אלו נבנו כארמונות עם אולם ענק

 תר אפילונגד העם היהודי, שלכן הוואף רצחניות התייחסו להחלטות מפלות  שלעיתים גם התוועדו לשם קבלת החלטות ציבוריות,

  .]מס' שבת )קנ.([בשבת להגיע לשם כדי למונען 

 התחילה סודרת לה הלכות גרים, אמרה לה: "בת, אין דרכן של בנות ישראל לבתי,,במדרש "רות רבה" בפרק י"ג, הובא 

 .“לה "אל אשר תלכי אלך" )= רות(תיאטריות ולבתי קרקסאות". אמרה 

א תלכו" תיהם לונאמר: "ובחוקו " ]ויקרא )כ, כג([: "ולא תלכו בחוקות הגויאין הולכין בחוקות הגויים ולא מדמין להם...שנאמר,,

לא יהיה , הכל בענין אחד הוא מזהיר שלא ידמה להן, א]דברים )יב, ל([ונאמר: "השמר לך פן תנקש אחריהם" ]ויקרא )יח, ג([ 

תכם מן תיו וכן הוא אומר: "ואבדיל א, כמו שהוא מובדל מהן במדעו ובדעוובשאר מעשיוהישראלי מובדל מהן וידוע במלבושו 

 קירחהשחייב אדם ל,, ]רמב"ם, הלכות ע"ז )יא, א([. “לוקה מלקות ארבעים ...וכל העושה אחת מאלו,]ויקרא )כ, כו([העמים" 

ל הל,,  .([ח]"במדבר רבה", פ' נשא )י,  “, מכאן שעשתה תורה סיג לדבריה...עור ומן הדומה לדומהמן הדומה לכעור ומן הכ עצמו

למשל  בשעה שדברי תורה בכלל או בחלקם מכונסים, .]מס' ברכות )סג.([ “הזקן אומר בשעת המכניסין פזר בשעת המפזרים כנס

 פי התורה בהרחבה.-בנושא זה והם מוטלים בבזיון, כדברי רש"י שם, יש "לפזר" לבאר דברים אלו על

בית  ו/אופעמים ביום כאשר היהודי יוצא מבית המדרש , שחז"ל ב"תלמוד ירושלמי" קובעים להלכה, שמספר ראינו לעיל

ייכות שהכנסת, הוא חייב להודות בלעדית על כך שאין לו חלק כלשהו לאותם מקומות שהם באר שחת, המובילות את מי שיש לו 

אנוש ה-לםס האנושות מבחינת צלם האלוקים  וצכן, הוא גורם לא רק להרכלשהי למקומות אלו לשאול, כמובא שם בפסוק. כמו 

ם הם רואיו ,תכנים חיוביים גם המציג בהצגותיו ל אינם מסייגים ומוציאים מן הכללחז" לאפשרות של חורבן הארץ. אלא אףשלו, 

 מכל הבחינות. ,בעצם מופעים אלו כחורבן וכמנגנון חושך מוחלט

-ללחן עפואטרון הינו אחד ממסגרות האת מה שפסק הרמב"ם, שמדין תורה אין להידמות לגויים בחוקותיהם. התי ראינו גם לעיל

 פש וכןידי הצגות וסרטי מתח הממכרים ומערערים את הנ-פי חוקות הגויים בהם יש לחנך את הציבור בכל האמצעים, כגון, על

" המבצע , כמו למשל קרקס ובכללו חקיינות, "הקוסם)ולזה הם קוראים "שמחה"(האנושית  ההורס את האישיות ''בידור''באמצעות 

 חטאה(ה)ידי אימוץ סגנונות מ"התרבות -עיניים ומוזיקה ב"ערבי שירה'' או ארועי מצוה, הגוגעת ישירות בנשמה על-יתאח

ם מוסרית וג עול של זוהמה-)ג'אז, בלוז, רוקנרול וכו', המכילה פריקתזיקה שחלקה גם מגיעה מהשבטים הפראיים באפריקה מו ,"המערבית

ציין גם הרמב"ם מ. פרוטסטנטיתהנצרות ה חומרית(-)השויון, דטרמניזם וארציותהחשיבה -על מבניכשכל הנ''ל מבוסס  סממני אלילות(

מסר  , אפילו אם רוצים להעביר דרכוהוא אסור את האיסור להידמות לגוי אפילו במעשה, היינו, גם  עצם המעשה התיאטרלי

, יקס"בשיטת ה"קומ או בידוראו ם של מתח ואימה שכן כאשר העברת המסר החיובי מועבר באמצעות הכלים ההרסניי-חיובי, כל

 .יהיהוד י" זה פוגע בצלם האלוקים שלחיובוכל שכן שמסר " ,מבחינה אנושית כאשר במצב זה המסר החיובי הופך לזניח ומעוות

ים שעומדלכאלה , אפילו שכן לסרטים(-)וכל, לקרקס ללכת להצגות שהאיסור את דברי המדרש "רות רבה",ראינו גם לעיל 

ור בו כיע , שמדבר שישראינו לעילהוא מתנאי גירות ותנאי הכרחי כדי  להקרא ולהיות יהודי. שמאחוריהם רבנים ואנשי חינוך, 

 להתרחקאנושי וכל שכן רוחני כגון המעשה התיאטרלי, יש להתרחק עד כדי כך שאפילו מדבר שרק מזכיר כיעור זה יש לברוח ו

    חובק עולם.ולשגעון פולחני משחית  הפכוהתיאטרון והסרטים שממנו וכל שכן 

 הגדירה)כפי ש הפרוטסטנטית-הנצרות  –כמה הדבר משחית, נוכל לראות זאת באמצעות "מרכבת הטומאה"  כדי להבין עד

שהוא הרבה  שהפכה מוסדות אלו באמצעות האלהה שלהם, למכשיר רב עוצמה נוסף, ,פולי בספרו "קרניים"(רבי שמשון מאוסטרו

החשיבה החשוכים שלה על מה -כדי להשליט את כל מבני מושחת ממה שמוסדות אלו היו בתקופת חז"ל וכל זאת,וחף וסיותר 

בתקופת יון ורומא   ובכך להשחית את כל המין האנושי. שמכונה "החברה והתרבות המערבית" ובהמשך על כל העולם
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פי מבנה -ת, החל מהמצאת הנצרות הפרוטסטנטית, עלהתיאטראות היו רק בכרכים הגדולים, כפי שהובא בחז"ל. לעומת זא

לכל המקומות. השחקנים  , כדי שהם יגיעוערים ונוצרו תיאטרונים נודדיםבכל ה התפשטו התיאטרונים ,שיבה של השיויוןהח

רוחנית כמו מנהיגי הציבור ומעצבי העמדות של המוסר  בדרגה שווה של גדלות מאז המצאת נצרות זו, והשחקניות נתפסו

 פי מבנה החשיבה-וההתנהגות של כלל הציבור ואף יותר מכך, עד כדי השוואתם לכוכבים כשהם מכונים "כוכבים" ועל

של השיויון בין איש לאשה, כונו גם השחקניות ל"כוכבות", על אף שהם/ן התפרסמו באורח חיים מושחת הרבה  הפרוטסטנטי

 הם/ן קיבלו גם את הפרסים החשוביםעיתים בראש מהדורת החדשות. צוין בכותרות העיתונים ול יותר מכלל הציבור ומותם/ן

, להחדיר בעקבות כשרונותיהם/ן , עקב הצלחתם('פרס ישראל'קיבלו את  ן/, הם)במדינה הנוצרית כאן בארצנו ביותר מטעם מדינתם

 .עווי, תשס"ו, בתחילת חלק יו"ד()ראה בארוכה ב"מנהג ישראל תורה", לרבי יוסף ל החשיבה של נצרות זו לכלל האוכלוסיה-את מבני

פי חומרי, בדיוק כ-פרוטסטנטית מקדש את מושג "הכשרון" הארצי-מבנה חשיבה זה של הדת הנוצרית –הארציות והחומריות 

חד בכשרון מיושהיה בזמן האלילות הקדומה ולכן הומצאו אלילים שכל אחד מהם הצטיין בכשרון מיוחד וכאשר אדם הצטיין 

יל "אל אדם על עצם כשרונו וכך גם קוראים לוה נוצרים בארצנו מקדשים את-היהודו גם כיום ,לכן .אלילהפכוהו גם כן ל

הם שם הכוכבים שנחשבו בזמנו לאלים. לכן בני דת זו מחייבים את ילדי-על הזמר" או "כוכב הזמר" או "כוכב קולנוע",

כשרון ""כשרון ספורט",   –כל אחד לפי נטייתו של ות" כדי לפתח "כשרונ ,ללמוד ב"חוגים" שהוא גם טקס פולחני של דת זו

ליל כדי שיהפך לא שיעלה בכשרונו על האחרים "כשרון ספרותי" וכו' וממריצים אותו לכך  ,משחק" בתיאטרון או בקולנוע

וח פיתמעודדים גם את הכשרונות החייתיים של  ,פרוטס'-הנוצריים החשיבה של השיויון והדטרמניזם-מבני בתחום כשרונו.

 ריצה מהירה כשל חיות וכו'. התורה הקדושה מלמדת אותנו למאוסקפיצה וכמו לחיות ויכולת וההאבקות כשרונות הכוח 

הבנת  ועל שקיעה בעמל עבודת האדם על מידותיושמים ואהבת ה' ול-יראת בשאיפות חייתיות אלו ולשאוף לפסגות רוחניות של

  סופרים" כי היא "תרבה חכמה". "קנאת הורק בענין זה הותר ,התורה האלוקית

הלת ק :ותוצאותיושלא לשם שמים על פולחן זה  ,שלמה המלך ונראה מה הוא מסר לנו ברוח קדשו –נפנה אל החכם מכל האדם 

 – עזרא אבן .“שאינו לשם שמים אלא לקנאת איש מרעהו ששניהם הבל,,  – רש"י] כשרון המעשה-כלעמל ואת -וראיתי אני את כל,, – )ד,ד(

ם ות לקנות שההשתדל,, –ספורנו . “ומאכלו וחכמתו וטוב השם ...בעבור בני האדם שיקנאו זה בזה ושלא יהיה הוא חסר ממנו בדירתו ומלבושיו ובניו,,

נביא הכן, -כמו  .“רוח זה הבל ורעותגם  ,קנאת איש מרעהוכי היא  [“טוב וכבוד בהמון באופן זה הוא הבל, דבר שתכליתו בלתי נחשב

מס' בבא ב כמובא]ולא לחקות את הגויים ולראות בכך חסד שהוא חטאת,  שהיהודי חייב להסתכל ולראות את מוריו ,מלמדנו כ( ,)לה ישעי

שחקנים ה  ולא שחקנים בהצגות. [“טובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקים,,  – (קג.)במס' יבמות וכמובא וב"תנחומא" פ' כי תשא א'  (י:)בתרא 

ת זו דמולעיתים ובכך הם עושים שקר בנפשם.  ,הם מציגים יות אותן" לדמולהכנסתקופות ארוכות כדי " ניםוהשחקניות מתאמ

גם ן רוע ומולעיתים דמות זו יש בה גם  ,דמות זו הוא שיא הטוהר, אך לפי הבנת הבמאי/ית והשחקן/נית לעיתיםהוא שיא הרוע, 

  נו. חיים זה מנוגד לכל מה שמובא במקורותי-דפוסמן הטוב. 

 ק בהם,כיצד להבין את אישיותם וכיצד להדב וללכת לאורם וכדי לדעת ולהבין חכמים-כידוע, אנו מצווים להדבק רק בתלמידי

  ליצנים ובמאים. -חכמים ולא לשחקנים-תלמידי ליום ש-לדוגמא אישית מחיי היוםאנו זקוקים גם 

ן כאשר אינם חיים את עצמם וכך הם הופכים לדמות חלולה ולכובקלות ליצנים אלו עוברים במשך חייהם מדמות לדמות -שחקנים

אכן ומחשבת העריות, כמובא ברמב"ם בסוף הל' רוצח בממלאים את ליבם  , הםריקים מכל בסיס רוחני ממשישלהם הלב והמוח 

ה זו ההשחתהופכים למחנכי הדור,  ליצנים-םשחקניוה הבמאים כאשר חיים מושחת זה.-ידועים באורח שחקנים-אותם ליצנים

טומאת  שרקכותרות , , תחת הכותרות המזויפות של "אור", "נאורות" ו"מוארות" )אילומינטי(של יצירת חושך נורא בהתגלמותה

ין בחוסר הבחירה החומרית ו-הארציות השיויון, –החשיבה שלה -הנצרות הפרוטסטנטית יכלה ליצור על בסיס מבניהחושך של 

 .לברוח כמו מאש, שמהם יש טוב לרע )הדטרמניזם(

                                    

 תולדות התיאטרונים, הצגות וסרטים בציבור החרדי                                  

 

בניגוד לזמננו, אז, דוע, עם ישראל מסרו את נפשם במצרים. כיעם ישראל השתתף בהצגות היה העתיקה שהפעם הראשונה בעת 

בן יהודה או  שהמציא אליעזר"השפה העברית"  –רים בשפה המשיחית והכפרנית לשונם ומדב החרדים שינו אתגם ש

מסר את נפשו גם בשיא השיעבוד ולא שינה את לשונו וגם לא שינה את לבושו, ש דאזעם ישראל לעומת בשאר הלשונות, 

לפני תחילת השעבוד   .בוש פרוץשל הליכה בלוישנה גם תופעה בניגוד לימינו שנשים הולכות בלבוש אופנתי של הגוים 

ם הפרישו יתיאטרון, מיד המצריך כאשר הם חיקו את המצריים והלכו להצגות ם, איעם ישראל היה מכובד בעיני המצרי ,במצרים

ירמיה, פיסקא "ילקוט שמעוני",  פסיקתא רבתי,]את עם ישראל מעליהם כדבר מאוס והחלו לשעבדם בשיטות איומות, כמובא במדרש 

-מימי לא נכנסתי בבתי לפני הקב"ה: רבונו של עולם, אמרה כנסת ישראל "משחקים ואעלוזלא ישבתי בסוד "„ – [רצ"ג

   .“מפני ידך בדד ישבתי עמהם חקתישו עו"אסאות של יבתי קרקלות ויאטטר

 ." ומיד "ויקם מלך חדש"ותמלא הארץ אותם"„ –, הובא ]תחילת פרשת שמות, על הפסוק "ובני ישראל פרו וישרצו"[ב"ילקוט שמעוני" 
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, מיד גזרו מהםמלאו את מצרים. דבר אחר, שנתמלאו בתי טאטראות ובתי קרקסאות  –ר רבי יוחנן "ותמלא הארץ אותם" אמ

מאוסה של פסולה והיא התנהלות סביב המשחק,  של חיקוי דמויות והעליזות  משחקאנו רואים, שעצם ה .“שיפרשו מהןעליהם 

וכאשר מתדרדרים  ,המסרים בהצגה הם חיוביים או שלילייםמת עם ישראל, אפילו בלא קשר לכך שת את נשונוגד קלות דעת

יוצרים מסגרת כזו של הצגות וכל שכן סרטים, יוצרי ההצגות, משתתפיהם והקהל שבא לחזות אף ומחקים את הגויים ו

ום ורציחת שלוש מאות תינוקות בכל יך על עם ישראל אסון איום ונורא של עינויים עד מוות, עבודת פר ים בכךבהם, מביא

 של אותם תינוקות.מדמם  ,כדי לרפא את פרעה מצרעתו

, היה לאחר מלחמת העולם הראשונה בעיר קראקא שהופיעה הצגה בציבור החרדי המאורגןבעת החדשה  פעם הראשונהב

, אשר רשת "בית יעקב" לבנות ישראל, מייסדת סמינר למורות ושרה שנירר שבפולין. את ההצגה יצרה הצדקת והמחנכת הדגולה

 שיצר ז'ן קלוין, בכרם ישראל זר-ם זמורתינספר" ו"בית ספר תיכון" ה-"ביתכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליה. 

, מהו ]ראה לעיל בפרק על מפגשו של רבי יוסלמן עם מרטין לותר יצר כפי שהוא הצורך במוסדות אלו מאבות הנצרות הפרוטסטנטית.

ון שהמקובל האלוקי רבי שמשהפרוטס', -של הנצרות המרכזיים החשיבה-מתוך ארבעת מבנילשיטתו נבע  ,ע''פ חז''ל[ בית ספר

  "מרכבת הטומאה".  –רניים" הגדירה לפני כמעט ארבע מאות שנים בחיבורו "ק מאוסטרופולי

 החינוכי ששרר באותה ן את הרקעיש להבי ספר,-שרה שנירר עשתה צעד כזה תמוה והקימה ביתגם זה שכיצד  ,כדי להבין

פגעה החלה נטישה של התורה והמצוות, אך אחרי המלחמה ש העולם הראשונה-בכל מזרח אירופה. כבר לפני מלחמתעת בפולין ו

 ניהלו כו'()הבונד, הציונות הכללית והדתית ו נוצריות שונות-ותנועות יהודוהתערערה יציבותן של הקהילות  ,קשות בעם היהודי

ץ , עד שמרן "החפסגירת ישיבות רבותהמוני של נטישת התורה והמצוות, לה סחףהגברת הל , שגרמהברחוב היהודי תעמולה

בנות ה. מצבן של חיים" סירב ברוב המקרים לברך הורים לזרע של קיימא, באומרו שכמעט כל הילדים ממילא יצאו לתרבות רעה

 אם משום התערערה לחלוטין, . סמכות ההוריםן מסגרת חינוכיתה להתשל הבנים, היות ולא היזה היה הרבה יותר גרוע מ

רף קל והן נפלטו לרחוב והיוו ט שההורים היו שקועים בשיקומם אחרי המלחמה ואם משום שהיו הרבה יתומות מאב או גם מאם

  ב. שהבטיחו להן חיים של אושר כוז ,תנועות לאותן

, מום קמו לכבודה, משום שהיא כנראה נשואה לאברך תלמיד חכםלת ברכבת אשה נשואה בעהמצב היה כה חמור, שכאשר ראו 

  ישיבה, אפילו שהן עדיין שמרו על מעט מצוות.-האחרות סירבו להנשא לבןכי 

פתות לכדי  של הגוים, מוסד הדומה למוסד חינוכיהתרסקות יהודית זו יצרה את הצורך הדחוף להקמת מסגרות לבנות, היינו, 

נות לא במוסד שהיא הקימה, כדי שכל הבזו יצרה שרה שנירר הצגה על חנה ושבעת בניה מסיבה  וד בו.והבנות ללמאת ההורים 

ותה . אפילו כאשר שרה שנירר התארסה, ניסו חברותיה לפתות אנוצריים-תתפתנה ללכת לתיאטרון של הגויים או של היהודו

ה ין לא בטחספר של "בית יעקב", היא עדי-פר בתילכבוד יום אירוסיה ללכת לתיאטרון. גם לאחר שהיא הקימה וביססה מס

 – ותיהמהמורות  שהיו גם חניכבשנת תרצ"ה בגיל חמשים ושתים, היא ביקשה בצוואתה טרה לחלוטין בחניכותיה וכאשר היא נפ

    ."אל תהינו ללכת לתיאטראות"

שייכים ומושתתים ה", התיאטרון ובתי ספר שבניגוד לתקופת יון ורומא "ההצג ,אז ם גדולי ישראל היו יודעיםאסביר להניח, ש

מה  ,זאלמעשה, אם היו יודעים  . זאתהם לא היו מאפשרים  )וכיום כבר אין מסתירים זאת(ללב ליבה של הנצרות הפרוטסטנטית 

 משומדים נוצריים פרוטס', לא היה נוצר סחף זה של השתמדותשל למעשה  הדרך הינן-שידוע כיום, שכל התנועות סוטות

 .של העם היהודי רובו

   :שכיום הם אינם מתקיימים, על ידי שרה שנירר היו מספר תנאים ליצירת "ההצגה"

ת ההצגה את יוצר גדולי ישראל יכירו אישית שכליצירת הצגה מן המסד ועד הטפחות יכולה לעשות רק אישיות גדולה כמוה,   א.

 .ל כךויתנו לה הסכמה מפורשת בכתב ע הצדיקות שבדור כאחת מגדולות

יפור ס הממחישותההצגה תהיה רק להמחשת סיפור שהובא בתורה או בחז"ל, כחנה ושבעת בניה ולא כהצגות הפרוטסטנטיות   .ב

  . או מתקופה שלאחר תקופת חז"ל ,המתרחש בימינו

  כמו חנה.  ,על קדושת השם מסרו את נפשןמצב בו בנות או נשים רק להמחיש  חייבמהמקורות הסיפור   ג.

 כתאו היו עלולות לל שהיה בזמנה של שרה שנירר, שכל בנות ונשי עם ישראל הלכוהסחף רק במצב יצירת הצגה תהיה   .ד

  ה.  של פרחחיות מבתים חרדיים לתיאטרון או קולנוע.  מיעוטרק תלכנה ולא כשיש חשש, שאם לא יעשו הצגה לתיאטרון 

  ירר. כפי שעשתה זאת שרה שנ ,הצגה תהיה רק בתחום בית הספרה

הוא למעשה יצירת פולחן טמא של הנצרות  " או סרטהצגה"יוצרות ההצגה תהיינה תמימות, שאינן יודעות שיצירת  ו.

תירו התנאים הנ"ל אינם מתקיימים כיום, אף שבזמנו הכאמור,  הפרוטסטנטית, כפי ששרה שנירר לא ידעה עובדה זו בזמנה.

    .זאת גדולי ישראל וכבר נפסק הדין

ריו, מנהג שיש בו צד איסור אין הולכים אח,,: פי גדולי "הראשונים" ו"האחרונים"(-)על , "באור הלכה")תרצ, יז(ברורה" משנה "

-הודוידי המשומדים הי-)= על ובודאי לא כשהמנהג החל מפשוטי העם –חכמים וחשובים לצורך חיזוק הדת פי -גם כשהונהג על

 .“יהבתורת רפיון בקיום התורה ומצוות נוצריים(



50 

 

 –ה פסק הלכ בי יוסף שלום אלישיב, רבי שמואל הלוי וואזנר ורבי נסים קרליץ()מרנן רבשנת תשס"ג, אדר א' פירסמו גדולי הפוסקים 

"ספרי ([ ]אורח חיים )שז, טזבנוגע לצפייה בסרטי מחשב, אפילו אין בהם מראות אסורים, הוא בכלל מה שכתוב בשולחן ערוך ,,

"והרי  אל תפנו מדעתכם" וב"מגן אברהם"  שם )כב( כתוב: -...ועובר משום 'אל תפנו אל האלילים' מלחמות אסור לקרות בהם

 שהםנו: "כתב וזה לשו ]מס' שבת )קמט([הוא ההולך לטרטיאות וקרקסיאות והם מיני שחוק כדאיתא במסכת ע"ז י"ח"  ו"המאירי"  

שכין ו מעבודת בוראו" וב"חיי אדם" כתב: "שדברים אלו מוו של אדם ומפנים אותו לבטלה ומייאשים אותלבדברים המושכים 

עולם  לבו של אדם ומבטלין ממנו יראת שמים" ומה לי אם הולך לראות סרט במקום אחר או שיושבים בבית וצופים כדרך מבלי

ובנות  לנשים יצלן. ואףסורין באין עליו ומזונותיו מתמעטין, רחמא לגדול מאוד, שי שהעונש על זה ]מס' ע"ז )יח([ויעויין בגמרא 

פי -על ורשאסהיוצא מכל הנ"ל,  . )יעויין שם במס' ע"ז בתוס' בקרא 'אשרי האיש', אין זה למעט אשה(שמים -הדבר מזיק ומרחיק מהן יראת

ורסם ודברים אסורים מצד עצמם. וכבר ידוע ומפ בהם מראות משחק או סרטים, אפילו אם לא יהיו הדין שימוש במחשב לצרכי

 הזהירהננו ל ,עוסקים במלאכת חינוך הבנים והבנות, עד כמה המחשב מרחיק את נפש הילדים מתורה ויראת שמים. על כןאצל ה

 .“את ההורים והמחנכים שלא להשתמש במחשב לענייני בילוי כלל

בות בעק,, :לענייני פרצות"מטעם "בית הדין המיוחד  ,בשנת תשע"גתשרי  שדבחו ,יצא על סרטים לנשיםשפסק נוסף 

 שראל(י)=  גדולי  , הננו לגלות  בזה את דעתנו ואת דעת רבותינו)= שיצרו במאיות פרחחיות "חרדיות"( פירצת הסרטים לנשים

צוין שעל אף  בעירנו בימי חול המועד, חנוכה וכו' אין רוח חכמים נוחה מהם,המתקיימות  וכדומהשליט"א, שהקרנות סרטים 

, רבי תורה()= חבר מועצת גדולי הבאנו על החתום: רבי יצחק זילברשטיין . )= רבנים( כדומהידי אנשי חינוך ו-שהם מבוקרים על

-אשי בתיר ,פסק הגאונים .“, רבי שלמה בן שמעוןבני ברק( - צדק דין= ראש אבות בתי )שלמה זלמן אולמן, רבי שריאל רוזנברג 

, כי צורה ואופן שהוא ואף מבוקרים ואף לצורך מצוהאסור לחזות בהקרנת סרטים באיזה ,, הדין של "העדה החרדית" בא"י:

   .“ביץדוד הורא. הוא מצוה הבאה בעבירה. באנו על החתום: ישראל משה דושינסקי, בנימין ראבינאויטש, ישראל יעקב פישר, 

פי -ולכן על האנושיות לחייתיות וביןהאדם לחיה  ביןגם הנוצרי של השויון, קיים שויון החשיבה -מבנהפי  על  –טבע סרטי 

 כבר חלק כך ניתן לחוש שהאדם הינוכי , אף בסרטיםהחיים -אורחות החייתיות של בעלי יש ללמוד ולחוות את ,הדת הזו

-עיה עלב, אין לבני דת זו כל נוצרית-גם כאשר חווים את אכזריותם ושאר המידות המגונות שלהם, מבחינה דתית .מהחיה עצמה

י מרטין דת זו, שאין לאדם בחירה בין טוב לרע וממילא כולו חטאים גדולים וקטנים, כדברמבנה החשיבה הדטרמיניסטי של פי 

חתית ת-לשאול ולכן גם כאשר האדם מתדרדרשהכל כבר נקבע ב"גזירה הקדומה"  ,פי דת זו-לפי ז'ן קלוין שקבע על אולותר, 

 מוריד לגבי הנזקים שמהם ייפגע הצופהרוחנית, זה כבר נקבע מראש וגם כך האדם מלא חטאים, לכן זה אינו מעלה או 

   בסרטים אלו.

הרוח -שהם חיי ולא להתקרב לסרטי הטבעלי הדורות שאנו משתדלים לחוות רק את אורחות חייהם של צדיקי גדו ,אשרינו

 ברק, שתמורת בצע כסף מפיץ פרסומת לסרטים-בבני "חרדי" איננו מתפתים למקומוןשו ,והטמאים של אותה דת המצחינים

 יןלבזה  נוצרי של מקומון-הצוות היהודו בין פי השויון-וגם מבטיח כנותן כשרות על ,ייתיים אלו תחת הכותרת "סרטי טבע"ח

רק לפי  ,אך הוא "שכח" לציין שהם כשרים למהדריןהטבע שהוא מפיץ הם "כשרים למהדרין", גדולי ההלכה, שסרטי 

 .הנצרות הפרוטסטנטית

יר תפתחותה והתרחבותה של הנצרות הפרוטסטנטית, נדרש סוג חדש של ספרים כדי להחדלשם ה – ושירים ספרי סיפורים

חשיבה אלו נוצרו ספרים -בסיס מבני על ספרי סיפורים.שירי ולשם כך התפתח ענף  את מבני החשיבה שלה בכל העולם.

שים נשים, אנ-ילדים, אנשים-רנוע-מחברי הספרים היו מבוגרים ,. על בסיס השיויוןחומריים-המבוססים על נושאים ארציים

ון בעלי חזחסרי כל ידע, אנשים , בעלי ידע נרחב או אנשי העולם התחתחון -ם מהוגנים אנשים פחותי ערך, אנשי-חשובים

אלא ספרי עלילות  משל קצר, למשל "משלי שועלים",לא עוד  –בעלי חיים -, אדםחסרי חזון והעמקה - וכושר העמקה

מבנה החשיבה של הדטרמניזם הפרוטסטנטי, בספרים אלו פי -על חיות מספרות על עצמם".והאנשה של חיות, למשל, "

הם  איםהקורדעות פסולות, מעוותות, מיניות, סטייתיות ואף פשעים, שכדי להחדירם לליבם של ת ויוהתנהגומועלים על נס גם 

עיקר בר יוצא נגד התנהגות ודעות אלו, הגם אם לעיתים המח  .נפשי-בהתלהבות ולעיתים תוך יצירת מתח ,נכתבו בפרוטרוט

ולעיתים  בסיס הלגיטימיה אישיותו של הקורא תתעצב גם עלשכתוצאה מהכתיבה המתלהבת ויוצרת המתח והמסתורין, היה 

על  הקורא , כדי שהתנהגויות ורעיונות פסולות אלו יהפכו לחלק מהוויתו שלשל התנהגות ודעות אלו בכל פרטי פרטיהן הסובלני

 (אין בחירה חופשיתממילא )היינו, שהבסיס הדטרמניסטי פי -על, למחברים אלו. ס הדטרמניסטי של הנצרות הפרוטס'הבסי

 "סופרים" ו"משוררים".  –תוארים שנתפסו כבעלי כבוד  , הוענקושיויוניהו

החשיבה -מור, מבנהכא  – )ר' להלן במילון המדגמי(נוצרים -ידי היהודו-, שהוא מושג שהומצא עלספרי קריאה של "ידע"

, נכתבו ארצי. לשם כך-דורש מההמון לדעת לפרטי פרטים כל ידע חומריהחומרית -פרוטס' של הארציות-של הדת הנוצרית

תיאור לפרטי פרטים כיצד טבעה ספינת הפאר טיטניק וכיצד אחרי שנים רבות נעשו  , למשל,רבים שטותייםספרים ומאמרים 

כדי שראשיהם של הקוראים יהיו דחוסים עם "ידע" עלוב ורדוד ה והפריטים שבה, מאמצים לשלות את חלקיה של הספינ

התפתחה , המבנה הקלוויניסטי הנוצרי של המצליחנות האלוהית והקרייריזם של קלוין-פי תת-על חומריים.-פרטים ארצייםב



51 

 

ם של ג'ינס" בו מובאות כל מיני ספרות ענפה וכתבות בעיתונים על כל מיני שיאים של הצלחות חומריות ובראשן "ספר השיאי

אורים של שבטים ועמים יקיים פירוט הזוי של מיזמים שונים, של תופעות ות בספרות זו  שיא, גם של שיא הטירוף!-הצלחות

נספחים אליהם לקחים "חיוביים", כל אם אורים אלו, אפילו יאצל כל מי שקורא ת עוקרים מן השורששמדכאים ו ,רדודים וכו'

 שמים. -ץ להצלחה רוחנית ויראתרצון ומאמ

ל עחקוקים  ל מאורעות שונים באמצעות רצפי תמונותששרדו ע העתיקה, קיימים תאורים מאז תקופת מצרים  –ספרי קומיקס 

בת ראש ישי בצלם האלוקים של היהודי.  והןבמבנה האנושי  הןהפגיעה הקשה של הקומיקס מתבטאת,  או על בדים. ,הקירות

שיצא  חולה זו, כמובא בספרש מועצת גדולי התורה בארה"ב מרן רבי יעקב קמינצקי נשאל מה דעתו על רעה "תורה ודעת" ורא

פעם אחת שאל מנהל מחנה קיץ את ר' יעקב, מה עליו לעשות עם חוברות ה"קומיקס" שהוחרמו בידי חלק מן ,, –לזכרו 

בה החשי-בני)= הנשען על טומאת מינו רק בעטיו של תוכנן המדריכים. ר' יעקב הסביר לו כי הנזק העלול להיגרם מחוברות אלו א

שהתמונות מונעות מן הילד כל צורך להפעיל את שכלו ולדמיין את מראה אלא בשל העובדה של הנצרות הפרוטסטנטית(, 

ברות מתן רשות לילד לעיין בחו .הילד, גורמות חוברות אלו לניוונההסיפור אותו הוא קורא. במקום להרחיב את דעתו של 

נער, ל)"רבי יעקב קמינצקי", פרק י"ט, חנוך “ ה"קומיקס", כך אמר, דומה במשמעותו הרוחנית לקשירת זרועו לצד גופו...

 (.409עמ' 

, כיון ש"תמונה אחת החשיבה שלה בכל העולם-הטמעת מבנימכשיר הסברתי זה, לגייסה  הנוצרית הפרוטסטנטיתהדת 

-תהארציושל  הנוצריים החשיבה-תונות ובספרים על בסיס מבניירצפי תמונות בע נוצרים פרוטס' יצרו .שווה אלף מילים"

, של אנשים חשובים ופחותי ערך בצורה שווה ,תולים של הדמויותבאמצעות ליצנות והי ,והשיויון, הדטרמניזם החומרית

ת, החומרי-הארציות מיע אתוות גופם ופרצופם, כדי להטיתוך כדי האנשתם, על ידי ע חיים-גברים, ילדים/ות ובעלי-נשים

  והשיויון הפרוטס' בליבות הקוראים. הדטרמניזם

דו"ח חמור על הספרות הממכרת של ה"קומיקס", שפורסם בשנת תשע"ח, מצביע על כך שהציבור החרדי הוא הצרכן הגדול 

צרוך לדי כאשר הוא גדל ביותר של ספרות "הקומיקס", כתחליף לטלויזיה והאינטרנט בגיל הצעיר, צריכה הגורמת לצעיר החר

מוד את האינטרנט והמרקע עם התמונות שלו כצורך ממכר ומחליש ולעיתים מאפס את יכולותיו הלימודיות, משום שספרי הלי

דו"ח )משנה, גמרא וכו'(, אינם מונגשים לו כפי שהרגילוהו הוריו מגיל צעיר באמצעות כלי זה של "הקומיקס", המוגדר ב

 וחדרהת ממכרת זו הכידוע הוא ההפך הגמור מכל מה שמוגדר כיהודי. הדו"ח הרשמי גם מציין, שספרוכ"בידור וקלות דעת", ש

הוא  גםברק, -בבני "ל והעלון לשבת עם קומיקס הראשוןבתשובה בארץ ובחו-ידי החוזרים-על חמישי",-לציבור החרדי כ"גייס

 ידי חוזר בתשובה. -על הוחדר

נית ם הידועים שחיברו ספרות מודרראשוני החרדי – רניים בציבור החרדירים והשירים המודופיתולדות ספרי הס

. ביותר היה הרב מאיר להמןהיו בגרמניה. המחבר הידוע  (היינו, ספרי סיפורים דמיוניים על המתרחש בתקופתו של המחבר)

 ושית בציבוריות של הגוייםהחומרית של ההויה האנ-בעצם כתיבת ספרי סיפורים, בהם יש סיפורים לפרטי פרטים על הארציות

שה יוצר הוא למע ,הבלטת פעולותיהם של ענקי התורה בעם היהודילבין הבלטת גויים ומתבוללים ופעולותיהם בין ועל השיויון 

-ניוגם גדולי ישראל לא ידעו על מבלהמן לא ידע על כך מאיר הרב  החשיבה של הדת הנוצרית הפרוטס'. -את הטמעת מבני

הם רק הבחינו במעורפל בעובדה שיטות החשאיות בה נקטו נושאי דגלה של נצרות זו. ה, עקב הללו החשיבה הנוצריים

 בתתערו-י. מסיבה זו נסחפו כמעט כל יהודי גרמניה להתבוללות, עד כדי נישואשישנה משיכה לדרכי הגויים, שממנה יש להתרחק

חרדים, המעט מאלו שנשארו יהודים, היינו את ה נטיים.סטם נוצרים פרוטינה ,כל היהודים המודרניים להלן,כאמור . המוניים

ון זו, נעשה נסי שמדובר למעשה בטומאה החמורה ביותר של נצרות הידע-. במסגרת החשאיות וחוסראותם היה ההכרח להציל

תאור ו ,םלא צנועים ותוך הפקת לקחים מוסריי החשיבה הנוצריים הנ"ל, תוך צנזור תאורים-לכתוב ספרות חרדית על פי מבני

  מתבוללים החוזרים בתשובה.

 י, מאותם יהודים אשכנזיםחרדהציבור את המאמץ עצום להתחיל לבנות מחדש כידוע נעשה המדינה,  עם ההכרזה על הקמת

 על ידיונוצרים בחו"ל -שהיו שרידי כבשני השרפה הרוחנית שנשרפו באמצעות אלימות כלכלית ופיזית על ידי היהודו וספרדים

, שזו זצוק"ל איש"-ולכן אמר אז מרן "החזון את המדינה במרד ובחטא שהקימהבארצנו, פרוטסטנטית -נוצריתהממשלה ה

יבור הקמת הצהמערכה להמרכזי והחשוב שניהל את  המצביאאיש" היה -מרן "החזון . זהות-אינה מדינה ואף סירב לקבל תעודת

עוט, ותו מיהדתיים, שעינם היתה צרה גם בא-הציוניים והציוניים נוצרים-היהודי מחדש, תוך כדי מאבק בלתי מתפשר נגד היהודו

ם יחד ע התקרב)שניסה לגוריון, הגזען האנטישמי והשבתאי -בן נוצרי דוד-היהודומקימה של "מדינה" זו,  שגם אותם הם רצו לשמד.

ם ע, הלך להפגש (ע"ש שבתאי צבי ,צבי"-ו "בןהוא קרא לעצמ . בשנת תרע"ה בטורקיה ונאסר שם ע"י הטורקיםהשבתאית לכת "הדונמה" צבי -בן

   .שולחן וכסא שבורוכל זאת מתוך חדרו הדל עם  ,ללא צבא ומשטרה כח מיהו אותו מצביא המצליח לנצחוווימרן, כדי לה

ר מום ואמיצא מהמפגש הגוריון -בן פי ציווי התורה, שאין להסתכל על פני אדם רשע. -משקפיו, על אתמרן בזמן המפגש הוריד 

 למזכירו שמדובר באדם שהוא "סולם מוצב ארצה וראשו בשמים".



52 

 

ת קים אהוא ה ,כן-ם לאלפי כוללים ברחבי העולם. כמוברק את "הכולל" הראשון, שהיווה את הדג-מרן "החזון איש" הקים בבני

ת ששרדו א גבוהותבכל העולם. הוא עודד את שרידי הישיבות ה גם לרבים כמותהה את הדת"הישיבה הקטנה" הראשונה שהיוו

 ברק. כאשר פנה אליו שכן של הישיבה הקטנה ואמר לו שהוא שליח של השכן-"השואה" ואת חצרות החסידים להשתכן בבני

וא יכל יפסיקו ללמוד. הוא ענה לו ברוב פקחותו, שראשית מדוע השכן שולח שליח, הש המבקש שאחרי עשר בלילה, מפני הרעש,

עוד  ברק, כי-ושנית הוא הציע לאותו "שליח" שיאמר לשכן, שעדיף שיעקור את דירתו מבני להגיע בעצמו ולומר שהוא השליח

   כנסיות וישיבות.-ברק שלא יהיו בו בתי-מעט לא יהיה רחוב בבני

כפי  לונית,ברק, כדי למנוע את תוכניתו של בן גוריון להפוך את המושבה לחי-מרן פעל להקמת שכונה חרדית "זכרון מאיר" בבני

רופה, על אדני ההשקפה התורנית הצ לבסס את הסמינר המקומי למורות זצ"ל ה בכל הארץ. הוא הינחה את הרב אברהם וולףשקר

 שותפיוו זצ"ל הרב פרדוהצדיקים כדי שהבוגרות יצאו יראות שמים, כשיהפכו למורות בתי החינוך "בית יעקב". הוא עודד את 

ל כמחנות ריכוז להשמדתם הרוחנית שבארצנו של כבשני המעברות שהוקמו בהקמת סמינר "אור החיים" לשרידות הספרדיות 

את מרן עודד את הקמת הוצ העולים החדשים מהמזרח, שארגון "אליאנס" עדיין לא הצליח להגיע אליהם בחו"ל כדי לשמדם.

ם של ארים את אישיותספרים המת  ,עבור החרדים פרוטסטנטית-הספרים "נצח", אשר דרכה הוצאו לאור במקום ספרות מודרנית

   נות ואת פועלם לביסוסם של החיים היהודיים.וגדולי ישראל במאת השנים האחר

תם וספרים יש תמיד לספר רק על מעשיהם וגדול , במאמרים, כתבותפה-מרן הגרא"מ שך תמיד עורר על כך, שבסיפורים בעל

ך שמים, השקפה טהורה והליכות יושר בדר-ם יראתשל גדולי התורה והצדיקים, כי רק כך ניתן להחדיר בשומעים והקוראי

 מה שקרה וקורה בפועל בשדה הכתיבה בציבור החרדי, הוא כרחוק מזרח ומערב מדעת התורה שהובאה לעיל.  התורה.

דולי ם על גולילדים הגדולים הוצאו לאור רק ספרי ספרונים של "סיפורי צדיקים" ילדים הקטנים היו יוצאים לאור רקל ,בתחילה

וכן רדים חובת הסקרנות של פועלים ח-שנפחו היה קטן, כדי לצאת ידיהיחיד היה עתון "המודיע" הארצי העיתון היומי  שראל.י

אשון בעיות השעה, כפי שכבר התבטא על מושג "העתון" הגאב"ד הר לעשמש במה להתייחסותם של גדולי ישראל כדי שהעיתון י

רות ולא קבוצת חוב דף, “טרף, אך נחוץ זה דף,, –יים שאול קרליץ זצוק"ל הגאון הגדול רבי ח של בד"ץ "שארית ישראל"

 מכשיר סיכות.עם  ותהמהודקוחוברת יומית  ת ושבועיענקיות 

 ,נוצרי ונופחה לממדים מפלצתיים-בי היהודווחשל הרפש הרתונות החרדית כיום התדרדרה באמצעות חיקוי זול יהע

-בנהועל מ ,איש לאשה וביןילד למבוגר  ביןהחומרית, השיויון -טית של הארציותהחשיבה הפרוטסטנ-כשהיא מתבססת על מבני

כרח השעיתון הינו רק  הנשענים על המסורת האלוקית בפסיקתםשאין לסמוך על גדולי התורה  ,החשיבה המרכזי של נצרות זו

ת", "עונג שב ף, מוסם ליום"ובאו דבריו בעיתון "מיוהוך גם אמר אפילו הרה''ר שלמה עמאר ]כ של בדיעבד ואין להופכו לדבר המותר לכתחילה

שר נוסד כך גם אמר כ"ק האדמו"ר מגור כא בעלי דעת תורה.  ,את החדשות בקצרה, רק בני תורהושיכתבו בו  [חשון תשס"ז-י"א מר

דר שיצירת העיתון, הוא דבר של בדיעבד שבדיעבד, של מניעת הפועלים החרדים הסקרנים מלהתדרעיתון "המודיע", 

ולהגיב על דברי הכפירה שלהם והתקפותיהם השקריות  נוצריים-ונים המשוקצים ומאוסים של היהודוולקרוא את העית

לו ואל יאכ ולכן הוא אמר "מוטב שיאכלו ישראל בשר תמותות שחוטות וההסתה האנטישמית שהם מנהלים כנגד הציבור החרדי

 .אל", עמ' קכ"ג, תשנ"ב[]אהרן סורסקי, "גולת ארי ישראל בשר תמותות נבלות"

ופו העיתון "יתד נאמן" ש"המשימה העיקרית היא: נקדש את שמך בעולם. המטרה היא בס עורכיאמר ל מרן הגראי"ל שטיינמן

                 .שנות הופעת העיתון( 30)בגליון לרגל " שיהיו האברכים בני עליה שלא צריכים עיתוןשל דבר, 

חיקוי  , הינו)מעבר לכך שעצם יצירת נפח זהדית אינו מאפשר טכנית כלל לבקר את התכנים תונות החריהנפח האדיר של הע

של "יתד נאמן" אמר לי העורך, ואף בזמן הייסוד  ידי הגוף שמונה לכך-יום יום עלפרוטסטנטי זול והוא מנוגד לדעת גדולי ישראל( 

 נפח עצום. בעל ואה ןברי חז"ל", כל שכן כיום שהעיתות דשהמבקרים "יודעים לבקר רק תכנים מזוהמים ואפילו לא מה שנוגד א

מקובל על גדולי ישראל, לכן מובן שהם מבקר ו/או הכלל גוף  עיתונים ומקומונים אלו איןל  –השבועונים והמקומונים 

ם אותם אינם מסתפקים בפרסום חנויות ומפעלים שג ,מדורדרים ומושחתים לחלוטין. המקומונים שמורכבים בעיקר מפרסומות

הכולל גם אינטרנט, של הפניות ללימודי מחשב אינטרנט כתוב הם מפרסמים ללא הבחנה בין הטהור והטמא, אלא הם מהוים 

, כגון מסגרות ללימודים אקדמיה גלויה ומוסוויתאטרון וסרטים, ית-לשהוא, הצגותמפוקחים על ידי בד"ץ כמלונות שאינם 

שכולן נוצריות וכלה במסגרות ללימוד השקעות וסידור המשק הכלכלי הביתי  . וכו'[]קאוצ'ינג, נ.ל.פשונים, החל מ"השיטות" 

   פרוטסטנטית תוך הסוואה וכו'.-באמצעות אנשי האקדמיה הנוצרית

החשיבה של -על כל מבני המבוססת פרוטסטנטית-החרדית התדרדרה לשפל חסר תקדים והפכה כיום לספרות דתיתות הספר

אף שספרים אלו מצופים ברקע של , ועל ברכיה כבר התחנכו דורות של החרדים ,מבניה-ועל תת הנוצרית הפרוטסטנטיתדת ה

  .ף הספרואו בתפזורת בג ,מסר תורני בסוף הספר

ן כל הספרים רוויים אינם נמנים על תלמידי החכמים ואף לא על אברכי כולל ולכ מחברי הספרים  – החשיבה הראשון המבנ

בכל ספר ישנן כמויות גדולות של מידע שאינן עולות בקנה  ,כן-ם מבוססים על מסורת ישראל. כמוינניסוחים שאב מתוך בורות
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כיצד להתייחס על פי דעת תורה בכל משפט המובא בספרים אלו על מה אין לכתוב ו עם מה שמקורותינו מלמדים אותנו אחד

 ביב אישיותם של גדולי ישראל.שמחברים/ות אלו עוברים על דעת תורה ואינם ממקדים את ספריהם סוכמובן 

טי תלמיד חכם לנפל בין, אישאשה ל ביןשיש שיויון  ,על כך קבוצת מחברי הספרים מתבססת  –מבנה החשיבה של השיויון 

יצוב עהמשפיעים של מחברי/ות ספרים ם מסוגלים להיות -ל-ו-, היינו, כצדיק לאדם פשוט ביןילדים למבוגרים ובין ישיבות 

לאחרונה אף הגדיל לעשות אחד "הסופרים"  ". מרגשו" והעיקר שיכתבו "יפה", "מושך"עות כתיבתם אנשי הדור באמצ

-עלילבין ב המבטא שיויון בין האדםויצר ספר עבור החרדים  ידי גדולי ת"ח וגדולי הפוסקים כחילוני עם כיפה שחורה-המוקע על

 ,רבים ילדים ליצירת טראומות וערעור נפשם של הוא גם אחראיעל עצמם". מספרות "חיות  –חיים באמצעות האנשתם 

ידי -המחוברים על מתח"-הסוג של "ספרימ ,תרבות של ספרי הרפש-מתוך תחושה נחיתית וכתת] מתח ואימה-באמצעות יצירת דיסקים רוויי

  .רבים םהורי, כפי שהתלוננו עליו מחברים פרוטסטנטים[

פרוטס' נגד החינוך היהודי של רשת החינוך החרדי -וך הנוצרייש לציין שבמסגרת ההתקפות האלימות של משרד החינ

 ך שהןהן על כהם התנפלו על הגננות והמורות וצעקו עלי )לעיתים בלבוש חרדי(, באחת מהתפרצויותהם של מפקחיו "בית יעקב"

ר לכך מעב למידות. על עקדת יצחק ועל גזרות פרעה בתירוץ שזה יכול לגרום לטראומה אצל הת מלמדות את תלמידות הגיל הרך

פורים כדי למנוע חינוך יהודי מבנות ישראל, שהרי במשך אלפי שנים שילדות ישראל חונכו על סי שזה תרוץ אווילי ומטופש

 שמים-לו בכך חוסן נפשי ורוחני של יראתמכוננים אלו ולא רק שאף אחת מהן לא סבלה משום טראומה אלא להפך, הן קיב

פחד יראה ו יראת  ה' תוסיף ימים ושנות רשעים תקצורנה", היינו," – )י, כז(במשלי י שכבר נאמר ועמידה בפני פגעי הגלות, כפ

מיד תכאשר האדם " –שם בביאורו  וכן הסביר הגר"אשמים, אלא אף מוסיפה לו אריכות ימים -מה', לא רק שאינה פוגעת בירא

 "פחדיםואבל יראת ה' תוסיף ימים ואינו כשאר היראות  ,ביראה ופחד, חייו אינם חיים ויכול למות מן הדאגה בימים מועטים

   בפירושו שם. רבינו יונה מגירונדיענין זה  וכן הסביר ביתר הרחבה שם

, נפש-פרוטס' עליהם אמונים אותם מפקחים עלובי-החשיבה הנוצריים-ידיעת מבניל ורךהצבכך לעורר על חשיבות  יש

 מושתתים ומונעיםם , שבהיותכולות מיד לענות לאותם מפקחיםהן היו י שהרי אם הגננות והמורות היו יודעות על כך,

ו כל מה זלפי נצרות שוכן שכר ועונש ואין מה לפחד מעבירות, שאין בחירה לאדם ולכן אין  החשיבה הדטרמניסטי הנוצרי-ממבנה

על כך  כתרוץ לחפותשרק מיותר ופה כדי להבין את החומש אינו מסיני ולכן אינו מחייב עפ"ל, ולכן זה -שהועבר בתורה שבעל

 הם אומרים שיש בעיה עם מסרים אלו. 

ל שכביכוהקרייריסטי ובראיון לתלמידות תיכון עיוות את מאמר חז"ל,  הנוצרי המבנה-גם מחדיר את תת "סופר חרדי" זה

 זולת.הובנכסיו החומריים של "קנאת סופרים תרבה חכמה", כוללת את ההיתר לקנא בהצלחות חומריות 

וב אף אחד/ת מה"סופרים/ת" אינם/ן מצהירים שהם כופרים ביסוד של הבחירה בין ט –הדטרמיניסטי החשיבה הנוצרי -מבנה

 איםמבט פי התורה, הם-אך כיון שהם/ן עוברים על הלכות שונות בעצם כתיבת הספרים ובמסרים ועובדות שאינם עללרע, 

ם חיים גת על הקוראים/ות ועל כך שהם/ן יש הצפוי להם מהשפעתם השלילכביכול אין לירא מעונש למעשה את הזלזול ביסוד זה,

 פי המסרים השליליים שהם מעבירים בספרים או המאמרים.-על

רו חומרית על מאורעות שק-" ארציתעלילה"ם כיום נכתבים כיספרי הסיפורים החרדי – החשיבה של הארציות החומרית-מבנה

אה ולא כתיבה המלכתיבה "עלילתית מושכת ומרגשת"   – את המאפיינים החומרייםוהעיקר שהם ימלאו דמיונם -או שהם פרי

ם "זה ספר טוב המחנך ליראת שמיולא "זה ספר יפה ומרתק"  – בהתאם התגובות לספר הן שמים ואהבת ה'.-ורוויה ביראת

ולים . הדרשנים יכסיפוריםמנים כאלו שמחצית מדרשותיהם מורכבות לדרשמתמכרים  אשר הילדים בגרו, הםכגם ויראת חטא". 

-, כי כך חינכום מחבריחומריים, אך לא מתח ואימה מיראת העונש-לספר גם "סיפורי מתח", שהמתח ואימה יהיו ארציים

ור כפי שדרשני ומגידי העבר היו גורמים לשומעיהם להזיל דמעות מיראת העונש וגורמים להם לחזולא  הספרים בילדותם,

ם מתריעיופרוטסטנטי זה, גרם כבר כיום לקרירות ביראת שמים, כפי שמתאוננים -וקל, הרסני ונוצריבתשובה. חינוך ספרותי קל

    כך גדולי ישראל.-על

ת, אך כך שהספרים לא ייבנו על היסוד הפרוטסטנטי של כתיבה ארצית וחומרי-פיקוח שויתרה מראש על עמידה על-הוקמה ועדת

ה הסכמ לא לקבל זמן לעבור עיונית על הספר והן משום שמחברי/ות ספרים מעדיפיםינת החגם זה אינו עוזר, הן משום שקשה מב

דרות התדר על ספריהם, כל עוד שגדולי ישראל עדיין אינם יוצאים בקול רעש גדול ומחרימים את ספריהם/ן ומנדים אותם/ן.

 לציבור החרדי. ,החדרת סיפרי וסיפורי "הקומיקס" ע"י חוזרים בתשובה, באמצעות נוספת נרשמה לאחרונה

 

  " שנוצרו בלעדית באמצעות המוח האנושי, שמקור חסות התורה ל"חוכמותיהתי

    אליליות-רובן ככולן בתפיסות דתיות

 

שיש לאדם בחירה לגבי מעשיו, אך עדיין כופרות במסורת  ,מסקנות פיזיקת הקוונטים, כמעט מתלכדות עם מה שהורו לנו חז''ל

ו/או להשמר  ]מס' מגילה )כה.([לגבי ההחלטה אם לעשות טוב או רע השמים, -בתחום יראתת רק האלוקית, שבחירה זו מוגבל
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לבחור בציווי השמים, האם לבחור או לא -כן למעשה בתחום יראת-, שהן גם]מס' כתובות )ל.([ ממחלות של פגיעה מקור או חום

"חוקי טבע", היינו, ת גם עם המסורת האלוקית, שאין מסקנות אלו מתלכדו .]דברים )ד טו([ תיכם"האלוקי "ונשמרתם מאד לנפש

, תרבותית בארץ מפגרת ועדיין לא הפנימה מסקנות אלו שהוסקו לפני למעלה ממאה שנים-)האקדמיה התתחוקים מוחלטים בטבע בזמן ובמרחב 

 פיזיקלית מרחוק-ת אנטירוחניעם המסורת האלוקית שקיימת השפעה  מסקנות אלו גם מתלכדות. (במוסדות האקדמיה ברחבי העולם

זמנית במספר -בו להמצא , שכל עצם קיומי יכולמסקנות אלו מתלכדות עם המסורת האלוקיתבטבע בכל המובנים.  על עצמים

פיזיקת הקוונטים הפריכה  ,, שהיקום אינו קדמוןהתהוות היקוםלגבי המסורת האלוקית מסקנות אלו גם מתלכדות עם  מקומות.

, אך עדיין כופרת בבריאת העולם יש מאין וגורסת ששייך לומר שהעולם התפתח מ"נקודה דע הקוסמולוגיזה של הממעוות  "ידע"

ליוני יאו מ קיים רק פחות מששת אלפים שנים לםוהעאם  כן היא עדיין כופרת בכך ומסתפקת,סינגולרית" שיצרה "פיצוץ" ו

   .שנים

תורה -היו בימי הנביאים בהם הובאו חוכמות רבות במסורת וניתנו במתן, שהספרים ש]הלכות קידוש החודש )יז, כד([הרמב''ם כתב 

 ובכללם מפת השמים לצורך השמים האמיתית פחת(מפת השנה התמידי, שמאז הצורך בידיעת -כנראה מאז שהלל השני תיקן את לוח)נאבדו 

תנצל הרמב''ם הלקה נלקח מהיהודים. ידי הגויים וח-חישובי הלכות קידוש החודש ונוצר צורך באסטרונומיה שנבדתה בחלקה על

, אך הוא וקודמיו הסתמכו רק על מזעיר(מעט רק )שהיו ידועים לו וכיום נשארו מהם על כך רבים ספרים  וכתב, שסופרי יוון כתבו

הוא כתב שחישובים, אם הם נכונים, אין זה משנה אם כתבם אפילו גוי, חישוביהם ולא על התאוריות האסטרונומיות שלהם. 

צימצם הרמב''ם את מה שניתן לקבל מאריסטו  לכן, .י ניתן לבדוק חישובים אלו ואם הם נכונים, ניתן להשתמש בהםכ

ואם  , ח''ב, פרק כב()מו''נמגלגל הירח עד מרכז הארץ בלבד רק לגבי החישובים האסטרונומיים שכל האנושי" כ"תכלית ה

, הרי ]מס' מגילה )טז.([כדברי רבי יוחנן  ולם, ניתן לקרוא לו "חכם",חכמה אחד גם בהיותו מאומות העמישהו אומר אפילו דבר 

שהדבר נכון בודאי גם לגבי נושא כחישובים אסטרונומיים, אך זה בתנאי שאותו גוי מקיים את שבע מצוות בני נח, כדברי 

בנושא החישובים הנ''ל ולכן  הוא הגיע לתכלית השכלש, אך תנאי זה לא התקיים באריסטו, אף )ח, יא( הרמב''ם בהלכות מלכים

    אין הוא ראוי להקרא "חכם". 

 ,כפי שהיה נהוג בבריה''מ דאז ,במסגרת הדיקטטורה שהוא השליט על המדינהפקד  גוריון-אש הממשלה הראשון דוד בןכידוע, ר

אליו אחת לשבועיים, כדי להתעדכן  הגיעל [סיני )טורשינר(, מזר ועוד-קאופמן, דינור )דינברג(, טור ]כגון, הפרופסורים על ראשי האקדמיה

ולהחדירו למערכת החינוך וכן  ' ת''א(יטוריה", כדברי פרופ. זנד מאונ-)"מיתוס פקודותיו החדשות, כיצד יש להמציא את העבר-בגחמותיו

כפי שכתב ) , את הרעיון שלוו, סגנו של הרצלאדרמכס נו שיצר נות האנטישמיתפי תאוריית הגזע-להחדיר למערכת החינוך על

]פרופ. שלמה זנד, מאוחר יותר ושבכנען היה גזע אחר ולא העם היהודי של ימינו , שהעם היהודי הומצא רק (98בספרו "חזון ויעוד", עמ' 

ם נוצרי-כדי להצדיק את חיותם ותלותם של היהודו .[2008ינג, ת''א, לס, ר110ל פי המיתוס הציוני(, עמ' "מתי ואיך הומצא העם היהודי" )ע

למערכת החינוך את "המצאת העבר" לגבי הרמב''ם, שגם הוא  , האקדמיה החדירה בפקודהכישות חלולה בנצרות הפרוטסטנטית

באמצעות . )אף שלמעשה, הוא היה מגדולי הלוחמים באריסטו(טוטל סאחרי אריסטו ושלמעשה הוא היה ארי כפר בתורה, כי הוא נהה

שלפחות בנושא הפילוסופיה הם הולכים בעקבות הרמב''ם ולא בעקבות  ולהצטייר ככאלו הם רצו להצטדק ,בדותה זו

  .  הכומר מרטין לותר

הנסיון לייחס לרמב''ם דעות אריסטוטליות ובפרט בהלכות יסודי התורה, נזון מהשחתה באמצעות בורות מכוונת, בפרט 

, מקורו הוא מחז''ל, פסקיו בהלכות יסודי התורה()וכך מובאים ההתעלמות מהכלל היסודי, שכאשר הרמב''ם אינו מביא מקור לדבריו 

פי "הגאונים" -כאשר הוא פוסק לפי מקור מחוץ לחז''ל, כגון עלכלל גם מנסח את פסקיו באמצעות לשון חז''ל. -כאשר הוא בדרך

ך על אריסטו פי כלל זה את מקור פסקיו, אם הוא היה נסמ-פי סברתו, הוא מציין את מקורו ובודאי שהוא היה מציין על-או על

)ב, ל(, )ג,  ]ראה מו''נ לגבי יסוד האש והחושך ', פרק ח'(א)ספר רו "על הנפש" א פוסק גם נגד דעתו של אריסטו בחיבוודומיו, אך הו

, החל מאמצעה של סופרי הגויים יש גם לציין, שישנם שרידי מאות מקורות קדומים , שאריסטו שם נבוך לגבי יכולת הגדרתו.י([

בספרו של הובאו ידי יוסיפוס פלביוס בספרו "נגד אפיון" ורבים מהם -ת המקדש השני וחלק מסויים מהם הובא עלשל תקופת בי

  מלמד "רקחות וטבחות".  פרופ.

תיתכנה אמירות ובאורי המציאות של  ,סופרי הגויים הנ''ל מעידים, שכל חוכמה שהיתה בגויים מקורה בחכמי ונביאי היהודים. לכן

הוא מהתורה, כמו אפלטון  וישנם מיעוט שכן הזכירו שמקור דבריהם שמקורם הוא יהודי, בלא שיזכירו את שמם "חכמי" הגויים

בספרו "טימאוס". כמובן, שבתנ''ך מובאים על כך גם מקורות, למשל על שלמה המלך שהיה החכם מכל האדם, שאליו באו חכמי 

, חכמי ]מס' ע''ז )י.([כדו מדניאל, אנטונינוס קיסר מרבי יהודה הנשיא מות לשאוב ממנו חוכמה וכן פרעה מיוסף, נבוכדנצר ונוהא

"בינה ש , הנוטריונים של האומות([:]מס' ב''ב )טזמערב השכימו לפתחו" כל מלכי מזרח וו" ([.]מס' יומא )כחהאומות מאברהם אבינו 

   ופילוסופים שונים מחכמי המשנה. ([:לה]מס' סוטה )באו לאחר מתן תורה ולקחו מדברי התורה ה" ו''יתירה נתן בהם הקב

אומנם, ראינו לעיל את דעתו האמיתית של הרמב''ם על הספרות היוונית ובכללה את דעתו על אריסטו. נביא את פסקו של 

, הלכה ()ח, יאובכללם אריסטו שהם אינם נחשבים כלל לחכמים כפי שכתב הרמב''ם בהלכות מלכים  "חכמי" יוון הרמב''ם לגבי

היד ושל -, באמצעות "המצאת העבר", של כתביהמדוייקת האת הגירסלשבש נוצרים רבים ו"דאגו" -לו לה קראים ויהודושהתנכ
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המופיעה כיום בחיבור  והגירסה המדוייקת, היא נסים קרליץ(רבי )כפי שאמר לי גדול פוסקי דורנו, מרן  ההדפסות השונות של חיבורו

הרי זה מחסידי אומות העולם ויש לו חלק לעולם הבא  ,שבע מצוות ונזהר לעשותןכל המקבל ,, – . הרמב''ם כתב שםהמודפס

והוא שקיבל אותן ויעשה אותן, מפני שצווה בהן הקב''ה בתורה...אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת, אין זה גר תושב ואינו מחסידי 

ובהשגחה כפר באלוקים "הכרע הדעת", אפילו מ כל שכן אריסטו, שלא קיים שבע מצוות אלו. “ולא מחכמיהםאומות העולם 

 אינו נחשב אפילו כחכם, כפי שפסק הרמב''ם.שוסבר שהעולם קדמון, 

ושגיות בעיות מפרוטסטנטית משופצת עם -נצרות הפרוטסטנטי, יצרה הנוצרי-פיזיקה זו שהפריכה את כל יסודות המדע המודרני

תכן יקציה ושכל הבנה או תאוריה מדעית של המציאות רק יפ –דע והוליכו להבנה, שמדע משמעותו שהביכו לחלוטין את המ

רים ת וסיפוולכן מדע = פיקציה, גחמות תיאטרליו וגם אז במגבלות הזמן והמרחב לא ידועה שהם נכונים ברמת סבירות לא יציבה

אר שפנמה אצל ותדמיתיים. כך היא גם כיום נתפסת באקדמיה בתחום הפילוסופיה של המדעים, אך עדיין לא הו )נרטיביים(

 תוהנצחי פה הן היציבות,-שבכתב ובעל תוהאלוקי ורות. רק התתלמידיהם המון וכל שכן לא אצל אלי באקדמיהסוריההמון הפרופ

 .בכל מרחב, בכל זמן, בכל מציאות ובכל דור והאמת המוחלטת

בל לעולם אים טועים לעתים קרובות קוסמולוג,, –פרופסור ליב לנדאו, מגדולי המדע בכל תחומי מדעי הטבע לגלג בזמנו וקבע 

א נברא הקוסמולוגיה, כידוע, עברה מתפיסה תדמיתית של התהוות היקום על פי אריסטו, שהעולם מעולם ל .“אין להם ספיקות

קלוס הגר "המפץ הגדול". אונ –"נקודה סינגולרית"  –( שהעולם נברא מ"עצם" קדמון Pletoלהשערה של אפלטון ) ,והוא קדמון

יום ראשון בקטן שבכולם יודע מה שאין האומות יודעין, קטן שבהם יודע מה נברא ...,, – ([ל. יב)שמות רבה ]ודו הקיסר אמר לד

  .   “ומה נברא ביום שני ושלישי

הגויים,  הנה אמר בפרוש שאין חכמי,, – (ב"דרשת תורת ה' תמימה", עם פירוש "בית היין", עמ' סג, תשס''ט)כתב על כך הרמב''ן 

הם ל... כשם הפילוסופים, שהוא בימי הפילוסופים היה, מיד אחרי אריסטו, כולם אינם יודעים ביצירה מה שידע קטן שבישראוה

ביא וכל להלא י )= אריסטו(מבלים ימיהם בחכמת ההיגיון... ויולדו להם ספקות ומחלוקות אפילו לפי דעתם, עד כי ראשם הידוע 

יות ברא )ב, טו ואילך(בספר ה"מורה"  )= הרמב''ם(ברצונו בקדמות, כאשר ספר הרב ראיה אם העולם קדמון או מחודש ובחר 

בריאת  את שאלת הפילוסוף האפלטוני, ששאל את רבן גמליאל לגבי (, עמ' עשםבהקשר לכך, הרמב''ן מביא בהמשך ).  “מדבריו

 . ([א, ט)ב''ר ]מאין -העולם, בחושבו שהעולם נברא מעצם קדמון ולא יש

שגם  ]מס' נדה )ל:([ניסוי, הורו לנו חז''ל  באמצעות"התנהגות" החומר והתופעות  ר היכולת של המדע לנבא במדויק אתלגבי חוס

"אין  –הגדולים ביותר במדע היווני באלכסנדריה היו יכולים רק לגשש באפלה ובמעורפל, לגבי ניבוי תופעות והגדירום כשוטים 

]וכן במסכת שבת )קד:( וכן במסכת חולין  ,)קד:( וכן במסכת חולין )מט:( על נחש מסוים[ ]וכן במסכת שבת מביאין ראיה מן השוטים"

 “השוטים פי-,,אין פודין מעשר שני על – )ד, א( )כא:(שני -היינו, כדברי ה"תלמוד ירושלמי", מס' מעשר )מט:( על נחש מסוים[

את פרטי המציאות בצורה שויונית ומטושטשת וכן הגדיר  כמו השוטים התופסים, “,,שאין יודעין כלום –ופירש שם ה"פני משה" 

המדע ואפילו ברפואה, שחוקרי הרפואה דומים לאדם עיוור המגשש באפילה ומנסה רק לדמיין את מה  מרן החזו''א את מחקרי

ים או שדינם האמון לחוקרים גו-לגבי רמתשהוא חווה תוך כדי מישוש הקיר ושרופא גדול יודע מעט ורופא קטן לא יודע כלום. 

. גם על האמינות של ההבטחה ]מס' נידה )מה.([ש"פיהם דיבר שוא וימינם ימין שקר"  )מתהילים(כגוים, כבר העבירו לנו חז''ל 

לרופא פחות מומחה אם  הגריא''ל שטינמן אמר, שיש ללכת  .מס' פסחים )ח, ו( )סא:([]שלהם הובא פסוק זה ב"תלמוד ירושלמי" 

מצוות לשליח התורה והשומר את  רופא מומחה יותר אך משומד, כי ודאי שהקב''ה יעשה דוקאלמאשר  ,תהוא שומר תורה ומצוו

והאבן עזרא [ )כא,יט( ספר שמותא ירפא" ]עזרא על הפסוק "רפ-אליהו" והאבן אדרת"לרפא וכן הוא העיר לגבי דברי הגר''א ב

, )פה:(מציעא -מחלה חיצונית ולא פנימית והקשה ממס' בבא גבישלרופא ניתנת הרשות לרפא רק ל ,י()לב, בפירושו על תהלים 

רוב הטבעונים הם "הג לומר שן אביו נרשם הובא שריפא שמואל את רבי במחלה פנימית. מרן רבי חיים קניבסקי העיד, שמ

 עוני מסויים שייך למיעוטטב . לכן, כדי לדעת אם רופא, פרשת ויקרא, תשע''ח(4, עמ' 248גליון ]עלון "כאיל תערוג", שטותים והבלים" 

]בשו"ע, או"ח )שז,יז( הובאה הדעה המתירה לימוד חוכמות בשבת, היינו, חוכמות שנכתבו ע"י  הדור את גדול שוטה, יש לשאולשאינו 

פי חכמי הטבע והרפואה...כי כן -,,אין לנו לדון בדין תורתינו ומצוותיה על –)שו"ת סימן תמ"ז(  הריב"ש כתב הדורות[. גדולי

ניחו במופתיהם הכוזבים...ויותר יש לנו להאמין בשמואל או לחוש לדבריו, דנהירין ליה שבילי רקיע ובחכמת הרפואה העיד על ה

,,אנו אין לנו  –]"משמרת הבית", בית ד', שער א', )ט:([  הרשב"א כתב]מס' ב"מ )קיג.([.  “עצמו ואמר "לכל מילי ידענא אסותיה...

רבינו יהונתן . “לכה הבקיאים בטבעים וסומכים עליהם בזה, כמו שסומכים עליהם באיסור קליפהאלא דברי חכמים הבקיאים בה

,,ואל תשגיח בדברי הרופאים האחרונים, שרצו  –)"בני אהובה", הל' אישות פרק ט"ו(  אייבשיץ, מגדולי "האחרונים" כתב

אפשר להיות ולא השיגו -גו בדמיונם הכוזב שאילהשיב וכחשו ואמרו שלא יתכן, כי נואלו וטפשו בשכלם וחשבו מה שלא השי

במציאות הטבע, ככלב המלקק מהים. כהנה רבות, שחשבו להשיג על הראשונים, פעלו בכל חולה גדול ומחלה כבדה, עד 

הגרב"צ פלמן סיפר, שהגה"צ רבי א. א. דסלר תיאר פעם בשיחה מוסרית “. שהוצרכו לגנוז ספרי רפואות, כי לא שמו בה' כסלם

עת. במקום אחד תמיד כתבו בצבע ירוק -,,בשני מקומות שונים אנשי המקום הרבו לכתוב כתבי –השיטה המדעית האמפירית את 

ושם תמיד כתבו דברי אמת ואילו במקום השני תמיד כתבו דברי כזב ושם כתבו רק בצבע אדום. מדעני האקדמיה התעמקו גם 
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דוע קיימת עקביות הפוכה זו, שבמקום אחד תמיד כותבים אמת ובמקום באמצעות ניתוח ההרכב הכימי של הדיו, כדי לברר מ

השני כותבים רק כזבים ולאחר מחקר מדעי אמפירי מעמיק הגיעו לתגלית מדעית סנסציונית, התברר שבמקום שכתבו בצבע 

מנם למעשה אין יותר אדום,  זו הסיבה לכך שתמיד כתבו כזבים ואילו במקום שכתבו בצבע ירוק זו הסיבה שכתבו תמיד אמת. א

במקום אחד היו הרבה מושחתים ולכן הם כתבו שטויות וכזבים ואילו במקום השני התרכזו אנשי אמת, בבחינת  שטות ממסקנתם.

 “.תבו עובדות כהוייתןכהמקום על יושביו" ולכן הם תמיד  "חן

  –( )"מאמר דרשות חז"ל", ד"ה דע כירמב"ם ר"א בן ה]"אוצר הגאונים", חלק תשובות, מס' גיטין )סח:([, רבינו שרירא גאון 

 במקורות מוזרים אלו, שני אישים אלו, לכאורה פוגעים בחז"ל ומכחישים כביכול את מה שחז"ל אמרו וכן כל החכמים

טים על שלאחריהם, שכאילו חז"ל לא ידעו על הטבע והמציאות רק מה שהם למדו מהגויים, ממש כפי שאמרו הנוצרים הפרוטסטנ

ת מי ארצוונזיריהם. התעלמות מוזרה זו מכל מה שהבאנו לעיל מדברי חז"ל הנוגד את דבריהם וגם הופך ענקים אלו לע כמריהם

' הי "סוד פ-ועל ובורים שלא למדו כלל את דברי חז"ל וגם לא ידעו את אינספור המקומות שחז"ל לומדים ישירות מפסוקי התנ"ך

 רמב"ם כתבידיעות על תופעות רבות בטבע ובמציאות ובפרט שה )י:(, מס' נדה )כ:([, ]מס' שבת )עז:(, מס' סוטה )ד:(, ליריאיו" 

ליו עלסמוך  נח אינו נחשב כלל מחכמי אומות העולם ולא ניתן כלל-בהלכות מלכים בפרק י"א, שגוי שאינו מאמין בז' מצוות בני

תות כד אנשי ם אלו אומרים דרשני. ידועים לנו כיצוכיצד בן הרמב"ם יחלוק על אביו הגדול ואפילו לא יתייחס לכך. לכן, דברי

תפיסות שונות זייפו את פירושי גדולי הדורות ולעיתים אף המציאו כביכול כתבי יד של גדולי הדורות ועיצבו אותם לפי ה

ירא רב שר תהכפרניות שלהם. תופעה זו יצרה גם זיופים אלו. "תשובת" רש"ג נמצאה בגניזה, ללא כל ידע מי כתבו ואפילו "אגר

ם הבהם הבדלים שלעיתים  שגאון", שהיא כן מיוחסת במסורת, יש לה שני נוסחים, הנוסח הספרדי והנוסח האשכנזי, כשי

תקופת  או רק בסוף)הנוסח הספרדי, כשיטת הרמב"ם ודעימיה( מהותיים, כגון מתי נכתבה המשנה והתלמוד, האם מייד עם חתימתם 

לב(,  וכבר כתב מרן החזו"א במספר מקומות ]כגון ב"קובץ אגרות", )א,ת רש"י ודעימיה(. )הנוסח האשכנזי, כשיט"הגאונים" 

מוך שכן לס-היד שנמצאו זרוקים ללא השגחה בגניזות השונות, אין כלל להתייחס אליהם וללומדם וכל-)ב,כג([, שכל כתבי

אין אני ,, –)"צדקת צדיק", עמ' ע"ח( פרידמן ליב -עליהם והוא מפרט סיבות רבות לכך. מרן החזו"א גם כתב באגרת לרבי אריה

פעם, ,, –גן סיפר -הגר"צ מרקוביץ, רבה של רמת. “רגיל בחיפושים ובחקר קדמוניות ואני מתנגד לדרך זו, כי איננה בטוחה

חת איש בסיפור הקשור במחלוקת של רש"י ונכדו רבינו תם, על סדר הנ-פה על נושא התגליות, הסתייע החזון-בשיח שבעל

חזקאל שלחו כתב מא"י, שנפלה בימה שעל קבר יש ,ור המובא בסמ"ג ובספר ה"מרדכי"פרשיות בבתים של תפילין...לפי הסיפה

יון אפשר לכאורה להסיק שהצדק עם רש"י, אולם יש גאונים שהסיקו מזה מסקנה הפוכה : כ .ומצאו שם תפילין כסדר רש"י

ר אפש-זה איהרי שתגלית מן הגני)"דרישה" על "הטורים", סי' ל"ד(, רבינו תם שנגנזו סימן שהיו פסולים, מפני שלא נכתבו כדעת 

אה, לכן נר. )יו"ר המערכת: הרב שלמה כהן, "פאר הדור", ח"ג, עמ' פ"ז, הוצ' "נצח" בני ברק, תש"ל( “לסמוך עליה בשום פנים

ין אמר של בן הרמב"ם, שעד הדפסתו ש"תשובה" זו של רש"ג כתבה מין מאחת הכתות שפרשו מעם ישראל. כן הדבר לגבי המא

 ייזלמן,משום מסורת הדורות לגבי אמינותו מלבד איזכור בודד ולא רציף של "המגיד משנה" המצטט ממנו קטע קטן. הג"ר משה 

 ענו מופימהדורות שקטע זו אי ישנן היד והוכיח, שאכן-ראש ישיבת "תורת אמת" בירושלים, עקב אחר כל מהדורות הספר וכתבי

, ית "תורההוא הקדיש את פרק ח' בספרו באנגל לפני מאתיים שנים. לזיוף זה ידי אחד הכופרים.-ע זה שורבב בלונדון עלקטוש

 חז"ל והמדע".

 הברק החיצוני לכך שדבריהם רק מתקבלים על הדעת מצדכוונתו היא רק ותו של רבי שאמר "נראין דבריהם", התנסחכן, ב-כמו

 –"נראין"  " המושגתנאים"בלשון ה , כייוון, אך בפועל דבריהם אינם אמיתיים-והי חכמתשל מערכת הטענות שלהם, שהרי ז

שיש בו טעם, אך אינו אמיתי ולכן לא נפסק על פיו כך להלכה, כמובא במסכת שמדובר על משהו שרק נראה משמעותו הוא 

)= של אותו , אלמא לית הלכתא כוותיה "בר זהלא אמר רבי ישמעאל ד"אמר רבי עקיבא...הא גופא קשיא. אמרת ,, – )יג.(עירובין 

רבי עקיבא התכוון רק היינו, , “איתמר נראין...רב נחמן בר יצחק "הלכה כאותו תלמיד"והדר אמרת  רבי מאיר( –תלמיד 

גם , [וכן ראה שם ב"ב )לד.( מסכת יבמות )יד,ב( )עו.(] ירושלמי"ב". אין ההלכה כךפי האמת -על, ולכן כוונתו היא ש"נראין"ל

   שאין ההלכה כך., הכוונה היא שהמושג "נראים הדברים"מובן 

אם הוא ]מס' מו"ק )ט:(, רש"י כת"י[,  שאפילו רבי שמעון בן חלפתא, שהיה אמורא , ]חולין )נז:([ חז''ל הורו לנו ברוח קודשם

)כדי לדעת האם לנמלים ות ישירה ינטוש את הבנת הטבע על פי השכל האלוקי הגלום בתורה ויבצע ניסוי אמפירי באמצעות התנס

על פי הדברים ממסכת נידה כדי לגלות תופעת טבע, לא תהיה זאת הוכחה אלא רק הבנה מטושטשת של שוטה,  יש מלך וקצין(

היינו, לא  "חוכמות חיצוניות",ות נקראו ידוהמחקרים המתבצעים מחוץ למסגרת הידע האלוקי ביה לכן,שהובאו לעיל. )ל:( 

  "חיצוניות" ו"חיצונים" מופיעים במקורותינו, ככינויים ליסודות וכוחות הטומאה.   .לא רק חיצוני לחוכמת האמתממש חוכמה, א

גם החוכמות  לכן,הס''מ הינו שרו של עשו, הוא שנאבק עם יעקב אבינו עד עלות השחר והוא אבי אבות הטומאה.  כידוע,

ז בן עשו שהגיע ליון ואיטליה, שהיו אז מאוחדות והוא היה המלך הראשון צפו בן אליפ היינו,החיצוניות מקורן מעשו וצאצאיו, 

, כאשר הוא ומשפחתו לימדו חוכמות אלו את היוונים והרומים, כפי שכותב על כך )מדרש "ילמדנו", הובא ב"בתי מדרשות", קס(שם 

]רבי משה  הרמח''ל  .עמ' )קעא.(, ישעיה )לה, י([]כגון, בראשית )י,א(, בארוכה דון יצחק אברבנאל במספר מקומות בפירושו על התנ''ך 
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אי אפשר לחכמי התולדה )חכמי הטבע(  )החוכמה האמיתית הפנימית(הדברים האלה ,, – )ב"אדיר במרום", עמ' רלו(כתב חיים לוצאטו[ 

ובפנימיות  חיצוניותכי הם אינם אלא דרכי ה ל"מודדי גבולות",שהם לא נמסרו  )"זהר", ויקרא י'(ועל דברים אלה אמר רשב''י 

         .   “שהוא העיקר אינם יודעים כלל

אסטרונומיה, גם אם תצפיותיה היו מדויקות, הרי  –שאף החוכמה החיצונית  )"באר הגולה", הבאר הששי(המהר''ל כך גם כתב 

ים ומסלוליהם הם שחישובים אלו אינם נקראים חוכמה. המהר''ל מבאר שחוכמה נחשבת רק ההבנה למה המרחקים בין הכוכב

  כפי שנראים וכדי לדעת זאת, הוא כותב שניתן להגיע לכך רק באמצעות "סוד העיבור". 

גם כדי להכין לוח זמנים של מולדות הירח לכל השנים הבאות בצורה מדויקת ולנבא את המולדות בצורה מדויקת, כפי שערך 

אלא רק על ידי "סוד  ,באמצעות המדע שהוא רק תדמיתי אותם הלל השני בסוף זמנם של אביי ורבא, אי אפשר לעשות זאת

מסכת פסחים ]מה שמובא שהודו חכמי ישראל לקביעות האסטרונומיות של חכמי אומות העולם  לכן, ]רש''י, מסכת ביצה )ד:([." העיבור

גדולי "בעלי התוספות", "שיטה מו תם, ]כגון, רבי בצלאל אשכנזי בשם רבינ וכפי שהובא שם "נראים דבריהם", כבר ביארו במקורותינו ([צד:)

של אותם אסטרונומים ולכן נוסחה  לפי שיטתם ותפיסתם החיצונית, שמדובר רק מקובצת", מס' כתובות )יג:(, ד''ה השבתנו על המעוברת[

מס' ]ב"ירושלמי" הובא  כןו , אך האמת היא כחכמי ישראלהיינו, לשיטתם", לדבריהם תשובה"לים ישם גם הראייה נגדם במ

שלא היה , )בסוף הקדמותיו לפירושו על "פרדר"א"(הרד"ל מוסיף . "למדרשו קילסו, אבל למעשה אין הלכה כמותו" )כב:([)ה,ב( סוטה 

בי יהושע בן רש ([ח:)מסכת בכורות ]גם לפי תפיסתם החיצונית הנ''ל, מראים לנו חז''ל  .ניתן לענות להם כי מדובר בפנימיות

  נה בויכוח לגבי הבנת ותיאור המציאות והגר''א מבאר את עומק תשובותיו של ריב''ח לזקני אתונה. ניצח את זקני אתוחנניה 

עבדתיים,  גם אם הם ניסויים מ באמצעות י של גדולי המדע שלהם שנרכשריב''ח הראה להם שאין כל אמינות בידע האמפיר

שכל הידע האמפירי שלהם הוא )ל:(, במסכת נדה מנגנוני בקרה המדוקדקים ביותר, כשם שחז''ל אמרו  באמצעותמגובים 

כמובא בזהר  צריך לכך אמונה,כדי לומר שיש להם חוכמה שלפחות מתקרבת לאמת  לכן,מטושטש ושגוי והגדירום כשוטים. 

   . “זו יוון, שיש להם קורבא לאורחא דמהימנותא  –פרה אדומה תמימה ,,ש ([,ח''ב )רלז.]

"חכמה בגויים  ולכן נאמרעל פי שהיא נוצרה על ידי מדענים, אכן הכרחית לכך אמונה לחוכמה כזו שמתקרבת לאמת, אף 

כדי  . אומנם,בשאר המדעים שאנו מכירים ושהם מוחשיים , מה שאין כןאפשר לראות עומק חוכמה זו בעיניים-שאי תאמין",

אין אנו   תאמין". אלרה בגויים "תו לכך נאמרהתורה,   –שחוכמה זו אפילו רק נושקת לחוכמת האמת שלא נטעה לחשוב 

מכירים סוג חוכמה זו בזמננו, אם כן על איזו חוכמה יוונית מדובר, שהיא מתקרבת לדרך האמת ? על כך עונה אחד מגדולי 

]עם פירוש "לבוש אבן יקרה" על הרקנטי )רעט:(, הוצ' בפירושו לספר בראשית  נטיאהמהר''ם רקהראשונים והמקובל האלוקי 

, היינו, אין אנו יודעים מהי חוכמה זו, אלא רק למה תקופתו של אריסטו עדשמדובר רק על חוכמה שהיתה  ן, תש''ס[זיכרון אהר

כמובא במס' קדש השני, מה-בזמן חורבן בית עם פטירתו של רבי יהושע בן חנניה הסתיימו גם שרידי חוכמה זו. הכוונה-אין

האין עוד "]= חנניה, אמרו ליה רבנן מאי תיהוי עלן מאפיקורסין ? אמר להם  רבי יהושע בןנפשיה ד ניחאקא י כ,, – (ה:)חגיגה 

  .“נסרחה חכמתן של אומות העולם ,, כיוון שאבדה עצה מבנים"נסרחה חכמתם –אבדה עצה מבנים " [אדום(ב) "חכמה בתימן

אין ר שפה ולא חוכמה אמיתית, מחקר חושי, לפחות בתו-שאריסטו ביסס את המדע כמרד נגד מורו אפלטון רק על "כאילו"מאז 

דתי של הנצרות הפרוטסטנטית -מדע, אלא רק שאפילו מתקרב לחוכמה אמיתיתשום חוכמה ומדע  ינויותר מחוץ למקורות

, הוצ' 1999, 136]"אנו היהודים החילוניים" ?, עמ' כתב  ישראל סגל המנוסחת באמצעות תפיסות תדמיתיות וחיצוניות לחכמת אמת.

ש"ך ליגלג ואמר לו על המדע, כיצד ניתן לומר עליו "חכמה בגויים תאמין", אם מדע זה  שמרן הגרא"מ, נות", ספרי חמד["ידיעות אחרו

 דרווניזם שמוצא האדם מהקוף.את תיאוריית האבולוציה וה באקדמיה ואצל פרויד מכיל בתוכו

בין השאר על פי מגידים מן השמים. ברצותו לעצור ידע את כל מעשה בראשית על כל חוכמותיה,  )הגאון מוילנה( הגר''אכידוע, 

בית את שטף מחשבתו בלימודי הקודש בהיכנסו ל"בית המים", רק אז עסק בחוכמות החיצוניות, כפי שכתב הגדול בדורו, מ

א, יהו", ח''לא)שו''ת "יד רבי אליהו ראגולער  – (גדול תלמידי הגר''א)מדרשו של הגר''א והגדול מבין תלמידי הגר''ח מוולוז'ין 

את  שלמדו הרמב''ן וה"חכם צבי", )בספרו "דרך חכמה", סדר הלימוד הראוי( הרמח''ל כך גם נהגו. פסקים, סי' כה, ורשה, תר''ס(

 .לת יעבץ", רבי יעקב מעמדין סי' י(י)"שאבשפת לע''ז וגם זה רק החוכמות ב"בית המים" 

נוצרים ולכן הם ניהלו ומנהלים תעמולה דמגוגית -ופסורים הינם יהודוהרמב"ם ובנו רבינו אברהם נחשבו מגדולי הרופאים. הפר

זולה וגם את שני ענקים אלו הם משדרגים, משפילים והופכים לנוצרים פרוטסטנטים רדודים לצרכיהם הנמוכים, כדי להסית נגד 

מראה שהם היו משועבדים  היהודים, היינו, החרדים ולהשתמש בהם כ"עלה תאנה" כדי "להוכיח" שבעצם היותם רופאים, זה

היסוד שלו הקרייריזם הקלווניסטי. אמנם, גם מיתוס זה מופרך לאור דבריהם של אותם -חומרי הפרוטסטנטי ותת-ליסוד הארצי

ענקים המלגלגים על אלו הרודפים אחרי קריירה. הרמב"ם התאונן על כך שספרי החיצונים שהוא נאלץ להחשף להם כדי להציל 

מהתדרדרות לעיסוק במדעים, עד שהוא אמר ש"חוכמות" אלו הפכו לצרות של חוכמתו בלימוד התורה וכן בנו את בני הדור שלו 

]המהדירים :  הרב ש. מילר והרב י. וינסלברג, עמ' כ"ה, הוצ' פלדהיים, כתב באגרת המובאת בהקדמה לחיבורו "המספיק לעובדי השם" 

מי שנענשנו לעבוד אותם ונטרדנו )= הרפואה בחצר מלך מצרים( לך בעבודת כי הזמן נגזל מאתנו וה,,... –ירושלים, תשס"ח[  

בעבורם מהשלים התכלית המכוון בנו והמעלה אשר הנחיל לנו האלוקים...עוונותינו סבבונו בטרדת עבודת הגוים )= העיסוק 
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ים אליה, היינו משליכים אותם בתור רופא(, אשר אין בהם ביטולם בידינו...ולו היה השלכתם תוי בבחירתנו ולא היינו נצרכ

 “.  )= הקרייריזם(והיינו שוחקים על מי שירדוף אחריהם 

כידוע, פסק בהלכות מלכים, שגויים )דוגמת אריסטו( שאינם מקיימים ז' מצוות בני נח, אינם נחשבים "חכמי אומות  הרמב''ם,

ה שאמרו משכל ,, – ([ב' כב)מו''נ ]מב''ם על אריסטו העולם" וממילא אין לברך עליהם "שנתן מחוכמתו לבשר ודם" ולכן כתב הר

  .  “מרכז הארץ היא אמת בלי ספק עדתחת גלגל הירח מאריסטו בכל הנמצא אשר 

 ות כדורהרמב''ם אינו מייחס לאריסטו חכמה ומצמצם את ידיעתו האמיתית רק לגבי החישוב והידע האסטרונומי בסביב היינו,

המהות  ידע אמיתי לגביחוכמה ואך אינו מייחס לו  ולא עד בכלל,, ממרכז הארץ ועד הירח ב()ועל כך מדובר שם בפרק כהארץ 

ש על החושך שאנו חווים במחצית חיינו, ש"י , ספר ראשון, פרק ח[DE ANIMA]הנמצאת בטווח זה, שהרי אריסטו עצמו כתב 

      אומרים", מהי הגדרתו באופן מעורפל, אך הוא עצמו אינו יודע מהו.

פילה נקיימת  באותו יחס ,]מס' חולין )פד.(, רש''י[שיש "ירידת הדורות" בהבנת התורה ובכוחות הנפש והגוף של האדם  וכמ

הקידמה של המדע  המתמשכת לגבי בניגוד לשטיפת המוח]החיצוניות אצל חכמי אומות העולם תהומית בהבנת החוכמות 

ויב הפלסטיק, כא -הוכרז כיום שיש להלחם בשיא הקידמה המדעית  כאשר ב"יום כדור הארץ" בי"ז בניסן תשע"ט, המודרני,

שכאשר  בסוף ימי בית שני, ([ה:)מס' חגיגה ] ריב''ח שכתבנו לעיל את דבריכפי  ,של המדע המודרני( מספר אחד של האנושות

ינה כבר אהיא ומות ו"נסרחה חכמתם" של חכמי האלגבי שרידי חוכמה זו נאמר , כבר אז )מחכמי ישראל("אבדה עצה מבנים" 

פשי( נאין כלל חכמה בגויים, אלא נרטיבים )סיפורים, הנובעים מדחף שבימינו  קל וחומר וכל שכן, ([מט, ז)ירמיה ]חכמה 

   נוצריים פרוטסטנטיים, כפי שהמדע נחשב באקדמיה. 

והוכיחו  ([לח.)מסכת יומא ]דריה ברמת האומנויות של המרכז המדעי והיוקרתי ביותר בעולם דאז שבאלכסנאפילו זלזלו  חז''ל

 וכו' הפנים-, לחםהקטורת-פיטום כגון:שם, שכל האומנויות שנדרשו לבצען בבית המקדש, אומני מרכז זה לא הצליחו לבצע, 

, מוכיח בספרו "יוונים ויוונות" שאול ליברמן סורפרופ .]מס' ערכין )י:([וכן לתקן את הצלצל והמכתשת בבית המקדש 

ים ליפה במ-משתמשים במקורות התורה שבעלאין השפעה ממקורות זרים של מושגים יווניים, אלא שחז''ל 'ל חז'במקורות ש

ל ובאלו מחד-לים מותר להשתמש כברירתיבאלו מכיצד לא להיות מושפעים ו כדי להורות לנויווניות שנפוצו במרחב ההלניסטי, 

ק ש להן רלים יווניות שייהפרימיטיבית של המדע. הם מציגים מ , כדי לא לדרדר את רמתנו הרוחנית לרמהלים אסור להשתמשימ

הם )טכני ומדעי(, משמעי -לים בעלות מובן דוימשמעות טכנית ולא משמעות מדעית וגם כאשר הם מציגים ומשתמשים במ

וונית, יה הישאחרי שנעלם מאתנו "סוד העיבור", נאלצו חכמי ישראל להשתמש באסטרונומ יש לציין,מסרסים את הגיית המלה. 

הודי שלה ויצקו לתוכה תוכן י חיצוניתולכן הם השתמשו רק במעטפת הכפי שכתב הרמב''ם וחכמי ישראל שיכללו חוכמה זו 

 .הרמב''ם, הרלב''ג והחזו''א( )כגון,

י עות דברשמאחד יכול להבין את מ כלהמדע המודרני בנוי על יסודות הנצרות הפרוטסטנטית וספוג בכל תובנותיה. לכן, כיום,  

ספרים ב, מכאן שלא יעסוק אדם ([כג, יג)שמות ] “לא תזכירו, לא ישמע על פיך אלהים אחרים"ושם ,, – ]ח''ב )קכד([ה"זהר" 

         .  “אית לכו לאתרחקא מאינון ספרין,,  – ([ק.)שם, ח''א ]אחרים זולת ספר התורה" וכן 

'פ חז''ל( אדום )ע'-]השטן, יצר הרע, שרו של עשו ויאמרמר הגידה נא שמך. יעקב ויא :  ,,וישאלעל המשכו המתעצם של המאבק מאז 

   .)בראשית לב, כט( “למה זה תשאל לשמי והנצרות האוונגליסטית )בספר הקבלה "קרניים", רבי שמשון מאוסטרופולי([

מורה על  הלא כל שם :כלומר מי","למה זה תשאל לש...שאומנם זהו שמי ,, – )"אור יהל", ח''ג( מרן רבי י.ל. חסמן ביאר בספרו

יניים עשלא תחקור ולא תבדוק אחריו, שכל כוחו אינו אלא בסמיות היינו, ...היתה תשובת שרו של עשו ום וזמהות נושא הש

   .“ודמיונות

רני, ודמבלב, מדע -שויון ופלורליזם באופן גורף, חרות, שבתאות, דתי  –נראים שונים זה מזה  ורקמגוונים הם  הדמיונות,

כולם  ההשתלשלות של אך מקורתרבות מערבית, טכנולוגיה, קאוצ'ינג, רפורמה, השכלה, ציונות עם דת ובלעדיה וכו' וכו', 

י, , שנולדה במוחו המדומיין של נזיר נוצר)משרו של עשו( נצרות האוונגליון הפרוטסטנטית –הינו בדמיון שווא אחיד 

  מרטין לותר. –הביניים פרימיטיבי, אנטישמי וחולה נפש מסוף ימי 

ובא הוכן  )אברבנאל, ישעיה לה, י( שבו התגלגלה נשמת עשו ,)יש''ו( ישוע :באותיות מתחלפות = )במילואו(עשיו לא בכדי, 

 ישוע.התגלגל בעשיו ש פ''ג ח''ב  תס(ויטאל, )ר''ח מהאר''י הקדוש ב"פרי עץ חיים" 

)"נצרות שהנצרות הפרוטסטנטית  ,)בספרו "קרניים" הנ''ל(, אוסטרופולימה שכתב והוכיח המקובל האלוקי רבי שמשון מ לנוכח

שרבני  אין מעשה נבלה גדול יותר מכך, ,היא מרכבת הטומאה ושרק משיח בן יוסף יוכל לשבור את קליפתה האוונגליון"(

מושג הלאומיות,  :גוןוכל מה שנובע ממנה, כ לוקחים בשיטתיות את כל יסודות נצרות זו הדתית והנוהים אחריהם-הציונות

ישנה למושגים נוצריים אלו ש "להוכיח" כדי הציונות, אתחלתא דגאולה, מדינה, מודרנה, אבולוציה, שויון, פלורליזם וכו',

בכך, הינם  . וסילופים , בפרט שזה נעשה באמצעות בורות מכוונתבתורתנו הקדושה – כביכול וביסוס בשיא הטהרהאחיזה 

הגרועים ביותר  פי התורה הקדושה, כ"אותו האיש". שלפחות אינם מתיימרים לבסס נצרות זו על גרועים יותר מהחילונים

ההלכות מתנגשות בנצרות  שכאשרהמתיימרים לקיים מצוה קלה כבחמורה, היות  מבין הד''ל, הינם אנשי החרד''ל
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חרדל"י רפי פרץ התחייב לעודד ללכת ולכן שר החינוך ה את "הלכות" נצרות זו רקהפרוטסטנטית, הם מקיימים קלה כבחמורה 

שהמוח והשכל האנושי יכולים  הנ''ל מהיסוד הנוצרי המדעי הראשי. למניינם([ 1,9,19)א' אלול תשע"ט,  307]יומן הבוקר לאקדמיה 

 אם מניחים שהמוח , כישאר היסודות הדתיים של המדע הנוצרי המודרני נגזרים כל להבין ולתאר בצורה לוגית את המציאות,

אך כאמור  ,שמקורם במוח ולטעון שהם נכונים ברמה הלוגית יכול לייצר מבני ידע ברמה לוגית, רק אז ניתן לייצר עוד יסודות

 (.  םהקוונטייסוד מרכזי ובסיסי זה הופרך באמצעות תאוריית הקוונטים )הפרכה זו מובאת מובאת במאמר נוסף ומפורט על  ,לעיל

  תסביכים בהם היא נתונה:  ארבעהאלית" להתמודד עם קשה כיום ל"חברה הישר   –סיום 

השויון בין האדם והחיה, מביא את בני ובנות חברה זו לשבח ולהלל את בעלי החיים ולדאוג   –א.  התסביך במישור האישי 

רנו הטוב להם יותר מאשר לבני האדם ובכל פעם שהם מזכירים את הכלב או כותבים עליו, הם מתארים אותו כ"חברנו" או כ"חב

ביותר". כאשר מזכירים להם את הכלל המוסכם ש"אמור לי מי חברך ואומר לך מי אתה", אם כן יוצא איפוא שהם מעידים על 

)או חוסר כאון או חוסר סבלנות ידפרסיה, היינו, או מצב של ד-עצמם שגם הם בהמות. תסבוך זה מייצר אצלם תסמונת של מניה

מה, אני ,, –, המלווה בהתפרצויות של כעס, כשתגובתם הינה סוד הדטרמיניסטי הפרוטסטנטי(פי הי-מושג שהומצא על –סובלנות 

אגו' -הרי זה מה שאתם עצמכם מתארים ויותר מכך, הרי אתם אומרים וכותבים שהכלב הוא ה'סופר,,ואז עונים להם ?  “בהמה

מההורים והמורים, כיצד לנהוג בחמלה, באחריות שלכם, כשאתם רואים בו את גדול המחנכים שלכם, שרק ממנו ניתן ללמוד ולא 

ובנאמנות. למעשה, אתם אומרים ומאשרים ש'פני הדור כפני הכלב', המצב אותו כבר צפו חז''ל שיהיה בזמן 'עקבתא דמשיחא', 

                                    .“בהמה-משמעו כפשוטו. אם כן אתם מאבחנים וממצבים את עצמכם בדרגה של תת

כאשר הם מתארים לפני בני "החברה  – "הזהות החברתית"( –הפרוטסטנטי -)או לפי הניסוח ב.  התסביך במישור הציבורי

באמצעות  )חיקוי של ההגדרה הפרוטסטנטית "החברה המערבית" וכן, התרבות הישראלית" חיקוי של "התרבות המערבית"(הישראלית" 

פי הדת הנוצרית הפרוטסטנטית וכפי שכבר -ם וחשיבתם מתנהלים בכפייתיות עלאינפורמציה, כיצד כל אורחות חייהם, הגיגיה

מה, אתה ,,   – הם מיד מתפרצים ואומרים, “כל היהודים המודרניים הם נוצרים פרוטסטנטים,, –כתב הפילוסוף פרנץ רונצוייג 

רים להם, שבניגוד לנצרות הקתולית, ואז עונים ומסבי “רוצה לומר שאני נוצרי ? הרי אני מאמין באלוקים וצם ביום כיפור

, אך ניתן להסוות אותן ולקרוא להן "מצוות", אך נצרות זו הנצרות הרפורמית מרשה לקיים את ההלכות, אך רק כהמלצות

החשיבה -ם סוטים", בהיותן מנוגדות למבניינהלכתיות, כגון: "ההומואים ה-אינה מרשה לקיים הלכות והתבטאויות

או השתתפותם של נשיאי ארה''ב גם גויים נוצריים המאמצים לעצמם הלכות שונות, כגון, תקיעת שופר הפרוטסטנטיים. ישנם 

  וכו'.                בסדר של חג הפסח  )כגון קלינטון ואובמה(

ניהם כאשר מתארים בפ  – "הזהות היהודית" או "הזהות הלאומית"( –)או כפי הניסוח הפרוטסטנטי  ג.  התסביך במישור היהודי

רבים המגדירים את  ולכן ישנם גויים שהציונות היא למעשה התגלמות הנצרות הפרוטסטנטית האוונגליסטיתאינפורמטיבית, 

 "פי יסוד השויון הנוצרי, הם קוראים להם "סופרים" ו"משוררים-שעל]ציוניים" וששההנהגה המייסדת של הציונות על לבלריה -עצמם כ"נוצרים

 . יוסי גמזו, הסיבה לכך שהם כה מושחתים, עד "שעברו כל גבול בתחום מדות ומוסר", הוא משום הרצון להצליח בקריירה שלהם ושמסיבה זו הוא"אומנים", שכדברי פרופ

יינו "בן אדם" א., ההדיר את רגליו מ"חוגי הבוהמה" שלהם, משום שהוא רצה להיצמד לכלל של "מותר האדם מן הבהמה" ושכן הדבר באקדמיה, ושהוא מתהדר בתואר ב. 

היו נוצרים פרוטסטנטים דתיים או חילוניים ושהנהגה זו הפנימה לתוכה את  [, רשת ב'([3021, למניינם, 11,4,2020)"הידברות", י"ז ניסן תש''פ, 

, אז,,ידי התנועה הנאצית, הם מתרעמים ומגיבים בעלבון -הקיצונית ויצרה את "תאוריית הגזע" שנוכסה עלהגזענית האנטישמיות 

 ? “מי וגזעניפרוטסטנטי אנטיש-נוצריאתה רוצה לומר שאני 

 ך".כאשר מוצגת האינפורמציה היוצרת את התסביכים דלעיל, התגובה הכפייתית לכך היא "אלו הם עמדותיך ותפיסותיג.  
עד שוכה, החשיבה של הנצרות הפרוטסטנטית, היא כה פנטית וח-במדינת ישראל על בסיס המצאת מבני שטיפת המוח החינוכי

אנוש, אלא משוכנעים -ישר בסיסי של כל בן-חשיבה אלו הם שכל-שבוגרי מערכת החינוך, לא רק חושבים שמבניכדי כך 

 לכן, .הנפש והאנטישמי מרטין לותר-א חולהחשיבה חשוכים אלו שהמצי-פי מבני-חיים על שגם היהודים, היינו, החרדים

ניתן  גם לכן,   .בלא ידיעה שמדובר בנצרות לותרנית ,תרני של נצרות זוהיהודים נתפסים אצלם כשייכים לאגף הדתי הלו

, שנוצרו על בסיס השדרוג הנוצרי המעוות, המופנות כלפי החרדים, מתוך "הבנה" לשמוע "קושיות" שלהם על מקורותינו

או  סר במקורותינו ?חשיבה מעוותים אלו ולכן הם מקשים מדוע החרדים מאמינים לכל הנמ-פי מבני-שגם החרדים חיים על

ההתרסה של קומץ קיצוני שכבר אינו רוצה להתחתן, השואל מדוע מקשה הרבנות לגבי הלכות התורה בתחום הלכות אישות, 

שאינו דורש כלל קיום  ם אצלם כשייכים לאגף הדתי הנוצרימקיימי המצוות הניתפסיש בגללדת", היינו, ה"שרק מרחיק אותם מ

פי חינוכם -עלכאשר מחייבת,  ולכן הם מתריסים שהיהודים ברבנות דורשים יותר ממה שה"דת" ,מצוות, מלבד מספר טקסים

שעובדתית  אך לא מערכת דינים מסועפת ,ואולי אלפי שנים לפני מאות שנים הומצאושבחלקם ה"דת" הינה אוסף טקסים 

   .כות, בהתאם לירידת הדורותגם צורך בהוספת הל תניתנה מאלוקים ובמסגרתה גם הלכות שניתנו במתן תורה הכולל

ודי כיום ולדורותיו, השל "חוקרי" "מדעי היהדות" ושאר המחלקות במדעי הרוח והחברה "המטפלים" בעם הי בכל אלפי הספרים

באמצעות בורות  ,בהשמצה, בשקרים גסים ובגזענות אנטישמית נגד העם היהודי מראשיתו כולם כבר במשך דורותעוסקים 

אנוש -יחסותו לאלוקים היתה כמו לבןיתאינו יודע קרוא וכתוב ושה שרובו של העם היהודי היה נבער מדעת ואףמכוונת וזדונית, 
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בעל גוף וכו' וכו'. הם ממומנים במיליארדי שקלים מקופת המדינה וממשלם המיסים. יש לפטרם מיידית ולהעמידם לדין פלילי 

ם היהודי, בעוצמה ובחריפות הרבה יותר גדולה ממה שנהג משרד בגין גניבת כספי ציבור והונאתו והסתה מתמשכת נגד הע

מחדל -כברירתומעדיפים רוטסטנטית שאנו אכן רוצים להרחיקם מה"דת" השמרנית הפ ,יש להבהיר להם לכןהתעמולה הנאצי. 

   .בשמחה, נקבלם יחליטו להתגיירהם כאשר שישארו באגף החילוני של דת זו, אך לעת שכזאת, רק 

כדי שיגבש "קוד אתי"  ,לאתיקהפנה לקרדינל אסא כשר המשמש כפרופסור נפתלי בנט מהציונות הדתית  שר החינוך

בהמלצת   פרוטסטנטית ל"ועדה האקומנית" הקתולית של הוותיקן ברומא.למועצה להשכלה גבוהה )מל''ג(, המקבילה ה

לוחמים הע הינם פרוטסטנטים קלוויניסטים שמאלנים )שרובם המכריכל התבטאות פוליטית של מרצים  הדו''ח שלו נכתב, שיש לאסור

במהלך ההרצאות. כמובן,  עליה נמנית הציונות הדתית ברובה, שבראש מפלגתה עומד נפתלי בנט( בנצרות הלותרנית האוונגליסטית הימנית

פרוטסטנטי -כמוסד מחוקק עליון של נצרות זו בארצנו התמרד נגד פלישת הזרוע המבצעת לתחום החקיקה הדתי המל''גש

 58% -" בראשות מנחם לזר עבור ערוץ הכנסת, התברר שידי "פאנס פוליטיקס-, אך בסקר שנערך עלהמל''גשבראשה עומד 

          . , כ''א סיון, תשע''ז(19)העתון היומי "ישראל היום", עמ' התושבי המדינה תומכים בהחלת קוד אתי באקדמיה 

  בארצנו )= החרדים(ם הוא רואה במשקפיים פרוטסטנטיות את הציבור היהודי ג ,אסא כשרפרופסור ה-הקרדינלכמובן ש

פי -ל''ג ל"שמרנות של הרבנים החרדים", כי עלאת התנגדות המ דתי השמרני של נצרות זו ולכן הוא הישווהכשייכים לאגף ה

חומריים ושויוניים ולא -ארציים עיםפי מני-גם רבנים פועלים על ,, כולםהחומרית והשויון-החשיבה הנוצריים של הארציות-מבני

חייב לכלול מניעת התבטאויות פוליטיות  אף אחד לא העלה בדעתו ש"הקוד האתי"פי מניעים של מוסריות רוחנית. -על

 נגד הציבור היהודי ותורותיו ואת זה יש לדרוש בתוקף. של האקדמיה( דינליםרקהפים והארכיבישו)פרוטסטנטיות של המרצים 

 ל תולדות האנושות, לא היתה דת כה מושחתת וחשוכה כנצרות הפרוטסטנטית שמיסדה באמצעות שקרים גסיםבכ          

רק שדרגו את התנ''ך  ,נצרות הקתוליתב  שיבה שלה.חה-וסילופים את שדרוג מקורותינו ואת היהודיות, בהתאם למבני

פה, אך הנצרות -תר נגד התורה שבעלפלס-לפעם משומדים כתבו כתבי סילופים ושקרים בקשר ליש''ו ומפעםבאמצעות 

ו"מדעי  הפרוטסטנטית היתה הראשונה בעולם שהקימה ממסד כנסייתי במנזר האקדמי שלה וקראה לו "מדעי היהדות"

ם החברה והתרבות הישראלים", כדי להשמיץ באמצעות שקרים גסים, סילופים ובורות מכוונת את היהודיות ותורותינו, ג

 קטורים ופרופסורים, כולל רבניהם( דו –)ארכיבישופים וקרדינלים מהציונות והציונות הדתית מדים באמצעות שימוש במשו

-כדי שיעשו עבורה את העבודה המלוכלכת והמושחתת הזו ולכן לא בכדי נקראת נצרות זו על כ"אידיוטים שימושיים",

   ידי גדולי המקובלים כ"מרכבת הטומאה".

 עה זו וכיח לאומות העולם שתנולה מדינה נוצרית ציונית נובע מהרצון, שהצורך בהקמת ענההתנועה הפרוטסטנטית הציונית ט

ות על אך אלוקים ניפץ להם את המציאוף מהעולם, ואז האנטישמיות תסשמקים לעצמו מדינה ככל העמים "עם נורמלי" מייצגת 

, כך שלא רק חצי דים עשרות מוניםטישמיות והשנאה ליהונהעלתה את רף הארק והוכיח להם שהקמת המדינה פניהם 

רופה יאבכאשר ג'רמי קורבין גדול האנטישמים  רופאים,ילעם היהודי, אלא גם האעיוורת שנאה תוך מיליארד מוסלמים התלכדו 

הודית וות את זהותם הילראש ממשלת בריטניה ובאקדמיות שם "סטודנטים יהודים רבים מבקשים להס )בשנת תשע''ז(כמעט נבחר 

ים של כנסת ומרכזים קהילתי-ספר ובתי-נגד מדינת ישראל, כדי לזכות בחיבה. בתיסויימים אף מפגינים עויינות ם מובמקרי

  נדרשים להגן על עצמם עם מאבטחים חמושים" )שם(.  ,םיהודי

 קצהם בנייפעולם מהפילים חובקי ינשכל פיגועי התופת והרצח שכיום ה ,בעקבות העובדות הידועות ,גדולי האנטישמים מסיתים

ת שבעקבוקיומי יומיומי, מקורו במדינה שהקימו הציונים, שהביאו את כל האנושות לפחד  ה''ב בקצה המערבהמזרח עד אר

מאמר זה נועד כאמור, לחשוף  .פותחו נגדה לראשונה כל הטכניקות של הפיגועים והופצו ממנה לכל העולם הקמתה

החלץ הכרחי לאלו שבאמת רוצים לו מאונס, איבחון שהוא תנאי מוקדם או  לאיזה מצב התדרדרו יהודים רבים בשוגג ולאבחן

 נצרות טמאה ומשחיתה זו, כי "כל ישראל ערבים זה בזה" ! מערבולת מ

            

  אישית, יוצר כשל -ה, תפיסה, העצמהדעה, השקפ  –חוסר הידע של המושגים 

   מתחילת השיח בין היהודי לאחר

 

, כך  לאחרמיידי בשיח בין היהודי -המושגים של השני, יוצר כשל משמעותכל אחד מיוצרי השיח לגבי  גי שלהמוש-חוסר הידע

קיים שוני מהותי בלא שאחד מהצדדים יהיה מודע לכך, כי שיח של "חרשים אלמים", שכבר מתחילת השיח נוצר נתק המתגלגל ל

י כפ פרוטסטנטית-פי הדת הנוצרית-הבנת מושגים אלו עלאמון על בהיותו  ,האחרשל הבנת מושגים אלו בלשון היהודית אצל 

לכן ו האחרעל השידרוג הנוצרי שעליו אמון ומושגים אלו  ליהודי אין כלל את הידע על  מאידך,שהוא התחנך על ברכיה בארצנו. 

ות של את המקורנביא תחילה  כל אחד משניהם חושב, שהשני בודאי מתכוון להבנת מושגים אלו כפי שהוא עצמו אמון עליהם. 

 ,האחרסיני ולאחר מכן נביא את הפירוש הנוצרי הפרוטסטנטי המשודרג כפי שהתחנך על כך -בהר הבנת מושגים אלו כפי שניתנו

  ואז ניתן יהיה להבין את שורשי הנתק המיידי בין שני יוצרי השיח: 
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פי תורתו, מכיון שהדעת -למי שמתנהג כיהודי עלמשוייך תמיד לאלוקים או הוא מושג זה על כל הטיותיו מקורו בתנ''ך ו –דעה 

מקורה באלוקים ולכן הדעת מואצלת ומוענקת ליהודי בלבד. הגוי היחיד המופיע בתנ''ך שידע את הדעת הוא בלעם וזאת משום 

המלמד ,, –אמר . אלוקים הוא המלמד את הדעת ליהודי, כפי שנ([כד, טו]במדבר ) “יודע דעת עליון,, –ולכן נאמר עליו  ,היותו נביא

וכסילים ,, –ויש הממאן ללמוד את הדעת כפי שנאמר  ]ישעיה )מ, יד([ “וילמדהו דעת,,וכן נאמר  ]תהילים )צד, י([ “אדם דעת

  דעת. -יודע שהינו חסרומי הוא הכסיל ? מי שאינו  ]משלי )א, כב([ “ישנאו דעת

יראת ,,  – שהיה חכם מכל אדם שלמה המלך ל כך אמרע דעת ? –מהו הבסיס ההתחלתי כדי שיהיה לאדם, היינו, ליהודי 

-ולכן מי שאין בו יראת ]תהילים )קיא, י([וכן "ראשית חכמה יראת ה' שכל טוב לכל עושיהם"  ]משלי )א, ז([ “אלוקים ראשית דעת

התורה -ולירק לגד ולכן, שמים-ת ומקורה של הדעת הינם רק בתורה ויראתדע, כי שמים מוכחת, הינו חסר דעה, דעת ומדע

  והיראה יש את "דעת התורה" אותה הם מלמדים לעם היהודי. 

אלוקים משמים ,,ר כל השקפה: הקודש משוייכת רק לאלוקים ומי שאינו דבק בו הינו חס-כל כתביגם השקפה ב –השקפה 

  . ]דברים )כו, טו([ “ממעון קדשךהשקיפה ,,, ]תהילים )קב, כ([ “שקיף ממרום קדשוכי ה,,, ([יד, כ בפרק וכן ]תהילים )נג, ג “השקיף

  פי דיני התורה.  -על ,בלשון הקודש ובלשון חכמים כוונת מושג זה הינה בעיקרה להחזקת חפץ או נכס  –תפיסה 

 ]אם משום האדם-מעניק אותה לבניש משוייכת רק לאלוקים , גם היאחכמו הכהעוצמה הגשמית והרוחנית   –העצמה אישית 

נתן ,, – כט( )מ,כמובא בישעיה  ,ש"הבא לטמא פותחין לו", היינו, שפותחין לו את האפשרויות לכך[ או משוםלו", ש"הבא ליטהר מסייעין 

הוא הנותן  , כי רק אלוקים"העצמה אישית" –פי לשוננו בתורותינו, אין כזה דבר -ולכן על “ירבה עוצמהולאין אונים כח ליעף 

    .טחון אמיתיים באלוקיםאמונה ובשמים ו-מי שיש בו יראתרק ל ,עוצמה וכח חיוביים ניתניםעוצמה וכח. 

חשיבה אלו מקורם באותה -אך לא ציינו בפניו שכל מבני חשיבתה,-הדת הפרוטסטנטית ומבני-שבארצנו חונך על ברכי האחר

פי -על אלוהמושגים האת  רהאחפי דת זו שידרגו מחנכיו של -ולכן על (שאין רצון וצורך להוכיחן, אנושיות )ע''פ הנחותנצרות דוגמתית 

 פי נצרות זו. -על אלוקים"את המושגים "יהודי" ו"גם כפי שהם שידרגו  ,חשיבה נוצרית זו-מבני

-ארציותה, השויון –החשיבה של נצרות זו -פי מבני-חונך על כך שלמושגים הנ''ל אין כלל שייכות לאלוקים וליהודי. על האחר

 בסיס השויון ולגוי יש דעה ודעת על ם(, לא רק ליהודי, אלא גם למשומדיניזהחפשית )הדטרמ-החומרית וביטול הבחירה

  החומרנית. -והארציות

רים ולכן דיבורו ומעשיו אינם נגזבהמה משוכללת האדם מוכרח במעשיו ובחשיבתו כ ,הדטרמיניסטית קביעה(ה) הדוגמהפי -על

, כן. לזו פי דת-יא אינה מובילה לסוגי האלימות האסורים עלעל חברתה, בתנאי שה ולכן אין לשום "דעה" עדיפות מהבחירה בטוב

וססות גחמות המבלאינסטינקטים ואו השקפה, אלא  כוונתו לדעה , איןלפי תפיסתי, השקפתי ודעתי  –אומר לחרדי  האחרכאשר 

 ת הנ''לפי הדוגמו-ל"אני מכבד את דעתך", למרות שע –פי הדטרמיניזם הוא גם רשאי לומר לחרדי -על ולכןעל הדוגמות הנ''ל 

צם מנסה בע האחרולכן כבר מתחילת השיח,  האחרפי הדוגמות של -על הגיון-של החרדי הינה חסרת לו ש"דעתו"ומובן נראה 

וסס אינו מבכביכול  מה שאומר החרדיגם פיה -שעל ,על החרדי לקבל את עקרונות דתו )אפילו לעצמו( מודע-לכפות באופן בלתי

ות יס הדוגמפי גחמות אלו ולכן הוא רוצה שעל בס-מונע על האחרכפי ש ,פי גחמות-סיני, אלא עלהר נו בשנית על עובדות של ידע

 גם החרדי ינהל עמו את השיח.  ,שלווהגחמות 

העמיד , על החרדי ללכןבשיח של "חרשים אלמים".  האחרסוף עם -, החרדי שאינו מודע לכך, ימשיך לשוחח ולהתווכח בלאלכן

 מוניותא, כי החרדי אינו מונע מגחמות ולומר לו שהשיח ביניהם אינו על בסיס שויוניתו ילת השיח על טעוכבר בתח האחראת 

אינו  האחרסיני. אם -, הנבנה על בסיס העובדות שהיו במצרים ובהר)מלשון "אמון"(עובדתית -שהינן פרי רוחו, אלא על אמונה

 הבהרת עובדות אלו.את השיח רק על  אלא יש למקד אין כל טעם לפתח את השיחמוכן לקבל זאת, 

      

 של "החברה הישראלית", פרוטסטנטיים-המושגים הנוצריים ממילוןמדגמי חלק 
 

בארצנו החדירו ומחדירים ללשון העברית מושגים נוצריים, כדי לשנות באמצעותם את האמונה שנוצרים -היהודו

העובדה שהיכולת להעניק „ –]וכן  "מילים מעצבות תודעה" –ים , כפי שראשי האקדמיה ללשון מצהירהיהודית מעיקרה-והחשיבה

ין הבנה עצמית שם טומנת בחובה כוח ולשמות שאנו מכנים בהם את עצמנו, יש משמעויות בספירה הפוליטית...אסטרטגיות של לגיטימציה, ממלאות תפקיד מתווך ב

המילים הנוצריות הללו לא  ,למעשה. ליר, ירושלים([-, הוצ' מכון ון1994, סתו 89' )"תיאוריה וביקורת", עמ “לתוכניות פוליטיות ובין קבוצות ליחידים

ואת ההתייחסות לקיום  האמונה-את כל עיקרי , אלא גם הרסו וממשיכות להרוסרק מעצבות את הנפש והנשמה היהודית

-ויים על בסיס הנצרותנומושג בלפרט מושגים אלו ולהראות כיצד כל מילה  ,חיוניתכה מצוות והדקדוק בהן. לכן זו משימה 

 ,מקבלים עם הזמן משמעות מוקצנתזו ונצרות המרכזיים של  יסודותה-תתעל ארבעת היסודות ו בנוייהה הפרוטסטנטית

בהתאם להקצנת יסודות אלו. לעיתים, כתוצאה מהקצנה זו, ממציאים בעברית המודרנית מושגים חדשים, כגון הקצנת 

גרם להמצאת המושג "מגדר". מושגים אלו מדגישים יסוד נוצרי מסוים, אף ש ,השויוןהיסוד הנוצרי הפרוטסטנטי של 

  מבני החשיבה של נצרות זו.  אתבהמשך סודות של נצרות זו. נביא להלן שהם נשענים תמיד גם על שאר הי
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חולין ולשם הסברי  דיברו לצרכי צעות חילולה וחילונה,הירות כדי לא להמית את שפתנו באמלנוכח ירידת הדורות, מתוך ז

יהודה המציא שפה באמצעות המתת לשון הקודש, עבור המומרים -ארמית, יידיש ולדינו. אליעזר בן –הלימוד, בלשונות זרות 

כפי  שפה מתה עבור יהודים שיהודיותם הינה מתה,שגם אישיותם היהודית היתה מתה, היינו,  חילונים או דתיים(= )הנוצריים 

יעקב עמידרור  )מיל.(לאומי" לשעבר, האלוף -כ"גויים דוברי עברית", "ראש המטה לביטחון –ישראלית" שהגדירו את "החברה ה

ראשית לכל, הוא החל   (.5.6.2006 -)בעיתון "הארץ", ב ד''ר דני טרופר ( וראש ארגון "גשר"30.4.1998 -)במוסף עיתון "מעריב", ב

]מלכים ב' )יח, כו(, )יח, כח(, ישעיה )לו, יג(, נחמיה )יג, כו([ ד "לשון יהודית" . לשוננו נקראה תמיבכך בעצם קריאת שם חדש ללשוננו

, [62]"החלום ושברו", עמ'  “אני חש את עצמי רוסי גמור,, –, אך כיון שהוא כבר כתב על עצמו ]מסכת ברכות )מ:([ או "לשון הקודש"

"עיברייה", כלומר עם שאינו שייך לארצו,  –דים ולשפתם לכן הוא קרא לשפה שהוא המציא, כפי שקרא העם הרוסי בלגלוג ליהו

]בראשית אלא שייך למקום שממנו הגיע אברהם אבינו, מעבר הנהר, ממסופוטומיא, ולכן אברהם אבינו נקרא גם "אברהם העברי" 

מבוזה כ"עבד עברי" וכן , אך הוא או צאצאיו כעם נקראו גם בתנ"ך כך, רק כאשר מדובר באישיות )יד, יג(, "בראשית רבה" )מג, ו([

, או בשיח עם בני עמים אחרים, שכינו את היהודים "עבריים" או ]"אוה"ח" עה"ת, "כלי יקר", שמות )כא,ב([ "שפחה העבריה"

למושג  אוולא לארץ ישראל  צובא(-נהריים וארם-ארם –מסופוטומיא הנהר )-"עברי", כדי לגנותם על כך שהם שייכים לעבר

על הפסוק , שמות )ט, לה(הנצי''ב מוולוז'ין על יחסו של פרעה לעם ישראל, בפירושו על התורה "העמק דבר" ] "ישראל". כך גם כתב

להוקיר את ישראל והסיר מהם  ולא את "העם", ללמדנו שמאז החל בני ישראלמכאן ואילך כתב ,, –[ בני ישראל""ולא שלח את 

 . 78להלן במילון המדגמי מס'  אומץ על ידי התנועה הציונית, ר' ן יהודהאמנם, על הסיבה שמושג העבריות של ב. “ כל העבודה...

פעמים במגילת אסתר, כשגולי ממלכת יהודה נקראים "יהודים".  38המילה "יהודי" מופיע בנ"ך קרוב למאה פעמים ומתוכם 

 –דית" וביאר שם רש"י המקום היחיד שמופיע שם זה הוא בפרשת וישלח בספר בראשית )לו,ב(, שם מוזכרת אשת עשו "יהו

כוונתו של רש"י היא לכך שאות ה' לעיתים , “והוא כינה שמה יהודית, לומר שהיא כופרת בעבודה זרה, כדי להטעות את אביו,,

מוחלפת באות ח', כמובא ב"תלמוד ירושלמי", מס' מגילה ולכן הוא קרא לה יהודית מלשון "יחודית" המאמינה באלוקים אחדותי 

לים. רבי אברהם ברוידא מבאר בחיבורו "לשכת הסופר", מדוע תרגום אונקלוס מתחיל רק מתחילת ספר שמות ולא במספר אלי

בראשית נאמר בברכות יעקב על יהודה "יהודה אתה יודוך אחיך", היינו,  בסוף ספר לתרגם "עברי" ל"יהודאי". הוא מבאר שרק

אמר רבי שמעון בן יוחאי, כל אחיך ,, –בראשית רבה", צח( שרק מאז נקראו עם ישראל על שמו של יהודה, כמובא במדרש )

 .“" נקראין על שמך. אין אדם אומר "ראובני אנא" "שמעוני אנא", אלא "יהודי אנא

וגנדה בן יהודה לחם כדי לנתק את העם היהודי מארצו והתייצב בראש הלוחמים כדי לממש את הקמת המדינה עבור היהודים בא

ל יסודות יתוק הקשר ההיסטורי עם ארץ ישראל, פותח לפני העם היהודי אפשרות לכונן חיים לאומיים עדוקא נ,, –והוא הסביר 

לעבר  מודרניים...אם הציונות רוצה להיות עקבית עם עצמה, היא מוכרחה להכריז בגלוי וללא כל הסוואה, שהיא פונה עורף

רבקין, הוצ'  תית, פרופ. יעקבפתולדות המאבק הנמשך, תורגם מצר - ציונות"ודית להההתנגדות הי"] “ ומצהירה "אנו כולנו פנינו לעבר עורף"

את  על שפתנו, בהשמיטו ,השיויון המלאכותי –ובכך הוא משליט את מבנה החשיבה הפרוטסטנטי  [75עמ'  פרדס, ישראל, תשע''ד,

 אוגנדה ר ורואה בצורה שיויונית אתהיסוד המייחד של ארץ ושפה המיוחדים לעמנו, אלא רואה בלשוננו שפה אשורית מארץ אשו

, ית()בהברה ספרדהסיבה לכך שהוא בחר במבטא של העברית המודרנית  .וארץ ישראל כארץ היהודים ואף נותן העדפה לאוגנדה

, 49עמ'   הלשון", ]"מפעל חייו", פרופ. י. קלויזנר, "טוהר “אף הנוצרים קוראים בה בכתבי הקודש,, –נובעת גם היא מסיבות נוצריות, כי 

  .שמואל רוטשילד, ירושלים, תשס"ח[

ים של המיל וסילופן ןתוך עיוות ,מקורות היהודייםהקודש המופיעים ב-מלשון נלקחובעברית המודרנית  המושגיםרובם של 

 חלק מהלשון העבריתל והפכו ישירות הוטמעו של נצרות זוחלק מהמושגים המכוננים הלועזיים , כך שןו/או משמעות

-אנו הסתמכנו לשם הגדרת המושגים בעיקר על מילונו העדכני של פרופ. שוויקה "רב ., הכתובה והמשודרתהמדוברת

  .מוקצנות ו/או משתנות של המילים , שככל שעובר הזמן משמעותןמילים"

ים יסודות הפרוטסטנטיסולפו ועוותו כדי שיתאימו למשמעויות של ה )כולל מילות קישור( הקודש-מילים של לשון אלפי

הובא חלק גדול מהמושגים  דלהלן מדגמיה . במילון"השפה העברית המודרנית" – יהודית-וכך נוצרה שפה חדשה אנטי

המכוננים, מתוך התקווה שהקורא יוכל להבין על בסיס הסברי המושגים את המשמעויות הנוצריות הפרוטסטנטיות של 

 ת המשמעויות הנוצריות של שאר אלפייוכל להבין א הוא נים שלא הובאו ושיווצרו בעתיד וכךשאר המושגים המכונ

 המילים שסולפו ועוותו ויצרו את השפה החדשה. 

לכתוב על  ו/אויוכל להזהר ולהמנע משימוש במושגים אלו בבואו לדבר כדי ש ,לתת כלים ביד הקורא  – המדגמי מטרת המילון

ותיו ויזהר מלהכניס צלם בהיכל ולהפוך את התורה שבכתב בבואו לבטא את עצמו ואת מחשב ו/או נושאי הקדושה של מקורותינו

יצרו הרע  .לנוצרי פרוטסטנטי מקיים "מצוות" ,משים-בלא ,נוצרית פרוטסטנטית ואת אישיותו ואת עצמו "תורה"פה  ל-ובעל

כשאני משלב  "מה בכך שאני משתמש במושגים אלו והרי אני לא מכוון כלל לנצרות זו ובפרט – של האדם מפתה אותו ואומר לו

בספר "מעשה  לדוגמא: תורה.כפירה וההפך הגמור מה פיתוי זה הינואך ולהחזיר את אחינו התועים", כדי לקרב  ומושגים אל

מהחצר ולא רצה  "ת''יבד ''מלפ ''כ -ה"שכתב הרב צבי יברוב, הובא שהחזו''א אמר פעם להוציא את  איש" על מרן החזו''א
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בכל בהמה „ –, שם נאמר )על מס' ברכות בפרק א(שהוא נשאל על המקור לכך, הוא הפנה לתוספתא להוציא מפיו את המלה "כלב" וכ

אין לך שאסור משום מחיר, אלא כלב בלבד  –. אכן, בכל חיה למצות פטר חמור()=  “טמאה, אין לך שחייב בבכורה אלא חמור בלבד

כלב הוא המאוס ביותר בחיות הטמאות, לעומת החמור  כלומר:. לכלבו( )"מחיר כלב", היינו, שאסור להקריב לה' קרבן שניתן לאדם בתמורה

וכן אמרו חז''ל   .“כלב...  –חצוף בחיה אמר רב: ג' חצופים הם, „ – ]שמות רבה )מב, ט([הנחשב לפחות מאוס וכן הובא במדרש 

תיבות בתורה,  וכן עקם הקב''ה ב' ג' , ה([פסיקתא רבתי )יא ]ב''ר )לב, ה( “,,עקם הכתוב שמונה אותיות ולא הוציא דבר מגונה מפיו

   .]תנחומא, וישלח מ, ויקרא רבה )כו, א([שלא להוציא דבר טומאה מפיו 

ההשפעה היא , היינו, "הלשון הוא קולמוס הלב" – השפעת הלשון על הלב בדבר של ה"חובות הלבבות"אמירתו גם ידועה 

ומתוך הרגל, הלשון יוציא ו של דבר הלשון משפיע על מה שהלב יחוש כשם שהלב פוקד על הלשון מה לומר, כך בסופש, הדדית

כתב  וכבר []מס' בבא מציעא )צ:( “,,עקימת פיו הויא מעשה – כן הובא בחז''ל-כמו . בלי שהאדם כבר ישים לב לפועל את המילים

 ת ילכו הלבבות" ולא להפך."שאחרי הפעולו  –ינוך" במצווה ט"ז "ספר הח

 חז"ל.  “דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבוד שהתכלת ,ה השתנה תכלת מכל הצבעוניןמ,, –, הובא ()מג:במסכת מנחות 

ל כלשם מה נבחר דוקא התכלת כצבע אותו חייב , הם מבארים במשפט זה ,במשפט אחד. ראשית ,מבארים כדרכם מספר יסודות

זכר יו להתגרום ל ,ידי כל יהודי במשך כל היום-ית צבע זה עליחז"ל מבארים, שרא  ?קטן שלו -על הטליתיהודי לשאת כל היום 

ה עוד מבארים לנו במשפט זגם כדי שתתמיד אצלו יראת השמים ואהבת ה', אך חז"ל  ,האלוקיבכל רגע בקיומו של כסא הכבוד 

רי ושג כלשהו, השכן דרך ליבו לדבר כלשהו או מ-יניו וכלנחשף דרך ע כאשר האדםת נפש האדם. כיצד פועל – יסוד בסיסי

מבטא שבמהירות הבזק הוא מקשר את כל המשמעויות של חפץ או מושג זה למארג אחדותי יחיד. לכן, כאשר יהודי למשל 

פרוטסטנטי "ערכים" והוא מחיל אותו על דבר שבקדושה או מזדהה עם מושג זה, במהירות -יהמבנה הנוצר-תתבפיו את 

שאים הכפירתיים שמושג זה מבטא, ללא יכולת הפרדה מחשבתית, כגון, אחדותי כל המו-לליבו כמארג זק מוחדריםהב

ם שמי-מתעוותת ויוצרת בו קרירות ביראת , כאשר כל אישיותו הרוחניתוכו' "הערכים הדמוקרטים", "ערך השיויון" וכו'

מו עצבשהוא גרם  על בסיס המארג הכפירתי אצלו כל הבנת מקורותינו נפגעת ומסתלפת ,כן-כמו. שלו ובאמונה ובטחון בה'

אנו , כפי שנוצריים-היהודו , יש חובה לנקוב במושגיהםציבור או\אדם ו כמובן, שכאשר יש להפריש מאיסור לקרבו. לשאוף

 יני". סהר "המעמד ההיסטורי של על : דרשן התבטא למשל לא להפגע.כדי נוקטים כאן במאמר, כדי לדעת מאילו מושגים להזהר ו

לפה סו המילה "מעמד"  ללב ליבה של הנצרות הפרוטסטנטית. שייך ]"המעמד ההיסטורי"[י מילים אלו שתהצירוף של נראה כיצד 

-צרותנסטוריה" נוצרה על ידי יוצרי יהמילה "ה. כדי לבטא מספר יסודות של נצרות זו ,המשומדים בארצנו באמצעות ועוותה

ו צרות זניסודות ל בכפוף ,מודלים ותיאוריות יה על בסיסזו כדי להסביר כיצד ללמוד את תולדות האנושות והתרחשויות אקדמית

גם אם משמיע הגדרה זו אינו מכוון למשמעות הממוקדת  )ראה בארוכה ב"מנהג ישראל תורה", יו"ד, עמ' ל"ח, ע' לשון אוה"ע(.

ם מפיץ אלא ג ,זה מגמד גילוי אלוקי נשגב ורב הוד לא זה בלבד שהואהיא לכך במובנו המעורפל ובכך של המושג, אך כוונתו 

י לועז כיום, כל מושג טמא ומטמא".  –כל היוצא מהטמא נו המהר"ל במקומות רבים בספריו ש"טומאה, כפי שכבר השריש ל

תן דבר חומרי, אלא שאז לעיתים הנזק קטן יותר, אך לא ני את נצרות זו, אפילו כשמדובר עלמקורו בהשר, השגור בפינו

  . להעריך את השלכות הנזקים

י ישראל האיסור של "לא תסור" מדרבנן, כיון שגדוללעבור על  גם , גורםהבנת התורה ואורחותיה במושגים אלו לצורךימוש שה

 , בעצם המנעותם משימוש זה.לא להשתמש במושגים אלו לצורך הסברת התורה ואורחותיהגם כיום מורים לנו 

הר בלמושג של קבלת התורה  סטורי", כאשר מושג זה מחוברישל "מעמד ה מילים הנ''ל-צמדאת מעים כאשר אחינו התועים שו

רי כך , הם מייד מקשרים את הדברים למה שהערנו, שהוכן את שאר המושגים המכוננים והאחרים המבוססים על נצרות זו סיני

פי  וות עלשהעלימו מהם שמחנכים אותם לנצרות זו ואם הם יחלו לקיים מצ שיותם במערכת החינוך מגיל הגן, אלאנצרבה אי

ובם בצורה מובחנת, אלא אף השתמשו לשם קיר מתוכם יסודות נוצריים אלו טרחו לעקורתשובה אלו, שלא רק שלא ב-םזירימח

ו א, 'צוותגוים שומרי מ'להם את התורה, יהיה בכך נזק לדורות, בכך שהם וצאצאיהם יהיו  "להסביר"במושגים נוצריים אלו כדי 

אליהם ( )עוד מושג נוצרי פרוטסטנטימשום שהם חשים שהם "מתחברים"  ,ת" שמקיימים את המצוותיותר נכון "גוים שומרי המלצו

 .כגיגית כפה עלינו הרעם אלוקים, ש סיני בכריתת הבריתב על כךולא משום שהם מוכרחים לקיים את המצוות, כי נשמותיהם צוו 

 רות זו,כדי להתאימם לנצ ייחס לאוסף המושגים שהומצאונת ,פי נצרות זו -לפרט את מכלול המושגים ששובשו על שנתחיללפני 

 בחירהינו, ההדעת, הי -המחשבה, החכמה, הבינה, הרצוןהרוח,  –הנפש וכל המכלול הקיים בלבו של האדם המושגים של  במקום

 ."חכמי הדורות"ידי -מכלול זה עלאצל מי שהוא יהודי, כפי שנמסר לנו הנשמה הנמצאת רק  וכן

 :וכו'( , קאוצ'ינגחינוכיסוציאלית, יעוץ  לוגיה, עבודה-כיאטריה, סוציויפס פדגוגיה, בכללה) לוגיה-פסיכו

"שקר  אועולם מדומיין בו קיימים רק "אמת מוחלטת" הדן בטענות מתוך  ,ל"פסיכו" הוצמד מושג ה"לוגיה" מתחום הלוגיקה

 כרס.-בסברותמודלים שמקורם מבוסס רק על הפש, מוחלט", כדי ליצור תעמולה מחוללת וודאות של התחום העוסק באקדמיה בנ

-וכן כל ה"שיטות" החל מהקאוצ'ינג, נ.ל.פ., כח ,הפסיכולוגיה, הפדגוגיה ושאר ענפי המדע העוסקים בנפש האדם בפרט ובכלל

ימדים" בסוגי "צעדים" ו"מ וכלה ,המחשבה שנעשה נסיון ל"גייר" אותו בספר "סוד הגלוי" עם "הסכמה" מזוייפת של הרב שכטר
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, חלקן מגיעות מהאגף החילוני של הנצרות ישירות מהכנסיות הנוצריות ותמגיע , שחלקןוניםועוד שיטות בעלות שמות מש

דתיות במזרח אסיה המשודרגות באמצעות יסודות האקדמיה מתאוריות  וחלקן או מבוגריו של אגף זה\והפרוטסטנטית האקדמית 

במפורש  שלא הוזכרו בשמם יטות אלו, תמוה כיצד ישנם רבנים המתעמקים בשאומנם הפרוטסטנטית ואת זה נראה להלן. 

כיון שאין לנו מסורת עליהם, אין אנו אך הרי גם דברים שהוזכרו במפורש, כי בחז''ל וב"ראשונים" ומנסים לדמות דבר לדבר, 

כיון שאין אך ו בדיוק כל סימניו, על אף שהוזכר החגב במפורש בתורה ועל אף שידועים לנ ,למשל: אכילת חגב ,משתמשים בהם

 שיטות הנ''ללגבי שכן -כללנו על כך מסורת ואף שלתימנים יש על כך מסורת, מי שאינו מהעדה התימנית אסור לו לאוכלו, 

   בסקי לשואלו, כפי שכבר ענה מרן רבי חיים קניאסור לנו אפילו להתקרב אליהןשהמטפלות ממש בנפש שלא הוזכרו במפורש, 

שמקורן בנצרות ו משודרגות מהמזרחשהן או  ,לן את מקורות כל ה"שיטות" ונראה כיצד מקורן ישירותנברר לה

פי בירור זה יוכל כל אחד להסיק לגבי שאר "שיטות" המרעין -. נברר בעיקר את מקורות מושגי הפסיכולוגיה ועלהפרוטסטנטית

  בישין המציפות את דורנו ותקופתנו.

ן בו החלו מהזמים, מושג זה היה נהיר ומובן לכל יהודי שהיה אמון על הבנת מקורותינו, אך החל עד לפני מאה שנ –רגש   א.

 שובש לחלוטין ונוצר הצורך בחידוד "המשכילים" להמציא שפה חדשה ולקרוא לה בשם "השפה העברית", גם מושג "הרגש"

 ם פוגעגו תואם את המובא בתנ''ך ובחז''ל, אלא שאינ יומי בו לא זה בלבד, כיון שהבנת המושג והשימוש היוממושג זה הבנת

  .ביסודות האמונה של זה שמשתמש בו

הרד"ק ו)רש"י, אבן עזרא ". כל המפרשים שם רגש, שם נאמר "נהלך ב)נה, טו(הוא בתהלים  בתנ"ך המקור היחיד שמושג זה קיים

וזכר "חבורה". בשאר המקורות בתנ"ך ובחז"ל מ, מבארים שהכוונה היא ל"קיבוץ ההמון" או לוכן בפירושו בחיבורו "שרשים"(

 מס' שבת] חלק מהחושים, מושג זה בהטייה וגם שם הכוונה היא לקיבוצים שונים של אנשים, מלאכים, עמים, גלי הים, מיחושים

, כדי יםכלל האיבר , כוונתם היא לחולשה הגשמית של]שם )קכט.([ש הרגשה לנפה את מושג וגם כאשר חז"ל מקשרים וכו' )קטו:([

גם  .ד.([]מס' שבת )לב.(, מס' עירובין )נ חש בראשו..."" ,למשל אז נקטו חז"ל במושג "חש".התייחסות לאיבר אחד, שהלהבדיל מ

 ב נפשיה""לינגי –לגבי ניגוב הגוף  )קמא.(כאשר חז"ל אמרו "נפש, הם הרבה פעמים התכוונו לגוף וכוונה זו מובעת שם בהמשך 

 .)ו,ה([ ]"אמונות ודעות"והכוונה לגוף, כפי שמביא שלל ראיות על כך רס"ג  "נפש" בתורה יתים נאמרלע ,וכך גם בלשון תורה

או  )מט,לג([ ]רבינו בחיי, בראשית , היינו ה"צלם"קיבוץ האיברים הרוחניים של האדםהרגש כבתקופת ה"ראשונים" מופיע 

ותה ותר  מהמילה הארמית "ארגישת" נגזר  המושג "הרגש" עם אמאוחר י .[)ח"א, פ"ב( רבי אליעזר אשכנזי, "מעשי ה' "] "הרוח"

ץ נו, קיבו, היי]אוה"ח עה"ת, במדבר )יד,לו([ “הרגש גדול להעירו לבל יחטא וכמעשה אותו שטפחו לו ציציותיו,, –משמעות, כגון

-םע'בעקבות בורותם וה .]מס' גיטין )נו.([של מספר פרטים שהאדם נחשף אליהם ויוצרים בו תחושה חזקה וכן "דלא לרגשן" 

ילונים, למ, חדר מושג זה שושן(-ראה מילון אבן –נברג וכו' י)ביאליק, הזז, שטי העברייםו הלא ציוניים של ה"סופרים" 'ארציות

 אנושיתלל במציאות היום במובן שונה לחלוטין, של משהו מטושטש ולא מקצועי שאינו קיים כ-לאקדמיה, לתקשורת ולשפת היום

זות ו/או חכמת ובינת הלב ו/או לרצון שבלב או לפזי  ו/אובמובן מסוים למחשבת הלב רק שייך דם. מושג שלעיתים או בתוך הא

י ישראל יש מגדול. במציאות אינו קיים כלל כפי שהוא מוכר ונפוץ, מושג זה, ללא כל הגדרה מסווגת ומוגדרת ולכן קלות דעת

 ש"ובכללם במושג "רג ן הם השתמשו לעיתים במושגים מלשונם הקלוקלתעבורם, שלכגם  או כילים"סשחיברו ספרים נגד ה"מ

-"תת מודע" או-"תת במושגים הפיקטיביים של הם השתמשו ולעיתים רחוקות רק בדרך אגבו , אך לא כמושג מכונןבאופן מעוות

ל אצ ומרההמודע" -"תת .איערומי[ ד"ה :(, רש"י]מס' ע"ז )יד כדי "להוציא מליבם" ות אלו,מיוצרי פיקצי הכרה", אך במשמעות הפוכה

  . ההכרה"-במושג "תת רבים באקדמיה

ה במהות שאין למדע כל יכולת הבנ ,ידי פיזיקת הקוונטים וההודאה בכך-הפרכות של יסודות המדע עלהלנוכח המרה זו התרחשה 

 ההכרהפי -רק הבנה שטחית עליש לה אלא  ,[המסורת האלוקית מהר סיני הניתנת להבנה רק באמצעות] המציאות )אונטולוגיה(

    האדם )אפיסטמולוגיה(. הארצית והחומרית של

 רושטש שקיים כביכול באדם, התברמשהו מטשנתפס בטעות עד היום כ "רגש"הש הקורא הנבון יפנים ,לנוכח הגילוי דלעיל

לכל באקדמיה והתקשורת, ש למעשה הוא אינו קיים כלל באדם. משל למה הדבר דומה, להחלטה של "סופרים", אנשי "מקצוע"ש

נה" יה "קט, אלא שקיימת בעהמושג תכונותיו וכולם יבינו פחות או יותר למה כוונת ש אצבע שישית והם יתארו בפירוט אתאדם י

שביעית ה, עוד "אצבעות"באקדמיה  נוצרו מדומיינת זו "אצבע"ובהסתמך על  בעקבות שאצבע זו כלל אינה קיימת באדם.

 )כט.(ה במסכת מגיל  בחנה".הובא "ארגשת", במובן של "ה )ח, ג( )מב:(ב"תלמוד ירושלמי" במסכת תרומות  שמינית וכן הלאה.הו

   במובן של "המולה". ,הובא "ריגשת"

של  יםיהחשיבה הנוצר-הקצנת מבנימילה זו המצאה במקור כדי לקשר בין מידע לבין ההמונים. בעקבות   –אנושית -תקשורת בין

ה ן במשפחאדם ככלל, בי-אנושי, הועתק מושג זה גם כמערכות יחסים בין בני-וההתייחסות לאדם כחומר פיזיוהחומריות  השויון

ל י, כשכפי התורה, הבעל ואשתו הם מהות אחת שהיא בנין עולם רוחנ-וכן בין איש ואשה הנשואים, בעוד שבעם היהודי החי על

  אחד חש את השני, ללא צורך בתקשורת של מידע ביניהם.
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  ים שלבמושג אך ורקבכל תחום לימודי המתייחס לאישיותו של האדם ובכל טיפול באישיותו, חייבים לחשוב  כום ביניים:סי

ולא ם רק בלב האדרוצה לספק את תאוות האדם,  שיכול באמצעות בחירתו לזכך את הנפש ולרותמה לעבודת ה'.  – הנפש התורה:

-ריעה הבלעדית האם יש להשמע ליצרהמכ הדעת, היינו, הבחירה -הרצון ינה,הרוח, המחשבה, החכמה, הב –נמצאיםבמוחו 

המחשבה נמצאת בלב  יהודי.ב את רקנשמה הנמציש גם להשתית את הטיפול על בסיס קיומה של הכן -כמו או הטוב. הרע

 בכת וח, כפי שכברועל יש לה נציגות במתצא לפ [, וכדי שהמחשבהועוד ])מו:(, )סג.(לב הוא המחליט כמובא במסכת פסחים וה

רמיה, ]יכן, הובא במדרש "שוחר טוב" וב"ילקוט שמעוני" -כמו ."הלב והמוח שהם משכנות המחשבה" – ]שמות )יג,טז([הרמב"ן 

ר ולכות אחתר מכל האברים, אלא העינים האני ה' חוקר לב בוחן כליות". למה הוא מכיר הלב והכליות יו"„ – סימן רצ"ו, אות י"ז[

לא אותם אלב ורמ"ח אברים אחר הלב ולפי שהכליות יועצות אחר הלב והלב גומר, לפיכך אינו מזכיר האחר  לכותהלב ואזנים הו

     .“יצר טוב ויצר הרע ,בותי כל לבבות הוא דורש", אלו שני לבלבד והקב"ה בוחן אותם..."כ

 , כולל אלוים כל מטפלי הנפשבניגוד מוחלט לפסיכולוגיה הנוצרית האקדמית המוקצנת, שעל פיה פועל כל זה הינו

 ,גלת בכךבאותה טומאה חשוכה נוצרית מוקצנת הדו עות/שקועיםהם/ן  , אך עדיין חזרו בתשובה ן/שהם ות/טועניםהמטפלים/ות ה

ות, כמובא בכל המקור שאין נשמה ואין יצה"ר ויצה"ט וששאר המושגים שהוזכרו לעיל נמצאים רק במוחו של האדם ולא בלב

, ים/תן הרוחנית של המוטפל/את אישיותם מרסקים/ותבכך ועל פי כפרנות זו הם מטפלים/ות ו וא רק משאבת דםהשלדידם הלב 

 .אף שבחייהם/ן הפרטיים הם מודים שיש נשמה והיצרים הנ"ל

 מצעותבא שגם אלקטרון יכול להשפיע מרחוק "ניסוי שני הסדקים"()לאחר  עם תחילתו של עידן פיזיקת הקוונטים, שממציאיה גרסו

 יסוד הנוצרית של , לא היה ניתן להמשיך בהקצנה האקדמית הפרימיטיביתלזוז ממקום אחד למשנהו כח רוחני על אלקטרון אחר

בר פיזי כתוצאה מכך שדרק ושכל דבר בגוף זז  מחומר מוחלט תהאדם מורכבובכללה  שכל המציאות היינו, הארציות והחומריות,

רה לנסח של האקדמיה במדעי החב פרוטס'-הנוצרית הני הדתועידן זה באקדמיה, החלו כ של מאז הפנמה חלקית ,לכן. אחר מזיזו

 ל"מוח באקדמיה הפך גם המוח . לכן,, הכופר בכל יסודות התורהרק על המושג הפיקטיבי של ה"רגש" האת התנהגות האדם כבנוי

ס' של פרוט -חרת, בכפוף למבני החשיבה הנוצריתא( יאמנו אותו), אלא אם יאלפוהו חיים-אוטומטית כמו בבעלי , הפועלרגשי"

 ושל הדטרמניזם. חיים-השיויון בין האדם לבעלי

דם מופיע כאשר בוטחים בה' ואילו כאשר בוטחים בא ,במקורותינו מופיע תמיד מושג הבטחון כדבר חיובי –טחון עצמי יב ב.

 את,וה שהיא שורש של כל המידות הרעות. לעומת זהמוביל לגא האדם בוטח בעצמו מושג זה כדבר שלילי ביותר ובפרט כאשר

 דוגליםכופרים  בתורה ו ,המבנה הקלווניסטי של המצליחנות-פרוטס' של הארציות והחומריות ובפרט תת-מבנה החשיבה הנוצרי

 ולא ורך בטיפוח הבטחון העצמי שלום במטופל את הצירק בבטחון האדם בעצמו ובכישוריו וכך מחדירים מטפלי הנפש האקדמי

 לצורך הטיפולהם ממשיכים להשתמש  ,החליטו שהם חזרו בתשובה גם כאשר מטפלי הנפש הללובטחון באלוקים. את הצורך ב

ו א יתפסלדי שהם הם מזכירים את המושג הסותר "הבטחון באלוקים", רק כמושג זניח, כ ,לעיתים כדי לצאת ידי חובה .במושג זה

 .כמי שכופרים בתורה

על פי  ו כמעט על כל המטפלים. של שיטתו התקבל ייםוהשיויונים הדטרמניסטי יםהנוצרי היסודות  –ס שיטת קרל רוג'ר ג.

 כולם שוים ואף אחד אינו רשאיולכן  לכן אין להאשים את האדם במעשים פסולים או מגונים ,חופשית-אין בחירהכיון ש ,נצרות זו

חשיבתו,  לשלול את מותנית כלגיטימי ובלא כל יכולת-לקבלה בלתי תןנימטופל כל  ,לכןולהוכיחו.  אינו מוסריהוא לשני שלומר 

קיום המצוות וחוסר אמונה -אינו נעוץ באירוג'רס, ו החומרנית של לפי שיטתשורש הבעיות הנפשיות של האדם  דיבורו ומעשיו.

ועל" ולכן אם האדם יתנהג כמו הפער בין ה"עצמי האידיאלי" לבין "העצמי בפ עקב , אלא אך ורקכמופיע בתורותינו ובטחון בה'

ועל פיה ניגשים מטפלים  ,כפירה מוחלטת בכל התורה כל הנ"ל מהווה . ומושלמת נפשו תהיה מאוזנת ,חי שאין לו פער זה-בעל

  זרים בתשובה" אל המטופל. "חו

הם בביתם אך לא הם מתגוננים ואומרים שהם לא ממש חושבים כך. הם לא חושבים כך אולי כש ,מעירים להםכאשר שכמובן 

לוגי וכמו שאמר חוקר דתי בחדר הטיפולים, שהרי כך לימדו אותם באקדמיה ואם הם חושבים אחרת זה כבר אינו טיפול פסיכו

ידי -נוסח עלכבר  זה אישיות-פיצול. ""כשאני בבית אני יהודי וכשאני נמצא בעבודה האקדמית אני כופר ולא יהודי –באקדמיה 

   ."בצאתך היינו, גוי()ודי בביתך ואדם "היה יה  –כילים" סה"מ

-מבניכדי שניתן יהיה ליצוק לתוכו את ארבעת  ,ידי הנצרות האקדמית, מהשורש של ד.כ.א.-מושג זה הומצא  על – כאוןיד ד.

האיסור החמור להסתמך על המסורת האלוקית מסיני לשם הבנת הנפש והלכי  . 1החשיבה המרכזיים של הדת הנוצרית הפרוטס'. 

כרס של הפסיכולוגים. הניסויים והתצפיות שאמורים להוות גיבוי לסברות -בת להבנות אך רק על פי סברות. ההסתמכות חיינפשה

ועל מודלים  מבניה-הדת הנוצרית על מבניה ותת פי הפרמטרים של חוקי-אלו חייבים להיות מותנים ומכורים מראש אך ורק על

או קודמיהם, כדי שהכוון הכללי יתקבל כפי המצופה, בבחינת " 'נבואה' המגשימה את  ותיאוריות שנוצרו על ידי מבצעי התצפיות

. מסיבה זו כבר עשרות שנים מתייחסים באקדמיה במערב ל"מחקרי" הפסיכולוגיה ולכל מדעי החברה והרוח, רק כנרטיב עצמה"

   אישיות.-חברתיות-של הצהרות פוליטיות

סברות אלו חייבות להתבסס על שיויון פנאטי בין  . 3פיים" ארציות וחומריות בלבד. סברות אלו חייבות להתבסס על "משק . 2
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 האדם ניסויים על התנהגות ן בעלי החיים ומסיבה זו נערכים איש לאשה ובינם לבין ילד וילדה וכל אלו בינם לבי יהודי לגוי ובין

תנהגות שלילית של האדם גורמת לו למצב נפשי חולני, אין בחירה חופשית ולכן אין ה . 4 חיים. -פי התנהגות של בעלי-גם על

או אצל מחנכיו או סביבתו, כמו תירוציו של הרקדן  של "הרגל נעשה טבע", אלא מומים נפשיים מולדים אצלושהוביל אותו למצב 

של  נוכל לבדוק זאת לגבי ניסוח הסיבות הגרוע שהמרצפות העקומות גורמות לכך. לכן הומצא המושג של "רגישות".

 כאון".יהפסיכולוגיה לגבי המושג  "ד

  , אלא נולד עם מום רגישותי. אינו אחראי למעשיוכביכול  ברגישות יתר", היינו, הוא ניחן "מי ש –רגישות יתר 

כאון. ידורים עם ת או מילולית, הפיזייתר, העדר חום ואהבה, דחיה חברתית, אלימות ביקורת  –אוירה רגשית שלילית במשפחה 

 ,כן-מוכ ים של הסובבים אותו מגיל קטן. יתידחפים חיבאמצעות דחפיו החייתים מעוצבים כביכול חופשית ו-, אין בחירההיינו

לא לי לגוי בין איש ואשה ובין יהוד ,השטחי הנוצרי של הפסיכולוגיה של השיויוןמופיעים גם כאן הנשאים הסרטניים הרוחניים 

' האהבת אמונה ובטחון,  שמים,ה-רית, קיימת גם כאן התעלמות מרמת יראתהחומהחשיבה של הארציות -פי מבנהעל  אבחנה. 

 שורה שלל, המהוה חוסן מרכזי ביכולות הילד והילדה להגיע והחינוך לעמל התורה והדבקות במידותיו והחינוך לדקדוק במצוות

 נובע זה נהגויות הוריו כשליליות וכלפרשן את התלו/או בחירות טובות מול יצר הרע המסית אותו לחקות התנהגויות שליליות 

   חופשית ושהוא והחיה שווים מבחינה זו. -שאין לאדם בחירה ,מבסיס התפיסה הנוצרית האקדמית

ו מופע גם כאן מתקיים אות כאון.ישגורמים לד ,הפרשת חומרים מסויימים במוח חלק מהדכאונות נגרמים עקב –גורם ביולוגי 

  דחפים כתוצאה מהפרשות במוח.  חי המופעל באמצעות-אי למעשיו, כבעלאדם כמי שאינו אחרהמציג את ה

ן וים ולכנחיתית מול האקדמיה הנוצרית של הגתרבות -בעיקר על מדעני הפסיכולוגיה בארצנו, הרואים עצמם כתת מופע זה פועל

ות הנצר  –האם שלהם -רבותפנמת השינוי שחל בתהתרבותיות, היינו, חוסר יכולת ה-מופעל עליהם אחד מהסימפטומים של תת

   הפרוטס' האקדמית של הגויים. 

רבים ממדעני "מדע המוח"  הבחירה.לפני למעלה ממאה שנים ותחילת ההכרה בקיום  בעקבות מהפכת פיזיקת הקוונטים

ת כאון בנפש מופיעים הפרשויבנוכחות סימפטומים של ד,, –אחרת  במוח באירופה ובארה"ב מודים שיש לנסח את ההפרשות

ל שונות במוח המעצימים דכאונות אלו". לכן אם האדם יבחר בחירה טובה להלחם בהדרדרות הרוחנית שלו, לעלות ממצב ש

יעלמו , מיד י(, "בטחון האגו""בטחון עצמי" של )ולא חלילה את התחושה הכפירתיתשלו ב של שמחה ולרומם את הכבוד האישי כאון למציד

 וכיים, יועצים חינובפרט סביבה פסולה של פסיכולוגיםבחירתו הרעה את מידת העצלות  הפרשות אלו. אומנם אם יש בו בגלל

יתן נשי בלתי שיש לו מום נפ אותו, ש"יבינו" אותו ואת דחפיו ויסיתו מלכנתון מראשי הנצרות הנ"ל( ידי-)תחום שהומצא עלופדגוגים 

  לתיקון בחירתי, בוודאי שהוא חייב מייד לקחת טיפול תרופתי. 

עליו  םכותב הרמב"ל זאת בנפש", שבכ ם מצב חמור, אותו מגדיר הרמב"ם ב"שמונה פרקים" כ"קניין חזקינרשות אלו במוח ההפ

בר על כך כ הזהב" הידוע של הרמב"ם.-עבר לקצה השני, כדי להגיע ל"שביל, באמצעות מכול לשנותו על ידי בחירתוהוא יש

 בין "כילד האדם על עצמו לבחור בשביל הזהב האמצעי בין "אנכי עפר ואפר" יעבו ובכל מצבאמרו גדולי בעלי המוסר, שלעולם 

ייב ח ,החרדההוא הדין בענין  י הקצוות.יתו כל הזמן לבחור דווקא באחד משנמס הרע-, כי יצרלם אלוקים ברא את האדם"בצ

 מס' ברכות]שמא ישכח דברי תורה  ד([]משלי )כח,י מפחד תמיד" "אשרי אדם ביןל, "גילו ברעדה" בין  הזהב-האדם לבחור את שביל

וקדם מבים לזהות זאת אישית ואם זה לא נעשה, מחנכיו האחרים חיי-דוגמא כו מגיל ילדות בעיקר באמצעותוכך יש לחנ )ס.([

רות , הוא גם מושג שהומצא מאותם סיבות, כדי להסיר את האחריות מעל האדם, שכתוצאה ממספר עביכפייתיות ולחנכו לכך.

 של "קנין חזק בנפש".  כזה , הוא הביא את עצמו למצבשמים שלו-ה ומחוסר ביראתעש שהוא

ד פרויד, זיגמונ למניינם, עלי ידי המשומד הפרוטסטנטי 19 -ההמאה מושגים אלו נוצרו בסוף  סופר אגו: –אגו  –איד  ה.

 המדע. דע" המוחלט כביכול של נציגיהגיע לשיא שגעון הגדלות, כשכוהניו ניהלו תעמולה מחוללת ודאות, על ה"י כאשר המדע

 היסוד ובראשםהופרכו כל יסודות המדע המודרני  בתעמולה זו התקיים הכלל של "לפני שבר גאון", כאשר מספר שנים לאחר מכן

ל ש שאין ביכולתומדע והחברה המערבית מתחילה לחלחל העובדה העגומה, תוך הול באמצעות פיזיקת הקוונטים האובייקטיבי

ם סובייקטיביי שפת סיפוריםלהבין דבר על המציאות ובכללה נפש האדם ותהלוכותיה, כאשר המדע יכול ליצור רק ה"מדע" 

   .ומחוצה לו לגבי מה שמתרחש בתוך האדםפיקטיביים 

. "לנצרות הנהדטרמניזם והשיויון בין האדם והחיה של ההחומריות, המציא מערכת נפשית הבנויה על יסודות בדה ופרויד זיגמונד 

כאב" , הנע בין "ההוא המציא שני דחפים חייתיים הזויים שעל פיהם פועל כביכול האדם, "הדחף המיני" ו"הדחף התוקפני"

  אנליזה", כשהוא פועל כל ימיו לשכלל את הדחף הראשון שהוא המציא. -וקרא לכך "פסיכו ו"העונג"

ים לו שאמורא, כולל ם, יועצים חינוכיים, קאוצ'ינג, נ.ל.פי. וכו'()פדגוגי פועלים כיום כמעט כל הפסיכולוגים ,דחפים אלובמסגרת 

  טיפולים שלהם. את העובדה שיסודות אלו מנחים אותם ב, כשהם מנסים להסתיר היו לחזור בתשובה

   :פי מספר שלבים-חיה על-חייתית זו, הוא הגדיר את התפתחותו של האדם במסגרת

סופר  . המתווך בין דחפיו לסביבה – אגו  תו חיפוש העונג וההמנעות מהכאב. שמטררתו סיפוק מיידי של הדחפים, כמט – איד

 צרכי הדחף של הסביבה האנושית. גיבוש המצב של ההתחשבות בין צרכי הדחף החייתיים שלו לבין  – אגו
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אנטישמית הכפופה -"השפה העברית" שהיא שפת הציונות, הינה ממילא שפה גזענית מודע:-ותת –תודעה  ו.

יה נורדאו ורופין, שהנאצים ניכסוה לגרעין של האידיאולוג –ל"תאוריית הגזע והשבחתו" מייסודם של מייסדי הציונות 

מיים. אנטיש-ים ובמושגים גזענייםלכן, שפה זו משופעת במונח הציונות והמדינה". שהוכחנו בחיבור "המושבות, שלהם, כפי 

מי ידי ע-שמקורה במושג שהומצא רק בשפות האריות המדוברות על "תודעה"הביא את ההמצאה של המושג כדוגמא לכך, ניתן ל

  הגזע העליון, לפי התאוריה הנאצית, ולא בשאר השפות השמיות, הסלביות וכו'.

ול להעלות "זכרונות רדומים" של "כאב" שכביכול נשכחו ושקעו כביכ הומצאה הדעה שישכדי לטפל בבעיות הנפש, 

שגים מודיבוב מלאכותי של המטפל ואז כביכול יפתרו כל בעיותיו הנפשיות של המטופל.  באמצעות מודע, בחזרה לתודעה-בתת

 הלב הינושהמציאות עשויה רק מחומר והחומרית לכדי מטריאליזם, היינו, -הקצנת היסוד הנוצרי של הארציותאלו הומצאו לאחר 

רון, ש"הפכו" רק לפולסים חשמליים במוח, זכ ה וכו'()קנאה, שמחוכל מה שהאדם קולט מ"בחוץ" ומידות האדם  דם-רק משאבת

 הדעת, הכל מתרחש רק במוח.-מחשבה, חכמה, בינה והרצון

 לקיםהכרה" כאשר ח-מודע" הוחלף ב"תת -מושג "התת , כאמור לעיל, החל לחלחל לאט השינוי.לאחר מהפכת פיזיקת הקוונטים

 (.I.Q) והבדותה של "מנת משכל"ש גם רוחניות בתוך האדם. שי ,הובן ההכרה".-כו ל"תתימודע" שוי-"תתשהיו כביכול ב

 ו"אינטליגנציה רגשית". (.E.Q) ת רגש"מניותר של " ההזוי הוחלפה בבדותה

עות  לתקן בעיה תפקודית נקודתית, אך לא לרפא את האדם באמצ ,בשיטת "הטלאי" ,באמצעות ההיפנוט ניתן – היפנוזה ז.

 גום, חרדהכאשר באה אלי אמא עם בעיות של גמ,, –לי המומחים להיפנוט רפואי, כבר התבטא פרופ. קרסו, מגדו  ."טיפול שורש"

 לה פרוץתך בסופו של דבר הבעיה  וכדומה של בנה, אני מסביר לה, שבאמצעות ההיפנוט אני אוכל אולי לפתור בעיה מקומית, א

  .“במקום אחר ואף תתכן שהיא תפרוץ בצורה הרבה יותר קשה

ית בעקבות ההבנה במערב שהפסיכואנליזה הפרוידנ – של סקינר )ההתנהגותית( גיה הביהווררוריסטיתהפסיכולו ח.

ביתר  כרס של תיאוריות ומודלים, החל סקינר-פשטה את הרגל ושלא ניתן לדמיין שניתן להבין את נפש האדם באמצעות סברות

-מבני ם הוא נשען עלרק את התנהגות האדם, אך ג ניתבשיטה כפר צניעות להתייחס ל"ידע" הפסיכולוגי והתמקד בנסיון לאלף

  אדם. -ואותם הוא יישם על בניחיים -וטס' ולכן גם ביצע ניסויים בבעליפר-החשיבה הנוצרית

י, ארצ-ניהמציא "תבניות" ו"חיזוקים" ובדק את השפעת סברותיו על התנהגותן של היונים, שהובילו לפיתוח על בסיס חומר הוא

   ספר.-להוראה בבתי"מכונות" למידה 

מטוטלת, הטיפולי ה, כח המחשב  –רייקימוח אחד, הילינג,  ,NLP, CBTקאוצ'נג, טיפולים רגשיים  ט.

השיטה  ,צעדים 12צעדים,  3טיפולי אנרגיות, רפלקסולוגיה, שיאצו, טיפול דינמי, דמיון מודרך, 

ת שורוכתיבת  תוך כדימן הסתם, אולי  –מימדי או שלשה מימדים, שיטות "דרך התורה" וכו' -, תלתהנרטיבית

פי דעת  ת התורה שקיבלנו מכל רבותינו, שעלדע עוד "שיטות", שהמשותף לכולן הוא הזנחת אחרי הגשם כפטריותלהן  אלו צצות

י מ ידי-לל האדם שנוצרו עקב בעיותיו הנפשיות, יכולות להיפתר רק  עכל בעיותיו הנפשיות ו/או הבעיות הגופניות ש התורה,

את קיבל מרבותיו את דרך המוסר של רפוב על ידי גדולי הדור ללמדן גדול שונחש באחדותיות מילא כרסו בש"ס ופוסקיםש

 תת דריסתמרן רבי חיים קניבסקי אסר בתוקף ל .בבעיות חינוכיות או\ו לטפל באנשים חולים הנפש והומלץ על ידם  כמי שראוי

תם כמה חול ולמעט או-ללימודיאיים ושאין לייחס שום חשיבות מידי אקד-ם עלרגל ליעוץ חינוכי ופסיכולוגי במוסדות חרדיי

    .[268המועד פסח, תשע''ז, גליון -, מוסף חול"השבוע"]"יתד נאמן", יתד שיותר במוסדות חרדיים 

יותר היא מינות, החמורה שמרכבת הטומאה הנוצרית האקדמית על  בנויות שיטות הנ"ל ואלו שיצוצו בהמשך ובעתידהכל 

 ,פךולעיתים תוך ערבוב סממנים מהטומאה של המזרח או לה ]מס' שבת )טז, א( )עט:([זרה, כמובא ב"תלמוד ירושלמי" -מעבודה

ת או בלי ערבוב ולעיתים ישירו ,ההדגשה היא מטומאת המזרח בתוספת סממנים של מרכבת הטומאה הנוצרית אקדמיתשכ

זרות רק את האישיות הרוחנית של היהודי ועו הורסות הןו יםאדיר שנזקיהם – אלהת. המשותף לגבוב שיטות ומהכנסיות הנוצרי

פל מוחלט של המטופל המבצע כרובוט את דברי המטהאמון המשום  ו/אולעיתים רחוקות, אם משום "הבא ליטמא פותחים לו" 

 ולא משום "השיטה" שבה דוגל המטפל.

א להסוות את מקורות , ראש מעייניהם הוהטיפולים" ו"השיטה"המונעים ממכרה הזהב ותעשיית כסף שמפיקים " ,המטפלים

דע לבחון נוצרית או סינית וכיוון שאין כמעט לאף  אחד את הי זרה-בטומאה, מינות ועבודהח"ו שיטותיהם ולשכנע שאין מדובר 

ם והוצאה מההקשר השמטת קטעים מפליליבשקרים, בובפרט שיש המתמחים בסילוף,  חללים רבים הם כבר הפילו את ההסוואות,

לעיתים לא לפני שהם הצליחו להפיל בפח מוצי"ם, דיינים ובתי דין ם יודעים לשקר בלי למצמץ בעינים, של מקורותינו. ה

ולמעשה מדובר להפך או כמעט  שהם כל הזמן מודרכים על ידי נותני ההכשר יםספרמ כשהמטפלים, שהתפתו לתת להם הכשר

ראשי הפיזיקה החדשה החלו לחפש את   יטה בנויה כולה או מגויירת כולה על פי התורה.בשיא הרצינות שהש אומריםו ,להפך

מערב לשם, כדי למצוא את המשמעות וק ובעקבותיהם החלה כידוע נהירת צעירים מהמשמעות של מציאות האדם במזרח הרח

שיחזרו לחפש משמעות זו אצל חכמי האמיתית יותר של החיים וכאשר הגיעו לשם צעירים יהודיים, אמרו להם ראשי הכתות שם 
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כדי לנסות להבין את החכמה  ,באים לישיבות בישראל הרחוק-אצלם מצוי מקור החכמה ואכן גם גויים מהמזרח היהודים, כי שם

תיכון ואקדמיה אסורים משום מינות, אפילו כדי להנצל ממוות, כגון  והתלמוד תורגם במזרח הרחוק לשפתם. ,האמיתית של התורה

 )מרן הגר"ח מבריסק, כפי שהובא בספרו של גדול תלמידיו, "ברכת שמואל", מס' קידושין סי' כ"ז (. מת העולם הראשונה במלח

ן ו להבייית המדע החלפיזיקה חדשה זו יצרה אינספור בעיות מושגיות במדע ובמשמעות הבנת התפיסה האנושית. מדעני פילוסופ

 ולמעשה כל המדעבתוך האדם ומשועבד להבנת בחירתו  ץ" הוא למעשה נתוןחופשית והובן שמה שנמצא "בחו-בחירהשישנה 

  כו'.ו פיזיקה ופסכיאטריה, הרדמה וחקר התודעה  –נוצרו תחומים משלבים   .)סיפורים(נשען רק על "תדמיתיות" ונרטיבים 

 :(Blip- Lord of the mind film- Down the Rabit Hall) נביא התבטאויות של מדענים בעלי שם עולמי בתחומם

 שבנוהחומר אינו מה שח,, – קתדרה לפסיכולוגיה והדתות באוני' הרווארד(נשיא ה -ומחה בפיזיקה ופסיכיאטריה)מפרופ. ג'פרי סטינובר 

ה יאטרי...הפסיכבמובן זה שהוא סטטי וצפוי מראש ,במשך זמן כה רב. אנשי המדע תמיד ראו בחומר מעין "הדבר האולטימטיבי"

מדובר  פסיכולוגיות" בעוד שבעצם מתוייגות כ"בעיות ,לא כולן ,ה מספיק לבני האדם. פעולות רבותה חופש פעולאינה מעניק

  . “אנחנו מעצבים את גורלנו באופן מודע .בבחירות שגויות

בט רוחנית מנקודת מאנחנו מעצבים את גורלנו באופן מודע, ,, – כימיה וגנטיקה( -)ביוכימיה, כירופרקטיקה, נוירופרופ. ג'ו דיספנזה 

י ם. כשאנלהשפיע על חיינו והמציאות שלנו, כי המציאות היא החיי ביכולתנו מחשבותינו מוסיפים לכך את הרעיון, שבכלואנו 

יבט צופה בי כשאני עושה את זה ויש בי ה )= התודעה( בורא את היום שלי, אשפיע על שדה הקוונטים. האם אכן "המשקיף"

פרופ. אמיט גוסוואמי  .  “בין מה שהוא רואה בסביבתו לבין מה שהוא זוכר ]= אלא רק הלב מבחין[ יןהמוח אינו מבחרוחני...

 .“ יר במקום שיש לך בחירה אמיתיתכדי להכיר בעצמי הקוונטי, להכ,, – )פילוסופיה של פיזיקת הקוונטים(

חש חוץ" שמנותק ממה שמתראין דבר כזה "ב,, – ם(פיית המדעים ופיזיקת הקוונטיו)מחבר ספרים רבים בפילוספרופ. פרד אלן וולף 

א מי הואטו-ולקו...העולם התתבאדם בפנים. במהלך החיים שלנו יש בחירות שמותנות בכך שדברים ברמות קוונטום קטנות לא יס

נים לעזאזל קורה כשהם עורכים את הניסויים הקט להבין מה , שנבראה בידי פיזיקאים מטורפים שמנסיםפנטזיה גמורה שזה

וון וף למגאטומית הומצאה כדי להבין מה קורה. אנו זקוקים למדע חדש, שמו "פיזיקת הקוונטים" והוא כפ-שלהם...הפיזיקה התת

 -)= על ההמצאה במחלוקת, מחשבות, רגשות ותחושות לגבי מה שקורה באמת...כשאתה לא מסתכל -שלם של הנחות שנויות

נו בל אינא, (, שכלל אינה קיימת)= התודעה מו חלקיק...אנחנו יודעים מה עושה המשקיף, זה כמו גל, כשאתה מסתכל זה כהאלקטרון(

די כופכם, יודעים מי הוא. אין זאת אומרת שלא ניסינו למצוא תשובה. חיפשנו, נכנסנו לתוך ראשיכם, נכנסנו לכל הפתחים שבג

מוח. בהמוח וגם לא במערכת הלימבית קליפת -תתלמצוא את המשקיף. לא מצאנו איש, אין אף אחד במוח...בקליפת המוח, לא ב

 .“אין שם שום משקיף ועם זאת כולנו חווים את חווית ההשקפה על העולם שבחוץ

                                         

 , הוצ' ספרי חמד(2008ימון סינג, )סי "המפץ הגדול"

 

 .(181)עמ'  “ר להסבירופחות על היקום, קל יות ככל שיודעים,,  –שוויג נליאון ברו

קוונטים" הפיזיקלי, מפתח ענפים רבים בכל תחום שהוא התעסק, כ"תיאוריית המשחקים", ב"פיזיקת -)משומד, גאון מתמטימן פרופ. ג'ון פון ניו

על  ס)= המבוס ם מודליםהמדעים אינם מנסים להסביר, הם בקושי מנסים לפרש, הם בעיקר יוצרי,, – בייצור פצצת האטום ועוד(ו

   . (522)עמ'  “מסוימות, מתאר את התופעות הנצפותמתמטי, שבנוסף לפרשנויות מילוליות -הכוונה במודל היא מבנה. השערות(

שים, אל בדרך כלל אנחנו מחפשים חוק חדש בתהליך הבא: בהתחלה מנח,, – פיזיקת הקוונטים()פרס נובל של פרופ. ריצ'ארד פיינמן 

את  חר כך מחשבים את התוצאות, משווים את התוצאות לנסיון הבנוי על השערות...אל תשאלותצחקו, זה הצעד הכי חשוב. א

  . “נעשים, כי אחרת תגיעו למבוי סתוםעצמכם כל הזמן איך זה יכול להיות, פשוט קבלו את זה שכך הדברים 

"אפקט ל והה ביותר בארה"ב, מועמד פרס נובל ובע)חתן פרס ישראל, פרס א.מ.ת לפיזיקת הקוונטים, מדליית המדעים הגבפרופ. יקיר אהרונוב 

  (.381)עמ'  “אין לנו שום מושג על הזמן,,– בוהם אהרונוב"(

שכל הדברים  יםיודע גדולי המדענים אך פועל ב'. ,המדע יודע א' המדע כיום נמצא בבלבול מושגי עצום. סיכום:

ת ושכל המציאות היא למעשה רוחנית, אך המדע חופשי-נמצאים במוח אלא בלב ושיש בחירה המשמעותיים באדם אינם

תק הוא גם אינו מסוגל להתנ הדטרמניזם והשיויון., חומריות-הארציות –הנוצריים מהיסודות  אינו יכול להתנתק בפועל

ל ין לו כאמהמוח כגורם מרכזי, כי שם הוא יכול לבדוק ולעשות ניסויים ואילו בלב שבו הכל מתרחש באמת, אך הכל שם רוחני, 

ר ההמון יודעים אמת מרה זו, בעוד ששא רק המדענים הגדולים ביותר בארצנו, דבר.שום כלים פיזיים למדוד שם  שיג ושיח או

 באקדמיה ובוגריה ממשיכים להתעסק  בדמיונות  וממשיכים להרוס את מטופליהם.

 וראש באוני' מרילנד י חוקרי תוכניות הטיסות לחללמראש,  .M.I.T-מרצה בטכניון ה)פרופ. ג'ואי ברנסטיין  במספר ישיבות שהיו לי עם

הדעות במערב,  "הוגי"מראשי הנחשב במערב )פרופ. שלמה שוהם ו פרופ. אהרונוב  ,"המרכז לאמינות מערכות אלקטרוניות" באוני' ת"א(

, הם מאד התלהבו ם בארץ ובחו"ל(את כל הפרסים היוקרתיי ,מלבד פרס נובל ,מחבר שמונים ספרים ואלף מאמרים בתחומים רבים, שקיבל כבר

-בה המדעית, באמצעות השמטת יסודותבפיזיקת הקוונטים ובבסיסה של החשי מרעיונותי לפתור חלק חשוב מהבעיות המושגיות
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אהרונוב פעל ליצור כינוס של ראשי פיזיקת פרופ. של הדטרמניזם, החומריות והשיויון שבבסיסו של המדע ו הנוצריים הכפירה

 במחקר המדעי זיתאמנם הבעיה המרכ בעולם, כדי שישמעו את רעיונותי. מקבלי פרס נובל בפיזיקת הקוונטים ארץ והקוונטים ב

מוסרי ושהרוח, המחשבה, המדות, חב"ד, -שהנפש פועלת רק על בסיס רוחני , חוסר היכולת להתמודד עם העובדהעדיין נותרה

    הרצון ושני היצרים נמצאים בלב.

המבארים את מידות האשה, האיש, הילד והילדה והיחסים ביניהם בהבנה אחדותית  דע את כל אלפי המקורותלכן, מי שאינו יו

שעיקר הבינה של האשה פועלת ברוח שבלב  ומשפיעה על דברי רבי צדוק מלובלין, עם כל מה שקיים בליבו של האדם, כגון 

)מקורות אלו ריכזתי כבר לפני עשרות שנים בלמעלה ממאה החכמה והרצון ועיקר החכמה של האיש פועלת בליבו ומשפיעה כנ"ל 

לחלוטין מכל ה"ידע"  ות/מתנתקים ן/אינם ולטפל בנפש היהודית ובפרט אם המטפל/ת כלל להתקרב , אל לווחמשים עמודים(

לוטין ב"ידע" זה לח ות/שקועים ות/חרדיםה ות/מטפליםהבתשובה וגם  ות/החוזריםמ ות/שכיום המטפלים ,הפרוטס' האקדמי

 פליהם.יותר מאשר מועילים, כפי שכבר כתבו על כך גדולי ישראל והורסים לחלוטין את אישיותם הרוחנית של מטולנפש ומזיקים 

ווה המתל כללמרן רבי נסים קרליץ, גם ציין בפני עובדה זו וסיפר לי שהוא מבקש מנכדותיו לא לגשת כלל למבחנים בפדגוגיה ו

הם ו/או משום ש "או משום ש"הבא לטמא פותחים לו :היאלכך הסיבה מצליחים,  המטפלים/ות גם אם נראה, שלעיתיםאליהם. 

 פליםליבם לעזור להם ולכן נשמעו להם המטוחום הצליחו ליצור אמון מוחלט אצל מטופליהם כלפיהם והתמסרו לחלוטין בכל 

  י של המטפלים.פרוטס' אקדמ-, בלא כל קשר לידע הנוצרימבחינה פיזית לתפקד כראוי בצייתנות

 

 המוזיאונים

גבי לתפוצת המוזיאונים הם המצאה של הנצרות הפרוטסטנטית, בפוף ליסוד הראשון של נצרות זו, שאין להסתמך על המסורת 

רנות ידיעת והבנת העבר, אלא רק על מוצגים חומריים מן העבר ובפוף ליסוד השלישי של נצרות זו של הפיכת החומר והחומ

ק משום ררגל יהודית אסור לה לדרוך במקומות אלו וכן במוזיאונים המתארים ומפארים נושאים חומריים, לא לדבר קדוש, לכן 

פסלים שבכך עוזרים להאדיר יסודות נוצרים אלו, אלא גם משום שבכך סוגדים לעבודת הכפירה הנקראת בהלכה "מינות". גם ה

 ם ואיןידי יהודים, אין לקיימם ואסור להנות מהם בראיית-על הנמצאים כמעט תמיד שם ובכללם פסלי ראשים ובפרט שהם נעשו

ירוט כלל להסתכל עליהם משום רוח רעה שעליהם ומזיק וכן מי שמשלם כדי להכנס למתחמים אלו, עובר גם על חילול השם. פ

 גדליה אלתרהלכות אלו לדעת כל גדולי הפוסקים, רוכזו בספר "לא תעשו אתי" עם הסכמת גדולי הפוסקים, מהמחבר רבי 

   אינהורן. 

 של הנצרות הפרוטסטנטית (זם)סקיולריהחילוניים  והארציותמושגי החומריות                   

 

פח נ ו/או בהגו ,אורך, רוחב –מימדים ה שלשתב בדרך כלל מוגדרש כל מה ,איבלשון הקודש משמעות החומר ה  –חומר   .1

ות ה רק בבריאת העולם. אומנם, בפנימיות החומר קיימת ישתשהיכפי שלה, ה"צורה"  לישות בלאשהכוונה היא ומשקל, או 

ת בעברי וכאשר אלוקים יאפס את רוחניותו של החומר, גם החומר יתאפס.כית הנותנת לחומר את יכולת הקיום מלא-רוחנית

 חומריים מ"יסודות"פרוטסטנטי האומר שהחומר הוא ישות הבנויה -תוכן נוצרי יצקה האקדמיה לתוך מושג זה ,המודרנית

    יבה הנוצרי של חומריות וארציות.החש-, על פי מבנהללא רוחניות הוא חזות הכל ,)המטריאל( ושהחומר המימדי בו

לט מפרשים בלימודיהם המדעיים גם את האדם, כבנוי מחומר מוח ,שבחרו להיות "דתיים" במקום יהודים ,אלורוטסטנטים פ

ה את הצורך באמונ ותופסים ואילו הפרוטסטנטים שבחרו להיות אתאיסטים דקרט נהר לורוחניות מוחלטת על פי תפיסתו ש

 ,ררטין לותכפי שהטיף מ (וכו' גרמים שמימיים ,תופעות טבע ,אלילית בקיום כוחות-הרב הפאגנית, היינו, האמונה או )באליל, בשילוש הנוצרי דתית

בחטאים  המעשים ממילא מלווים תמידבחיבורו "על עבדות הרצון",  כפי שכתב ,של לותר , כי לדידו"דתיים"ללא צורך במעשים 

. אדםבאשליה הנובעת משינויים של החומר רק הרוחניות היא שומר מוחלט במציאות וגורסים שיש רק ח אותם אתאיסטים ולכן,

 שית זו על פי נצרו  .ופי יסודות נצרות ז-תפסת גם בכלים ארציים עלישנם אתאיסטים הגורסים שקיימת "רוחניות", אך היא נ

טות, פקולל) מקסימלי חילוק מלאכותי חומרימידור וב אלא לפצלה לא באחדותיות כלימוד התורה ,ללמוד את המציאותו להבין

 ת עצמואהאתאיסט רואה   וכו'. פיזיקה, לימודי עקרת בית, מדעי המדינה ,היסטוריה גוןכ ,"ראש קטן"וב חוגים(למחלקות, ל

של  חומרי[ארצי ו ]= של הדת אומנם סילקה הצידה את יש''ו כאל, תוך שהיא מייחדת לו מקום תפיסה זו,, –י סקיולרכפרוטסטנט 

 תמקורו הרא .“זכתה להפוך למבנה הוודאות היסודי של תרבות המערב ביחס לדת)= תפיסה זו( כבוד כמטיף ומורה דרך כריזמטי...

רבות האקדמיה הישראלית המפנימה את ערכי הת,, יצדכ ,110 בעמ' עוד ה שםרא וכן 92"מגרסת הזהויות" עמ' ספר ב ,על כך

"אתוס מ ,אל התנ''ך" "חזרהל "פרשנות לותרנית לביבליה"מ ,"מודרני"ל "פרוטסטנטי" מ :הנוצרית המערבית תוך שינוי התוויות

הם אותם  התכנים. (וכו'וכו'  ת נשים""שויון בנטל", "הדרל"סקיולריות שויונית נוצרית" מ =)"השכלה עברית" לנאורות פרוטסטנטי" 

-תת) מציה מבית ולא כקולוניזציהרבמגמה להופיע כמהלך עצמוני פנימי של היהדות, כטרנספו...רק התוויות שונו –תכנים 

  .“של זהות נוצרית תרבות(
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 ”אור החיים") לפני הגאולה ,ומאהטשל ה לשער נ' עמנו  עד כדי דרדור] הז וצרינשל מאבק בימינו  המתעצם והמשכו השתלשלותותחילתו, 

כי ציד " – שלושהמאפיין  ,מעשוכולן ת והמשתלשל) מיסיונריתה אקדמיהכל מוסדות הב אחיזת עינייםבאמצעות הינו  ,[שמות ג ח(, הקדוש

השטן, ,, –אותו מלאך שהוא ] ויאמריעקב ויאמר הגידה נא שמך  ,,וישאל  – הישאינן יוצרות דח מתחלפות עם תוויות רק ,(בפיו"

כמובא  תהנצרו שהוא אדום  .כמובא ב"רעיא מהימנא", פ' צו )כט.( ,אדום-שרו של עשוהוא , טז.()בבא בתרא  מסכתכמובא ב “הוא מלאך המות יצר הרעהוא 

בלה ספר הקכמובא ב) "טומאהה תמרכב"שהיא  (האוונגליסטיתהפרוטסטנטית  הנצרות )ובכללה ידי הנצרות הפרוטסטנטית-הנשלטת כיום עלבמקורותינו, 

  – ''ג(ח)"אור יהל",  מרן רבי י.ל. חסמן ביאר בספרו  .[(, ללב) ,בראשית] “למה זה תשאל לשמי [(פולישל רבי שמשון מאוסטרו "קרניים"

שו... הלא כל שם מורה על מהות נושא השם וזו היתה תשובת שרו של ע ,כלומר, "למה זה תשאל לשמי" :שאומנם זהו שמי...„

ותיות אב = )במילואו( עשיו לא בכדי,. “בסמיות עיניים ודמיונות שכל כוחו אינו אלא שלא תחקור ולא תבדוק אחריו,היינו, 

 .[(י, הל) שעיהי ,אברבנאלו פ''ג ח''ב  תס( תלמיד רבי חיים ויטאל,)ב"פרי עץ חיים"  האר''י] שבו התגלגלה נשמת עשו ,)יש''ו( ישוע :מתחלפות

חומר מה שנראה ככל שמהם משתלשלים גם  )אש, עפר, מים ורוח(הקודש פירושם ארבעה יסודות רוחניים בלשון  –יסודות    .2 

 95, של ארציות וחומריות –האקדמיה הנוצרית יצקה לתוך מושג זה תוכן נוצרי  , אך גם כאן)זהב, נחושת, אשלגן וכו'(מימדי 

ה החשיב-הממבנ. או משקל בלבד\חומר מימדי מוחלט או בעל נפח ולא יציבים המוגדרים כ "יסודות"יציבים ועוד מספר  "יסודות"

 מושבשיבטא גם רגלי הספורטאים וזה מתלו החומריים של הזמריםלמיתרי הקול  הערצה האליליתהגם  תנובע ,ריהנוצרי החומ

פרסי בגאווה ו שלהם מדליותתחושת גאווה ב, כמושא לחיקוי וכו'( חולצות טריקו עם סמלים\גיםניינעלי ספורט, טר) לבושםנעליהם וב

 תפסנש למה רק דוגמאותהן אלו  . של תושבי הארץ או ארציים בתחומים חומריים נות" של קלווין,חיצלבסיס "מעל  ,הנובל

 ., היינו, הציונותהנוצרית של הלאומיות כהישג בארצנו

 חשיבה-אקדמיה לגבי מבנהה בשחל נובע מההקצנה הדתית הפרוטסטנטיתהאקדמיה ו באמצעות מושג שהומצא –תודעה . 3

 ההחלטות רק משאבת דם ללא נפש ולכן האדם הוא כולו חומר והלב הינושל הארציות והחומריות. על פי הקצנה זו,  הפרוטסטנטי

זו היא  תמלאכותי אף שישות התודעה, –במוח  , היינו, חילוניתישות סקיולריתכקיימות אינן קיימות בלב, אלא הן  והתחושות 

מנזר ב. של המנזר האקדמי ולכן היא יוצרת מעגליות וסתירה עצמית בניסוח הגדרת הקצנה זו מיסטית()פסת בחושים בלתי נת

מרכז האקדמי כמובן שחובה להציב אשוח לקראת חג המולד, אך משודרג ועשוי מספרי "המחקר" על בסיס דת זו בשנת תשע"ט ב

   ב.אבי-החברה באוניברסיטת תל -הספריה המרכזית של מדעי

רופ. מיכאל פהאלו ניתן למצוא בספרו של סתירות ה פירוטאת ]ת על מעגליות וסתירות עצמיות ובנוישל מדע נוצרי זה, ההקצנות שאר 

די י-ההקצנות של יסודות אלו נוצרו עלשיצירת רוב  . אמנם, כיון[, למשל בפרק על ניוטון"כלר "שלש מהפכות קופרניקאיותב

יתן נ, כמוסד המחוקק הדתי העליון שלה, לכן בחברה המערבית והישראלית אמיניה של נצרות זוידי מ-שהוכתרה על האקדמיה

    .לולבטל את ההקצנות האלפרסמן במערכת החינוך ואך אסור  ,להעיר על סתירות אלו

ממשיכות עוד יותר להקצין והורסות את האושיות האנושיות של מה שמכונה  הקצנות פרימיטיביות ופאנטיות אלו

, משועבדות של החברה והתרבות המערבית תרבות-. "האקדמיה והחברה הישראלית" המהוות תת"החברה והתרבות המערבית"

יוני שיוהרס עצמי  בחברה זו כאן בארצנו םולכן מתקיי בכפייתיות למוסד הדתי העליון של האקדמיה במערב אירופה וארה"ב

בוד שיעהוזים גבוהים של רציחות, התאבדויות ומעשי אונס אכזריים, אך המתבטא באלימות קיצונית באח ,אובססיבידטרמניסטי 

פרויד  ז. המשומדים הומצא על ידי "התודעה"מושג  להסיק מסקנות ולהתגייר. הכפייתי הנ"ל מונע בינתים מרוב בני חברה זו

 .ובאידיאולוגיה של משמעי-שימוש רבבו  עשהש ,מרכס רלקו אנליזה()ממציא הפסיכו

 ותנצרה פי-עלנוצרים -ידי היהודו-על זה עוות מושג. שאינו יהודילקודש, או משמעו בארמית "אדם זר"   –י חילונ  .4

קסים שאין לעשות מעשים וט ,כפי שהטיף מרטין לותר , שמשמעועיוות מושגי מסקיולריות לחילוניות באמצעות תפרוטסטנטיה

שאת  לעיל( )כמובאלותר הטיף וכתב  ."כוחות" פיזיים או תופעות טבע( כגוןית, אליל-רוחניות רב או)השילוש כדי להתחבר לאל או לאלילים 

 – חילונית() לתפוס בצורה סקיולריתאת המציאות כולה יש  , אך"לת החסדתהי"ו ת הקודש"בשור"ה"דת" יש לצמצם רק ל

-זר פרופ' אמנון - תחומיים"-לוניות: עיונים בין]"חילון וחי “היא התשתית של מה שהוגדר "תהליך החילון" - אל התנ"ךהפרוטסטנטית  הפניה„

 ,לותר מרטין הכומרזה של מותנה אתאיזם נוצרי  תשע"ו[.  ,ליר, ירושלים-, הוצ' מכון ון126קרקוצקין, חילון והאמביוולנטיות הנוצרית כלפי היהדות, עמ' 

, ל מעשה, גם מעשה דתי, מלווה בחטאלותר ממילא כ כי לפי, ירהשלילת הבחי של רפורמ-קשור גם למבנה החשיבה הנוצרי

"תיאוריה )“ אתאיזם, מונח על שכבת יסוד דתית נוצרית„ – מעשים וטקסים באמצעות אף שלדידו זה לגיטימי להתחבר לרוחניות

 (.195עמ' ליר, ירושלים, -, הוצ' מכון ון2005, 26 גליון וביקורת,

באמצעות השגות  ,המציאות המופיעים בתורות שבכתב ובעל פה כלל הידע וההבנה של כל ,בלשון הקודש משמעו  – מדע  .5

יצקה לתוך  ץ ישראלטית בארהאקדמיה הפרוטסטנ . אלינו לראשונה במעמד הר סיני שהועברוהקודש -של רוח או\ו נבואיות

 , היינו,ה"ה"תודע באמצעותנתפס , השהומצא על המציאותוהמלאכותי  יולריכלל הידע הסק –משמעות נוצרית הפוכה מושג זה 

חושים של הטבע האנושי  מצעותבא ,ניסויים באמצעותבמדעי הרוח ומדעי החברה ובמדעי הטבע  מלאכותי מחקר באמצעות

 ,לידע זה (.תאוריותעל בסיס המצאת מערכת השערות אנושיות ) ,ישירה במעבדה חושית בצורה או ,מיכשור באמצעות

במובנה המקורי כבר הופרכה  אף ש"האובייקטיביות", אבסולוטי ולוגי אובייקטיבי,תוקף  ץ ישראלבארבאקדמיה מייחסים 

של נצרות זו, הגורס שניתן להמציא בשלמות ידע שיהיה החשיבה הראשון -למבנה בכפוףכל זאת  באמצעות פיזיקת הקוונטים,
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   .מאלוקים , ללא כל מסורת שנמסרה והועברהתייאמ

גדלות החדירה תעמולה המתארת את המדענים -חינוך ומתוך שגעוןהאקדמיה הפרוטסטנטית השתלטה על כל מערכות ה

לגבי  הנצרות הקתוליתשגרסו ראשי לטעות, בדיוק כשם  החכמה וככאלו שאינם מסוגליםו המוסר כשיאבמונחים אלוהיים, 

ת של חשיבה מחוללי וודאות לגבי האמינות המוחלט-מולה פנאטית וחשוכה זו יצרה מבניהאפיפיורים והקרדינלים. תע

 –שם הלוגיקה העוסקת בטיעונים של אמת מוחלטת -מחקרי המדע ותחומיה ולכן תחומים שונים נקראו בשם "לוגיה", על

  וכו'.  לוגיה, קרימינולוגיה, פסיכולוגיהביו-, מיקרולוגיהביו

-ת          תתעדיין שרדה, לפחות בקרב האספסוף בארצוהמדעית היא האידיאולוגיה היחידה ש לוגיהמסיבה זו האידיאו

לשכנע בנסיון ה לגרוף לתוכה את הצבור החרדי ולהופכו גם כן לאספסוף מדעי, המנס כב"החברה הישראלית" תרבותיות

 .עד כמה המדע הוא "קדוש" ונחוץ למדינה ולחרדים עצמם ,הכלח ותו באמצעות גחמות שכבר אבד עליהןא

ומאז  ת פיזיקת הקוונטיםיס"ה באמצעות המצאת תיאוריספג מפלה קשה החל משנת תרזה  אקדמי-חשיבה נוצרימבנה 

 ל תפיסהבע ,עלוב ומוגבלכ ובפרט בפילוסופיה של המדעים,אך עדיין לא בארצנו באקדמיות בחו"ל  האדם ויכולתו המדען, נתפס

 כיום .מציאותשל תאור ה (ותדמיות )נרטיב סובייקטיבית כשיכולתה היחידה של האקדמיה היא רק להמציא  סיפורים מדומיינים

ם, ינאמרים ונכתב מאידך הם הם נכונים, אך כאילורק  התנהלותה של האקדמיה היא מאד מוזרה והזויה. "מחקריה" נתפסים

ראה  ., אובייקטיבית ולוגיתכאילו מדובר באמת מוחלטתחינוך מגיל הגן והלאה, אמצעות הבמוכתבים ונכפים על האוכלוסיה 

  ."ושג "אידיאולוגיהלהלן מעט הרחבה על כך, לגבי המ

מושג ה"שויון" הומצא בעברית המודרנית, מכיון שהוא יסוד מרכזי בנצרות זו ונוגד לכל מקורות  :יוןומושגי הש

 . הקודש-התורה וכמובן שאינו קיים כלל בלשון

פילוסופיות שהומצאו וגיות ואמינותן של אידיאול, קיים שויון נוצרי גם לגבי יםהחשיבה הפרוטסטנטי-בהתבסס על שאר מבני . 6

. בתקופה הראשונה היד של כתבי הקודש-כתבי כל ביןשויון של אמינות וכן  הפלורליזם הלגיטימי הגורף()אנושי -שכל באמצעות

 250שהסתיימה לפני  כדי שכל אחד יוכל להבין את התנ"ך[ ,ללמוד עברית שם שאיפת המוני הפרוטסטנטים-]על ""ההיבראיזם –של נצרות זו 

 הנצרות ישביצעו בהם ראש (סולה סקרפטורה= )התייחסות לכתבים אלו היתה ככתבי האל שיש לזקקם מטעויות וסילופים ה שנים,

החשיבה של -את מבנה זו הקצינהאקדמית נצרות  ,למניינם( 1750)משנת ברם, החל מתקופת "נצרות ההשכלה"  . מאז היווסדה

 וביקורת המקרא והתלמוד רציונלית למושג האל(ההתייחסות ה)הדאיזם שג השויון בין האדם למהות האל ומאז החל להתפתח מו

אה ור בגובה העיניים()שויוני הבסיס הס לאישי התנ''ך על ל להתייחמדע הנוצרי המודרני החה במסגרת יצירת "מדעי היהדות".

של השויון  ,יותר מטורפתעוד צנה קה חר יותר חלהומאו הסור באוניברסיטבהם אנשים עם אותן חולשות אנושיות של כל פרופ

   . בין מהות האל לבין כל אדם

חולשות בעל אליל, כאל עד כדי ראייתו את ה ,באופן כה גורףקצין ה האקדמי השנים האחרונות השויון הרפורמי 50 -ב

 שוכים ביותר שלו,החשיבה הקיצוניים והח-, שהשויון הינו אחד ממבניוהתנהגויות בלתי מוסריות. המדע הנוצרי המודרני אנושיות

ריים הפך ל"מחקר משוואתי" על בסיס משותף נמוך ביותר של מושגים סקיול ותוקיצונישמרוב על "מחקר השוואתי"  לכן בנוי

חוקרים באקדמיה על אותם  ,עמיםהההיסטוריה והתרבות של  – האקדמיה המציאה את המושגים המלאכותיים .חילוניים()

ארץ, שפה,  כגון:) מלאכותייםהם על בסיס של מושגים סקיולריים ישווה והשונה שבינלגבי הבסיס מלאכותי ופיקטיבי, 

       .וכו'( ספורטאכילה, צבא, תרבות, , לאומיות, "דת"

וצאים אם מ , היינו,הנוצרי-מושגי של נצרות זו שגובש באקדמיה על בסיס השויון-תוצר גם מושג זה הינו – "חוקי הטבע"  .7

מנסחים מספר פרמטרים שרירותיים לפי רצון החוקר  ,יםהמשיכה או חיידק מסו "כח"ופעה מסוימת כגון במעבדה קיומה של ת

הכפופות  אוריה הבנויה על מכלול השערותישרירותי לפי רצון רגעי של החוקר, בתנאי שזה יתאים לתמבצעים מספר ניסויים ו

    ליסודות נצרות זו.

)ללא כל צורך נוסף להוכיח את נכונותו( דוגמתי שויוני ו במעבדה, מיד נקבע הדבר כחוק הניסויים שנערכהתופעה מתקיימת בכל  אם

ובמרחב  בגוף האדם, בכל נקודה על כדור הארץ –בעתיד ובכל מקום בעבר בהווה ו תמיד, בפאנטיות קיצונית המתקיים שויונית

חיידק, לגבי . חיים ולאדם-דבר שזז מעצמו, לבעלי כל שביןהחומרי הנוצרי  , מקורו בשויוןדק-חיהמושג   סופי.-הקוסמי האין

שכן הנראה רק במיקרוסקופ, כדבר שאינו מוגדר -וכלמגדלת -איש כבר הגדיר כל דבר הנראה רק באמצעות זכוכית-מרן החזון

שהביאם ה"אגרות משה" מרן הגר''ח מבריסק והגאב''ד של בריסק שמחה זליג, ] כחי ולכן מותר לאוכלו, כפי שפסקו גם כל גדולי "האחרונים"

אקדמית זו התמתנה -פאנטיות מדעית.  ([ופסק כמותם ביו''ד ח''ב בסי' קמ''ו ד''ה ומה, "ערוך השולחן" שם באות ל''ו ו"שבט הלוי" ח''ד )קמב, ב

   הקוונטים.  פיזיקת מעט בעקבות פיתוח תיאוריית

אלא הכל  ,אין כבר "חוקים" [תרבות, כגון בארצנו-של תת ברמה ]מלבד באקדמיות שהםבמרכזים אקדמיים שונים כיום,  :לדוגמא

 הנתפס כבעלמקום  ,מהיקום 95% -לפי בחירתו של ה"חוקר" או קבוצת "המחקר" וכן ישנה הסכמה שב נתפס סובייקטיבית

   אפלה, אין כמעט קיום לאותם "חוקי" טבע שהמציא המדע על סמך השערותיו. אנרגיה 

ניזם בנוי גם הוא על השויון הקיצוני יהדרוו וכןהחשיבה של שויון נוצרי זה -בקיצוניות על מבנהוין ה לחלוטבנוי האבולוציה  .8
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    .בציור המופיע שם( ,)ראה באנצי' העברית, בע'  לותר אדם לחיההבין  , גםהרפורמי

ראה את עצמו , אברהם קורמן( )מובא ב"אבולוציה ויהדות",פסיכופט כפי שהעיד עליו אביו במכתב גם נוורוטי וגם דרווין שהיה 

התחברות באמצעות בהמות \ריפוי באמצעות חיות-זה, שיטתנוצרי ה במדע נוצר . לכןלעתים כקוף ולעתים כאדם שמוצאו מהקוף

  תוך סיגול תכונותיהן. ,אליהן "רגשית"

של מיומנות והערצת ה חיקוי בין האדם לחיה, החלה התופעה ההזויה של הפרוטסטנטי -יהנוצרמעידן השויון החל  –ספורט   .9

, המרדף אחר כדור והשגתו, כשם שהחתול רודף אחר מעבר מהיר של מכשולים קפיצות שונות, ריצה מהירה,ב ,החיים-בעלי

חייתיות \תחרויות בהמיות .החיות ל"רמת" מיומנות המתאמצים להשתוות )בלי זנב(הערצה לבני אדם ו וכו' העכבר ומשיגו

זוכים במדליות על ה לעלאומית" גאווה " שבחים של הרעפתבו ימות חייתית של מעריצי הקבוצות הבהמיותגם באל אלו מאופיינות

גם כאן  שי השלטוןעל ידי רא וכיבודם או לקבוצות משומדים כאן בארץ ואה לבני עמים אחריםבהשו םתבהמוהצטיינותם בהת

   למדינתם. שהביאו חייתי ה"כבוד" תוספת ה, על בארץ

בשום  על כך, שהיא לא "זכתה" להגיע לרמת הבהמיות הנדרשת כדי לזכותולעיתים ממש מתאבלת ראלית" מקוננת "החברה היש

כתות  וברברי שאליו הגיעו , חשוךבכל תולדותיו של העם היהודי לא ידוע על שפל כה פרימיטיבי חיקוי בהמי באליפות העולם.

 , וגם זה הינורוטס' המרכיבות כיום את "החברה הישראלית" ומנהיגיופ-הנוצריות המשומדים כתותמשומדים, כפי שהגיעו אליו 

כשהתווספו דת נוצרית זו פורט של בענף הסהשנים האחרונות, חלה החמרה והקצנה  50 -ב  .של ירידת הדורות הסממניםאחד מ

 אולמציאת טרף  מאבקןשל חיות טרף ב ןאת התנהגות בני דת זו, מעריצים כן-כמו  החיות. סוגי תחרויות לשם חיקוי עוד

פתח סוגי תחרויות של האבקות לו לארץ עוד לפני שמונים שנים לייבאוהחלו  ןלשטחי מחייתטרף אחרות -חיות למניעת חדירת

ניים" כמו אצל חיות הטרף, כאשר נחישות גדולה יותר עם "רצח בעי אגרפות וכו'(, כאשר כל מתאבק מתאמץ לגלותחייתית )הת

נמי, היינו, שהיו מבלין -בשבת אי,, –מפרש  ]'קרבן העדה' “טור שמעון למה חרב...וי''ל שהיו משחקין בכדור,,  .ומעודד המון מריעה

הם היו מאנשי "מזו וגם מזו אל תנח ידיך", הם קבעו לעצמם זמנים לבילוי בספורט הכדור וכן קבעו זמנים  – “ימיהם בהם ולא עסקו בתורה

            . יהם גם בזמנם הפנוי, בעסק התורה[ ]"תלמוד ירושלמי", מסכת תענית )ג, ד( )טו.([ללימוד תורה ולא היו שקועים כל חי

תוך המתגלה לעינינו כאן  ,הזויחשוך, פנאטי ובוקר ולא פולחן התעמלות ב של ותדק 3 ותמספיק ל"נפש בריאה בגוף בריא"

           הישראלית" לרצח ואלימות מכל הסוגים. חינכו" את "החברה"מושגים נוצריים אלו גם   .חילולה של ארץ הקודש

 תב"חברה הישראלית". הכלב הועלה לדרגת אליל ומחנך הדור בתחום המידוחרונים גם לכלב הוקצן בעשורים הא המעריץ יחסה

, ה, עד כדי ציון שמו יחד עם שמות שאר בני המשפחה על דלת הדירפונקציה חשובה במשפחה חמלה, נאמנות.  הוא מהווה –

וכו' ולכן הוא זוכה לכבוד מלכים. נבנו  התאבלות על מותו והקמת מצבה על קברו והשארת צוואה על רצונם להקבר ליד כלבם

    ברעב.בעוני ו, לעומת העניים הנמקים לעיתים ומיוצרים עבורו תפריטי אוכל יקרים מפוארים עבורו פנסיונים

, שהוא חלק השוואת נפשו של הכלב שהוא הטמא והרע ביותר לנשמת היהודי עד כדי ,השויון בין הכלב לאדם הגיע לשפל מצמרר

הפסוק "כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל  –ה ממעל, כדברי מייסדת ודוברת תנועת "תנו לחיות לחיות", שכתבה -אלו

  .'ז[]אתי אלטמן, "ישראל היום", כ' סיון תשע'אדם. נפש היא נפש -עולם ומלואו", לא תקף רק לבני

י מגדול נאצית, ביקר אחד-הקצנה שיויונית חייתית ופרוטסטנטית זו, צריכה להדריך את מנוחתו של כל יהודי. בתקופה הטרום

יא במקום שמלטפים כלבים עוד ירצחו אנשים, כמובא בנב  – הדורות בגרמניה וראה ברחוב אשה מלטפת כלבלב. הוא התבטא

התאם ודי ובירנברג בגרמניה הנאצית כללו את החוק שכלב שוה לגרמני והוא גבוה מעל יה"זובחי אדם עגלים ישקון" ואכן חוקי נ

  לכך יש לנהוג ביהודים. 

כפי  גזענית אכן נהגה כך בעדות המזרח עם בואם ארצה באמצעות ניסויים רפואיים מזויעים בילדיהם,-הציונות האנטישמית

 ,ציונותהמושג שהיה נפוץ בכתביהם של מנהיגי ולבלרי  – "חומר אנושי"מי והתייחסו אליהם כשהעידו על כך רופאים בועדת קד

-יהודוהרוב ה אמצעותב ,במדינה רציחת המיעוט היהודיליום, בין היחס לכלב לבין סלחנות רק כפסע מפריד כ .ולא כבני אדם

 ית". ישראל"החברה ה  – המכונה בפי רוב זה נוצרי במדינה

גם  ט()בניגוד לשחמ ק ילדותיותתחרויות משחהתפתחו  במאות השנים האחרונות  – גר לילדבין מבו טיהפרוטסטנ השויון  .10

קין י''ל שהיו משחטור שמעון למה חרב...ו,,  –כאמור לעיל, חז''ל ראו בספורט חורבן   וכו'.גל כדוריד, -כדורמבוגרים ככדורסל, ל

זו וגם מזו , הם היו מאנשי "מ“ן ימיהם בהם ולא עסקו בתורהנמי, היינו, שהיו מבלי-בשבת אי,, –מפרש  ]'קרבן העדה' “בכדור

זמנם בהם גם אל תנח ידיך", הם קבעו לעצמם זמנים לבילוי בספורט הכדור וכן קבעו זמנים ללימוד תורה ולא היו שקועים כל חיי

 . ]"תלמוד ירושלמי", מסכת תענית )ג, ד( )טו.([   הפנוי, בעסק התורה[

)חשיפת הגוף וגוף האדם  את ה"יופי" המגושם של הספורטרק שאמורות היו לבטא  ויות שונות בספורטהיו תחר ן העתיקהוביו 

בין  והשויוןהחיות  חיקוי נהספורט היהשהסיבה להתפתחות  כיוון הפרוטסטנטי,-הנוצרי, אך בעידן (והשרירים בעירום וכו'

ויון זה יצר גם ש שונות. ילדותיות ותחרויותרבים נוספים  םילדותיי סוגי משחקים עבור המבוגרים פותחויובאו והמבוגר לילד, 

, שאחוז גבוה של ילדים מכים את הוריהם ומוריהם וכך הפכם "חינוך" נוצרי הפוכה והתוצאה הינהלהכות ילד כדי לחנכו איסור 

  אדם. -זה לתת
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הספר. -ברכושם וברכוש ביתה כולל פגיע ,תלמידיהםמ מהמורים על חשיפתם לאלימות 90%תשע"ה דיווחו כמעט  בשנת

חשיפה של ילדים לסרטי אלימות ואונס כשם שנחשפים לכך הוריהם ולכן הם חונכו לאלימות  ההתאפשר ,זה מעוות ויוןעקב ש

 .ידי כמות גדולה של ילדים ונוער-כאשר מעשי פשע חמורים מתבצעים כיום גם על ,כבר מילדותמכל הסוגים 

 המנזר רתהעבם שם עסקו בלימוד רוחני ותפילות ווז'ן קלוין לחמו לביטול המנזרים הקתוליימרטין לותר   – שויון בנטל  .11

לות "מדעי היהדות" של הנושאים הרוחניים והתפיל"מדעי הדתות" ושבמשך הזמן התפתח ללימוד חילוני  על בסיס ,לאקדמיה

ים באנגלית הרפורמית על האוניברסיטאות", בתוך קובץ המחקר)"השפעת הנצרות  "באקדמיה נוצרים הנוצרים" –וכפי שכתב לותר  )ליתורגיה(

צבאית  פיזית אועבודה  כל יחיד בחברה באמצעות ביןויון ש יצורושצריך ל (1981, שנת 9"הרפורמציה והאוניברסיטאות", ליידן, עמוד 

ץ באר רפורמית-יתבות הפרוטסטנטתרה-תת את הקיצוני בחקיינותו החולנית ,המאפיין הלבנטיני .כדי לתרום לחברה

כדי  , עדאותה ליישום מושג נוצרי זה על תלמידי הישיבות ועל העוסקים בחקירת התורה בכוללים ללא הפוגה רבןדי ,ישראל

, חרדיםהכופה ערך נוצרי חשוך ופנטי זה על ה והפיכתה למדינה הפונדמנטליסטית היחידה בעולם )כלכלית ופיזית( כפייה אלימה

עברית, ה ראה באנצי' )לנהוג על פי יסודות נצרות זו  ,ז'נבה ועירכפה בעינויים את תושבי ממייסדי נצרות זו  דם קלויןהא-שחיית מוכ

 ע'  קלוין(.

ויון זה ש הנושא כיצד פותחועל  , גם בין איש לאשהבקיצוניותו בכל הקיצוני של נצרות זו מתבטאהשויון   –הדרת נשים   .12

דתית  פנטי זה, בוצעה כפיה על בסיס שויון אילן בצפת. -שנתי בשלוחת אוניברסיטת ברקורס  התקיים ,לותר ידי מרטין-על

הקצנה  לעיל, , כי כאמורשמש לשם יישום שויון זה-ל הציבור החרדי בעיר ביתבאמצעות הסיסמה הדמגוגית הנ''ל עזו נוצרית 

   ת.השנים האחרונו 50 -ב, דרדר בהחמרותיה ביתר שאתידתית נוצרית זו ממשיכה לה

  . כמו הגברים ,נשים החלו ללבוש מכנסייםללבוש בגדים צבעוניים כשל נשים והגם הגברים החלו  ,ויון זהעל בסיס ש

על  ו הנשים.כמנוצרים אינם מולידים ילדים ומניקים אותם -מדוע היהודו ,ירוף זה ושאל לשיטתםהעיר על טהגראי''ל שטינמן מרן 

ש יום יכויון זה, כי בכנסת ומערכת המשפט, שם הופר ש ו הנשים לעבוד במקצועות גברייםויון מוקצן ומטורף זה הוכנסבסיס ש

לא וובכך אישיותם הפכה למפלצתית. הם לא גבר  הוכנסו הנשים ואף במקצועות מלחמתיים בצבאיותר שופטות מאשר שופטים 

ן של גם רובהעדינות, האצילות והחן היהודי ו נוצריות נעלמו-ואכן "הכרת פניהם ענתה בם" ומפניהן של רוב הנשים היהודו אשה

 ,מת זאתלעו .להבחין בפניהן על עברןעל רבות מהן ניתן  ,נשים אלו כאשר הן מתגיירות והופכות ליהודיות, היינו, לחרדיות

את  הגברים המתגיירים השוקעים בעסק התורה, סימני העבר של פניהם נעלמים, כי עסק התורה מעדן את היהודי וממילא גם

  חזותו.

ה כשלון יושם בבריה"מ באמצעות האידיאולוגיה הסובייטית, שכידוע נחל ויון זהעל אף שש  – והעשירבין העני ויון הש.  13

נאטית תית ופחרוץ, עדיין ממשיכים לסגוד לחלק זה של נצרות זו, כיון שנצרות זו כפי שראינו לעיל, היא דת פרימיטיבית, דוגמ

כסף  אין לוכפי שמתהלך אדם עני ש בארץ בלבוש הדתי של נשים וגברים, ההולכים עם ג'ינס קרוע ושחוק וניתן לזהות חלק זה גם

 . מקורולבין מי שאינו נחשב ככזה ,הרוח והנחות-ויון בין האדם גסהש. הלבוש הדתי של הג'ינס בא לבטא את לקנות בגד חדש

 ל., שלהם מיוחסים התכונות הנ"וכן הכורים במכרות הזהב האכריםשל לבוש זה הוא בדרום ארה"ב, שם הולכים בלבוש זה 

חד את כוהניהם נהגו ללכת בלבוש המיי ,בדתות הנצרות והאיסלם  –ויון בין נושאי תפקיד דתי בכנסיה לאדם פשוט הש  .14

ש ב ללבוון חייכל ההמ ,ויון של דת זופי יסוד הש-על ,טנטיתאך בנצרות הפרוטסתפקידם כשהם לובשים גם את הסמלים של דתם, 

זו,  ם של דתכולם לובשים את סמליה הפולחניי ולכןבשוה למנהיגי דת זו את סמליה של דת זו וכולם נחשבים ככוהני דת זו בשוה 

כשהוא  נס()ג'י, בגדים השוים לבגדי גסי הרוח השפלים בגדים צבעוניים של נשים לגברים ומכנסים לנשים  –כפי שראינו לעיל 

 די לסמלכ ,ולצת טריקו שחורהורצוי ח גופיות טריקו בלא חולצה מעליהןעלי גומי ולא נעלי עור מכובדים, נשחוק עם קרעים, 

 , אותןחורותהתחתון לאדם מן הישוב, כי בזמנו רק פושעים הסתובבו ברחוב עם גופיות ש-ויון בין אנשי עולםאת השולהבליט 

ה כן באקדמיובכנסיות הדתיות הפרוטס'  חשב לקרדינל בדת זוויון גם אנשים מן השורה וגם מי שנלובשים כיום משום הש

ופטים, פרופסורים ואקדמאים הנושאים בתפקידי מפתח, כגון ש  – [של דת זו החילוניות]הכנסיות הפרוטס' וב"ישיבות" החילוניות 

 חוז גבוהאת העולם יוצר אשאורח חיים הזוי ומטורף זה ההפוך מהסדר האנושי הטבעי מאז ברי איפלמ לכן, אין זה שרים וכו'.

צמו , היה בעממציא דת מעוותת וחולנית זונפש, שלא היה במשך כל תולדות האנושות ובפרט שמרטין לותר -ומבהיל של חולי

 במנזר האוגוסטיני. ווניסה להתאבד פעמיים בהיותחולה במספר מחלות נפש 

  של השויון והסקיולריות.הנוצרי בה החשי-מושג זה הומצא על בסיס מבנה  :, הלאומית, הדתיתהזהות היהודית

או לעם זר שהוא זיקה כלשהי לעמו ו בין כל מי שיש לו תחושה וחילוני, חולני  ,מכנה משותף שויונילבטא  הוא נוצר במטרה

     .עבר היסטורי משותף או\ו מבחינה ארצית וחומריתיושב בקרבו או מחוצה לו, 

 הפרוטס' כדי לאשש את האידיאולוגיה מילון אבן שושן, ע' לאומיות(בה )ראטא את הנ''ל כדי לב ,מושג שהומצא –לאומיות   .15

מושג זה  שייךליש   .שגם ניתן להמציא אותה על בסיס צר של ארץ ושפה ,ויון בין העמיםבו קיים ש הלאומית הסינטטית

מאשר  ([Volkחיו תלמידי "אותו האיש" ואת "העם" ) ]ה"קומונות" השיתופיות שבהםשהדגישה את חשיבות הקבוצה  צרות הלותרניתיותר לנ

דגיש יותר את המשותף ה שם את האדם ואת היחיד במרכז מרחב ההויה האנושית והוא ניסטית, כי קלויןילנצרות הקלוו
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משומדים מסיבה זו השתייכו ריזם. , רכושנות וקריימידות() אתיות ,(ערכים)ווליוס  – הכללי לכלל האנושות לי, היינו,האוניברס

בגרמניה לקלווניזם, אשר בו תלו המשומדים את תקוותם שיגרום לביטול התנגדות העם הגרמני לשילובם ויקל על נישואי רבים 

 ., ללא הבסיס הלאומיהתערובת

-ורמיתנצרות הרפה ידי-עלנולדה  הציונותמושג הציונות הומצא באמצעות עיוות המושג "ציון".   – מיות הציוניתוהלא  .16

די מתוך הקשר הבלע ,הנוצרים הפרוטסטנטים למניינם על ידי 18 -הבסוף המאה  ובגרמניה אשונה באנגליהלר וטסטנטיתפר

גלויות, קבוץ ה באמצעות באחרית הימיםלארץ ישראל  ים, המנבא על שובם של היהוד[הקתוליהנוצרי ושלילת הקנון ]שלהם לתנ''ך 

רק זה יהיה  ,לפי אמונת ההבל שלהם השקר שלהם.  משיחאת ביאת  וכשירי מלכות ישראל, שלפי אמונתםו המקדש-תהקמת בי

ר לות לכן]  החשיבה הנוצריים הנ''ל, כדי לאפשר את נחיתתו של יש''ו ימ''ש על הארץ-יקבלו על עצמם את מבניהיהודים לאחר ש

א ולודרנית( אבי הפילוסופיה המ –בר רנה דקארט )וכך גם סכחו בנחיתתו הפיזית, העולם חייב להיות שטוח סבר, שכדי שכל יושבי תבל יוו

ן סיימו) ולכן לותר השמיץ את קופרניקוס שכתב שמבנה העולם הוא כדורי הסובב סביב השמש וכינהו "שוטה שיצא נגד כתבי הקודש" עגול

הנצרות  על עצמם אתקבלו היהודים לא י ואםשלדידם אמור לגאול את העולם ו [(, הוצ' ספרי חמד2008, 53סינג, המפץ הגדול", עמ' 

וטסטנטית הפרבפרק "רעיון שיבת ציון במחשבה  ,""לפני היות הציונות יםבספר) הם יושמדו תהמסורת האוונגליסטיפי -הרפורמית, על

 רייההתערוכה ב"ספ . 2003ומ. ערן, הוצ' "עם עובד", , י. שביט 25עמ'   חמת הלוחות""במלו  147עמ'  ",1790-1840 באנגליה בשנים

    .(לעודד יהודים להתנחל בארצנו על מאמצי הקונסולים האמריקאים הפרוטסטנטיים –הלאומית" בירושלים בשנת תשע''ג 

ד אשה יעמוגלויות יהודי ודירבונם להקים מלכות ישראל שבר-לגרום לקיבוץכדי מולה נוצרית עהנוצרים הציוניים לא הסתפקו בת

ים ידי גרמנ-מושבות אלו נבנו על. )המקדשים(נו ויצרו את מושבות ה"טמפלרים" התנחלו בעצמם בארצשקר, אלא הם גם -משיח

לות בהר הבית, ששם יתקיימו רק תיפ )טמפל(יזמו תכנית של הקמת "מקדש" הם גם מלטה של "הבונים החופשים". -ממסדר צלב

לפני ,,  –צבי -פ. מ. בן  למניינם( 1927 -)ב החשיבה הפרוטסטנטי של השויון, כפי שכתב-פי מבנה-שויוניות לכל בני הדתות, על

טר, חבר ו. מיי ם בו הודיע אחד מנכבדי בריטניה צ.בחודש שבט בערך, עודני זוכר את היו (למניינם 20.6.1887 -)ב כארבעים שנה

כה מלהבונים החופשים" בלונדון, שבאספת חברים יודיע, כי לכבוד חג מלאות חמשים שנה מעת עלות ה"אשר ל הלשכה "מצפה"

רוב או למצער ק –לכל בני הדתות השונות במקום  תפלה""יבנה בית מקדש ל, (20.6.1837ם למניינ) וויקטוריה על כסא מלכותה

 ייד-תונח ותוקדש למטרתה על פנה לבנין הגדול הזה-אבן אשר בו עמד בית המקדש שבנה המלך שלמה בירושלים.  –למקום 

ל קצוי מואלס, יורש העצר של בריטניה ואחרי כן ישלחו צירים מיוחדים לכ ם החופשים"(אוונגליסטי מ"הבוני-)= הפרוטסטנטיהנסיך 

גנזי ירושלים" )א. גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, "  “הארץ, לאסוף כסף ההוצאות הדרושות לבנין הזה ובהתאספו יחלו במלאכת הבנין

   .''ץ", תוכנת "אוצר החכמה"(עמ' כד, מתוך הספר "גנזי אר

אלו שומדים מכמובן ש. ציונייםגם הם לשהפכו  ,תרבותיים-התת נוצרים-היהודוידי על בם יכל לאומצה בציונית זו -עה נוצריתותנ

  . ([.)קיא ]מסכת כתובות לא למרוד בגוייםו שלא לעלות בחומה שהשביע הקב"ה את ישראל ,מרוד בצו היהודילהתחייבו 

את יסודות דת זו לתנ"ך ולתורה קרים ובורות מכוונת, כדי להתאים לופים, שבתנועה הציונית באמצעות סי על תיק השדרוג

כו' מוראים ושאישי התנ"ך, התנאים, הא "להוכיח"דתית, העמלה כבר למעלה ממאה שנים ה-התנועה הציונותמונתה , פה-שבעל

סביר כפי שה ות הנצרות הנ"ל,יסודבסיס  על ,ולכן כך הם לומדים את כל המקורות פי היסודות של נצרות זו-למעשה חיו על

ם אף שלעיתים הם מגלי"דייניהם" ו"רבניהם" ולכן מי שמכונה בציונות הדתית הרב קלנר שהיה מאד מקורב לצ. י. קוק 

ד שהם מקדישים ללימוד מקורותינו הם עוברים על עבירה של לימו כל רגעבו זה אינו לימוד תורהאך בקיאות במקורות, 

סטנטי זה ומסיבה זו הוציא ראש מוסד פרוט ,ישיבהכלל אינה ך הסביר באחת מאיגרותיו, ש"מרכז הרב" וכבר מרן הרב ש" מינות

     שספריו נגאלו ממקום זה. ,ועל כך שמח מרן ,שהיה גם הרה"ר את ספרי מרן "אבי עזרי"

עם  בועות שהושבעהשכביכול ש קשה כדי לגייס כשלושים שקרים ועוד סילופים כדי "להוכיח" עמלה ''הציונות הדתית''

   ולכן חייבים להצמד לציונות הנוצרית הנ"ל. ,ישראל אינן תקפות

 אשע''תבשנת  פא''ק(י)בחסות אישהתקיים בארה''ב  סטיםשל האוונגלי בכנס גדול וכריזנשמע בסרטון בה נתניהו נימיןרה''מ ב

נתניהו  נימיןב  ."הם צודקיםזה אתם. אתם יודעים מה ?  ואנחנשו ,הציוניים() שאתם זה אנחנו נו חושביםיבאוי"  – למניינם( 2011)

קבע ן אכאלא , שגם זה חמור לכשעצמו, בלבד לא זיהה את מדינת ישראל והציונים כנוצרים פרוטסטנטים מתוך חנופה פוליטית

דר" וני "ההסמאות מיליוני דולרים למכלהזרים שאין צורך להחניף לאוונגליסטים כדי שהם ימשיכו  ודע, ביוה קיימתעובד

לכות ביסוס משיש לזרז את קיבוץ הגלויות ו אוונגליסטית-עיקרי אמונתם הנוצריתזו שייכת ל, כיוון שהזרמה כספית ולהתנחלויות

וס התנועה מליון ש''ח לביס 10לאשר  נתניהו גם הורהרה''מ  .(זכרוו מוש מחי)כדי לגרום להופעתו וחזרתו של יש''ו  ,"ישראל"

מונה", כ"ו )"באהבה וא פרוטסטנטית-כנוצריתזיהה תנועה זו  ריבלין ראובןהנשיא גם ] בארצנו פרוטסטנטית-פורמיתנוצרית הר-היהודו

טודוקסי באמצעות קונסרבטיבי המתחזה לאור ,שעברה גיור פיקטיביהיתה נוצרית של נתניהו  היאשתו השנ  .[(8סיון תשע"ו, עמ' 

 גם בנו חי עם גויה. ובעקבותיו

, בכך שהיא הפנימה את העם(של )שלא גרסו כתפיסה הציונית, את הצורך בהשמדת רובו  משאר האידיאולוגיות הלאומיות הציונות שונה

פיתחו את "תיאוריית הגזע"  ]מכס נורדאו, ארתור רופין ובעקבותיהם שאר ראשי הציונות[וראשיה  ,האנטישמיות הקיצונית
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. הנאצים בתחילה אימצו תיאוריה זו, אך בסופו של דבר הם שיכללוה האנטישמית לשם יצירת "פתרון ראשוני" לעם היהודי

  וניסחו עבור העם היהודי את "הפתרון הסופי". 

, כדי לייעץ לו בנושא להנס גונטר, שכתב על "מדע הגזע הגרמני"רלין גם בשנת תרצ"ג, כאשר היטלר עלה לשלטון, נסע רופין לב

)בערך  זמרך בלאמים"א""סקופ",  ים, כגוןאתרפר "הציונות והמושבות", המופיע במספר ל כך הובאו בס]שלל מקורות וציטוטים ע"תיאוריית הגזע" 

המזרחי האשים בשנת תרצ"ז בנאומו בועידת המזרחי את הרב עמיאל, נשיא תנועת   ..[ובספריות אוניברסיטאיותועוד ( ""מסמכים

שפיתחו ראשי כפי  ,את "הפתרון הראשוני"רק עדיין גרס בתפיסה נאצית והיטלריסטית בשלב שהנאציזם  ,הציונות הדתית

הלאומיות, לפי רוח הגויים, שביסמארק הניח את אבן הפינה שלה והיטלר חגג את חנוכת הבית שלה, ...„ –הציונות. הוא אף קבע 

"הבעיות ] “מחנינוזה כבר מראה על שיבוש הדעות ועל עירבוביא ב ? לאומיות שכולה עבודה זרה, האם את זו נדמה לדת ישראל

 ., עמ' מ', הוצ' תנועת המזרחי, ת"א, תרצ"ז["הרוחניות בציונות

ל כתבים התייחס לכתבי הקודש כאשהחל ל ,ובמדע המודרני שלה שנים, חלה החמרה והקצנה בנצרות זו 250לפני   יהדות:  .17

הומצא ו הקודש ל"ביקורת המקרא והתלמוד" מתרחש המעבר מזיקוק כתביאז גם   .בני אדם שהומצאו על ידי ,ארציים וחומריים

 אינו"יהדות", מושג ש –שתורגם לעברית המשיחית המודרנית  ,באנגלית "ג'ודאיזם"או בגרמנית "יודנטום"   – שמושג חד

חפץ בדברי "ה[ לענין ההבחנה ההלכתית בין יהודי לגוי ו]מס' סנהדרין )נח.( ד"ה לאתוייורש"י נוקט בו  חז"ל קיים כלל במקורות

ים, של "תורת היהודבלבד תפיסה ארצית וחומרית  משמעות מושג זה:חיים" בין יהודי למשומד, אך בנצרות הפרוטסטנטית 

 .מוגדר בנצרות זו בשם "מדעי היהדות" פה-רה שבעלכשהעיסוק בכתבי הקודש ותו ,)מילון אבן שושן( תורת ישראל"

 –)בשפת היידיש  "יהודיות"להרחיב את מושג ה הפרוטסטנטיים-םגרמה למשומדיהפרוטסטנטי, האגף החילוני של  הקצנהה

 ,פוליטית בנצרות הפרוטסטנטיתמסיבה עוד קודם לכך  החלהוהיא החילוני "יהדות" הפרוטסטנטי למושג "אידישקייט"( 

 כותהאת סמת והקתולימ וגם לשמוט ,פגוע באגף הדתי של הפרוטסטנטיםובכך ל הסמכות האלוקית מכתבים אלו כדי להשמיט את

                 .(181)ראה על כך בפירוט  ב"ציון", שנה פ"ג, ב', תשע"ח, ד.שוורץ, עמ'  האלילית

הנובע  תיו על בסיס עובדתיובאלוקים ותור( trust) אמון ממשמעות שלבר שינוי והקצנה נוצרית, מושג זה ע  –אמונה   .18

הועבר  משםמעמד הר סיני, שקיום של  ,ים" )רס''ג, "אמונות ודעות", הקדמה([]"כי כל בני האדם שווים במדעים החושי מהשכל הישר

חינוך עוצב ה חשיבה נוצרי זה,-מבנה פי-לעש , למשמעותארצית וחומריתלמשמעות מיליונים עד ימינו  במסורת על ידי

דבקות ו, היינ ,)אמונה עיוורת( "faith" או (בלבד תחושתית )אמונה" beliefמשמעות של "ב שכוונת מושג זה הינולחשוב בארצנו, 

עת נוב נצרות זו המגולמים במדע המודרני, מבניה של-שהדבקות במבני החשיבה ותת כמו בלבד, מתוך תחושהבמסורת שטחית 

 .ים או דמיונות(הערצה לאדם או תופעה, באמצעות כזב –)מיתוס  ומיתית את הדבר()שאין כל רצון וצורך להוכיח ית דוגמט ,אמונית בטן-רק מתוך תחושת

שהן רק חלק , ל פההמופיעות בתורות שבכתב ובע מצוות או\ו )של מלך(קבוצת פקודות  :בלשון הקודש המשמעות  –דת   .19

והשתנתה בעברית המודרנית  נוךבמערכת החיבשיטתיות משמעות זו סולפה   .האינסופי של תורות אלההגלוי קטן מהמכלול 

המלוות  ,תחושות הבנויות עלשל מערכת אמונות  ("רליג'ס") פרוטסטנטית מעות נוצריתלמש ,"האקדמיה ללשון" באמצעות

    אלילים. או רק על מיסטיקה הקשורה לאלת והנשענו בלבד םיטקסישטחיים במעשים 

וי תוך חיקמ,  1שכינוהו חוקרים כפי ,נוצרי-היהודואצל פרופ. הרמן כהן נתפסה  האינסופית שניתנה בסיני ל פההתורה שבע

בדיוק כפי שהפרוטסטנטיות השליכה „ –כפי שכתב  כת ל"דת" היהודית,שאינה שיי כ"הלכה רבנית" ,פייתי של נצרות זוכ

השליכה מעל עצמה את העול  נוצרים הפרוטסטנטיים(-)= היהודוהאתית  דות, כך גם היהתמעל עצמה את עול המסורת הכנסייתי

)שם  “המכביד של ההלכה הרבנית
1

פי יסוד פרוטסטנטי זה נוצר המושג הפרוטס' "דתי", "דתית" -על  .(206 עמוד, 

  שבסיסה נשען על נצרות זו. ידי הציונות הדתית-ו"דתיות", מושגים שאומצו על

אינסופיות הגלומות ומוחלטות  חכמה בינה ודעתהיא מלשון הוראה, היינו, להורות את בלשון הקודש משמעותה  –תורה  .20

)באמצעות שינוי משמעותי ומהותי  עבר וממשיך לעבורהר סיני. מושג זה ב תן התורהכתב ובעל פה וניתנו מאלוקים במבתורות שב

 – לא הוראה, אלא הנוצרית החדשה היא והחשיבה של נצרות זו ומשמעות-מבני באמצעות האקדמיה( באמצעות ,שטיפת מוח חינוכית

התורות משמעות ה הנוצרית באקדמי) החשיבה של השויון-פי מבנה-על ,קבץ של תאוריות מדעיות המבוססות על השערותכל מי

פירושו של מושג זה   וכו'.הפיזיקה הקוונטית \האבולוציה\ הפסיכולוגיה כגון "תורת", (נתפסת כאוסף סיפורים שבכתב ובע''פ

    החשיבה הנוצריים.-השויון הגורף ושאר מבניות ת באמצעאנושיהבנת השכלה  ,האקדמית הוא-בנצרות

רעה" או  תרבותאנשים חטאים", " תרבות" –בתורותינו מופיע מושג ה"תרבות" תמיד במובן השלילי   –תרבות יהודית   .21

מציאה ה, , הבנויה על ארבעת יסודות נצרות זו"האקדמיה ללשון"החילוניות הנוצרית של  תרבות". בעלי" –חיים -לגבי בעלי

רגון של חברה באמנות וא, במדע, אדם או חברה בהשכלה שגים והתפתחותו הרוחנית שליסך הה" – נוצרי פירוש שונה שהוא

הגדרה זו משמעותה היא  .ון אבן שושן(מיל)" שקשור ליהודים מה כללגבי  רפורמית(-פי ההגדרה הפרוטסטנטית-על) בדת ומוסריהודית, 

                                                             
1 Book. Baeck Institute, Year  Myers, D.N. (2001). "Herman Cohen and the quest for protestant Judaism". Leo

Berghahn Books, Oxford, pp. 195-199 



76 

 

שדרוג המושג נלקח מ"קולטורה" שמקורו ב"קמיעות וכתבים של  חומרי.הארצי והפרוטסטנטית, במובנה  רוחניות

 , מס' שבת )קג:([.ד"ה כיון ]רש"י "ש'ורימכשפות...קורין בלשון לטין של מינין )= הנוצרים( 'קולט

 שמעותם,על היהודיות ועל כל מכמני התורה וההחלטה שרק כך יש לתפוס את משל "תרבות" החלת מושג נוצרי מעוות  זה 

עומת להגל רואה ב"תרבות" אירופה, כניצחון הרוח על הטבע, כאשר לדידו, המערב הוא הרוחני „מקורה בגזענות האנטישמית 

מעל הטבע  , כביכול, האדם הלבן קרע את עצמו(81הגל, ניטשה והיהודים", פרופ. ירמיהו יובל, ח"א, עמ'  –)"חידה אפלה המזרח ה"טבעי"  

. מאז יו. משמעותה של אמירה זאת אידיאולוגית ומעשית כאחת היא, ש"תרבות" האדם הלבן הפכה לגזענותולקח את גורלו ביד

א דבר הוה. פרוש תרבות = גזענותשחל שינוי זה, מהבחינה הלשונית, הביטוי "תרבות" משמש הסוואה למונח "גזענות", כלומר : 

הודים הגיוני. הגל רואה בי –ם, מקבל הסבר כאילו רציונאלי שקיומה של אירופה שמתבססה על עושק, שוד משאבים ורצח עמי

בים וביהדות את הגורם לקרע גזעי של האנושות לשני חלקים המזרח והמערב...ניטשה מגיע לאותה מסקנה שמצדיקה שוד משא

 (.2003, הוצ' כותרות 156)ד"ר אהרון יצחקי, "המסכה", עמ'  “ורציחות המוניות, מכיוון הפוך: מכיוונו של "הטבע"

וטס' שאין ויון הנוצרי ועל הדטרמניזם הנוצרי, היינו, היסוד הפרים הבנויים בעיקר על השמושג  –חברה  ,זוג, חבר-בן  .22

רחב  טימי. לכן במרחב נוצרי זה נעשה שימושינתפס כמעשה לגללא אלימות, רות יבחירה חופשית ולכן גם עשיית פשעים ועב

, נוצרים ןלכ בו אין כל עכבות אנושיות. אל. הדטרמניזם הפרוטס' יצר את תופעת "המתירנות", במובנו המושהלגיטימיות במושג 

בהמות כהמין  אנושית וחיים כבהמות ללא נישואין ובשילובים שונים בין המינים ובין אותו-נוצרים אלו התדרדרו לרמה תת-ויהודו

 אין""נישוהמושגים של "בן זוג" במקום  ות. לשם כך נוצרו/או ללא צורך להביא ילדים או רק ילד אחד מסיבות של אנוכיו

שויון סוד היפי  -. עלו"מגדר", היינו, פריצת כל הגדרים והגבולות האנושיים ביחסים האישיים בין המינים ובין בני אותו המין

   הנוצרי לאיש יכול להיות גם חברה ולא רק חבר וכן להפך לגבי אשה.

להם, שצבור זה הופך להיות אלים כפי שמופיע בסקרים ומתחנך לחוסר עכבות, בסופו של דבר, אומנם, כשהציבור שלהם חונך 

 או במעשה. \שכמעט כולם אלימים בדיבור ו

-רהוקי או אחר, כי במקום שאין בחימושג הבא לבטא עשיית מעשה או מחשבה, לא משום שיש לכך ציווי אל –חבר להת  .23

, בהתאם לתחושת ית את העושה למעשהמתוך אינסטינקט בהמי המחבר רק תחושתק חופשית זה לגיטימי לעשות דברים ר

ולכן הומצא  "תחושת בטן"ומשום שיש לו  כמו לבהמה "בא לו"מחשבה, משום שלשל האדם למעשה או  התחברותו הנפשית

 וכן "הרקדה".כשם שמפעילים חיות אחרי שבייתו אותם  "הפעלה"הביטוי 

יתן המרכזיות של ממציא הנצרות הפרוטס'  הכומר מרטין לותר, היתה נגד הכבוד שנ )פרוטסט( אחת המחאות  – "רב"ה . 24

. הוא מחה על כך שהם ניכסו לעצמם מתקופתו החלה להקרא "הנצרות הקתולית"( )שהחלאי משרות הכהונה של הנצרות לנוש

ר בפרט הוא יצא נגד הקביעה ש"האפיפיומוחלט, משום שהם קיבלו השראה אלוהית ועל ושלהחלטות שלהם יש תוקף -תכונות

ון שלפי דובר מגרונו. הוא טען שרמתם המוסרית היא כאחד האדם ומכי "הקודש"(-)רוחמשום שאחד מאלילי השילוש  ,אינו טועה"

 יפיוריםוהוא פועל מתוך רצון בלתי נשלט, לכן גם האפ )דטרמניזם(חופשית -אין לאדם בחירה ,היסוד הנוצרי החדש שהוא ניסח

א נסיה, אללכן, אין לתת תארי כבוד לבעלי נושאי המשרות בכ ככל אדם.  ,ו/או לטעות במזיד או בשוגג יכולים לבצע מעשי פשע

זרים )התחליף של המנאת שם המקצוע שהוא עובד בו, כגון "כומר", אך לא מעבר לכך, אך לאדם שהשתלם באקדמיה רק לציין 

 ורצויתן ני ,לכן או לנושא המדובר. לתחום עיסוקוהתואר  כל קשר ביןו, אפילו שאין , יש לציין את התאר האקדמי שלהקתולים(

נו משומדי "החברה הישראלית" יכ  .בכל מקרה בו מוזכר נושא תואר זה פרופסור, –תואר הקרדינל לציין את התחליף של 

תייחסו כאשר הם י של נצרות מטורפת זו, לבנטיני ופרימיטיבי-אך מתוך חיקויר, תואר זה בכל מקום שמדובר על אותו פרופסו

לל רק וגם זה בדרך כ ,רב"ה" – קומה עם גדלות של מלאך, הם יכנוהו רק על שם עיסוקו-בעל שיעורשתהיה  לאישיות רוחנית

 רל הדובש ,)בכפוף לרמת הכפייתיות והתסביך הנפשי החקייניבתחילת העיסוק בדמותו, אך לאחר מכן הם יכנוהו בשם משפחתו בלבד 

ו במקום הרב יוסף קאר :או משה בן מימון" הרב" –, ניתן לקרוא או לשמוע ממשומדים אלו על הרמב"ם לכן לדוגמא .או הכותב(

  . המכנים את עצמם "רבנים" חילוניים ,נוצרים-מסיבה זו, ישנם בארצנו יהודו. מרן "הבית יוסף"

 אנשי כל ,כפייתיות חקייניתשור האחרון התדרדרו לשפל זה ב, אך בעכך כתבו\דיברו נוצרים האתאיסטים-רק היהודו ,בתחילה

את שמו  הם יעדיפו לציין ,לעיתים מתוך שרידי בושה שנותרו בהםמוכר בראשי תיבות,  שם אותו אישיותואם  דתית,הציונות ה

  ., כגון: רבי, הגאון, מרןשל כבודמקדים לא בתוספת עוד תואר  לעולם, אך כגון הרמב''ם בראשי התיבות

השקפת עולם, מכלול  – [כיצד יש לעצב את אורחות החיים ,הידע על ההגיון המוחלט –לוגיה  רעיון.  –]אידיאה  אידיאולוגיה . 25

, מדינה וכו', במיוחד בתחומי חברה )כגון כל הפועלים(מם אדם או קבוצת אנשים צרעיונות, כלל האמונות והעמדות שמאמצים לע

, שכל אדם יכול להבין ללא מסורת צרות הפרוטסטנטיתהיסוד הראשון של הנ המקור: לפעילותם. אמורה לשמש בסיסזו ומדינה ו

  . אלוקית במה להאמין וכיצד להבין את כל המציאות

על ידי  ות והסוציאליזם שהוקצןלמניינם הן הלאומי 19 -המאה ה י האידיאולוגיות המפורסמות ביותר שנוצרו במהלך מחציתתש

  מונעת מצרכיה הכלכליים. ולדידו כל החברה האנושית  למניינם 1824בשנת קרל מרכס שהשתמד 

בשלב התיאוריה, אך הן מתרסקות כאשר הן  שהאידיאולוגיות פורחות כל זמן שהןלמניינם, כשהתברר  20-ההמאה בתחילת 
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ד כל האנושות צריכה לחיות המצאותיו, כיצ נוצרי זה שהאדם יכול להבין באמצעותמגיעות לשלב הביצוע, ניכרה אכזבה מיסוד 

 ,כבר אז  שלעולם האדם אינו יכול להבין את המציאות בצורה אמיתית, אובייקטיבית. ,ובפרט לנוכח מסקנות פיזיקת הקוונטים

או שהוא נמצא בשלב  ,אם רעיון האידיאולוגיות כבר מת דיברז'ה הצרפתי ולפה לומברה האיטלקי הפוליטיים התווכחו הפילוסופים

   ה.של גסיס

את  נשלטיהם-עדיין מאחז, כיון שאנשיה שולטים על מערכות החינוך והם מעלימים מחניכיהם לאידיאולוגיית המדע ישאומנם 

שהמדע המודרני פשט את הרגל. הם מעדיפים להשאיר את חניכיהם במצב נחות באמצעות שינוי הגדרות של  ,המסקנות הנ"ל

כבר בשנת  . טיביזם כפי שנראה להלןק, כגון האובייהמשיך ולשלוט על החברהיסודות המדע המטשטשות פשיטת רגל זו כדי ל

במלחמת בעקבות הכשלון הצורב ,,  – מחקר בארץג, שהיה מבכירי החוקרים של שיטות אמר לי רון פל למניינם( 1978תשל''ח )

ו בצבא ארה"ב, שהובילו לתבוסת החברה שהועסק-אלפי בכירי מדעי ידי-של מחתרת הוייטקונג עלהבנת מהלכיהם  וייטנם לגבי

החברה העכשווית ועל ל תחקרו על אנא, א , אני מפציר בעמיתי החוקריםוהקמת קוריאה הצפונית יטנםארה"ב במלחמת וי

יו המחשבות לגבי מה ה ,המתים לעולם לא יקומו מקברם ויאמרו לכם שטעיתםכי חיים, תחקרו עליהם לאחר מותם, האנשים ה

הם ממשיכים להטעות את ולשם מטרות מושחתות אלו מדומה  כסף וכבוד. אך המדענים שקועים בבצע “תםוהמהלכים שהינחו או

  המבינים הגדולים של המציאות הכללית והאנושית.הינם שרק הם  ,נשלטיהם

צרית, ואקדמיה הנהחוקר בשל  מוקדמתבלבד, ללא מעורבות  חיצוניותהנסיבות פי ה-הבנת המציאות על  –אובייקטיביות  . 26

 אינו מושפע מדעות או מהעדפות אישיות.שכביכול 

ם למניינם, שאנשי המדע הם אלילים בדמות אד 20 -המאה של המדע המודרני עד  )שגעון הגדלות(הבסיס המגלומני  המקור:

, ודקיםתו בעל האובייקט או ולבצע ניסויים בלא השפעת דעותיהם ויצריהםפי האמת המוחלטת -עלהמסוגלים להבין את המציאות 

וקים ענים שווים לאל, שהמדהחשיבה הנוצרי של השויון-של הנצרות הפרוטסט' ובכפוף למבנה החשיבה הרביעי -בכפוף למבנה

, . אומנםללא כל רוחניות ,עשוי מחומר בלבד )האובייקט(החשיבה הנוצרי של הארציות והחומריות, שהחומר הנבדק -ובכפוף למבנה

-בנהרק למ שג האובייקטיביות הכפופהנאלצו המדענים לתת הגדרה שונה לחלוטין למו דות אלו, ולכןהקוונטים ריסקה יסו פיזיקת

ה ן תיאורילהפריכה ואיניתן מבחינה טכנית רק אם  ,)מוחלטת( נכונה מדעית ואבסולוטית שיבה הנוצרי הרביעי, שתיאוריה הינההח

של  ין תאורייה אחרת החולקת עליה, היא תתפוס את מקומההחולקת עליה וכאשר תהיה תאוריה חדשה המפריכה אותה ואאחרת 

  .ותכונה "אובייקטיבית"בינתיים כ"אמת מוחלטת"  ,התאורייה הקודמת

 ותיתהתנהג ההתנהגות, מערכת כללים והתנהגות, מערכת כללים אוריית המוסר, תיאוריית המדות, תיאורייתתי –אתיקה  . 27

 ,ם"הערכים" הארציי – המבנה שלו-תתשל ארציות וחמריות ו ,(והשלישיהרביעי ) יםהחשיבה הנוצרי-מבני המקור:  רצויה.

 שהמציא ז'ן קלוין.

 .נשא דברים בפני קהל, בענייני דת, חברה או מוסר, בעיקר כדי לחנך או לשם הפצת רעיון מסוים –הטפה, הטיף  . 28

' של פרוטס-מבוסס על מבנה החשיבה הנוצרישג זה, מומוח. -או רעיונות כדי לבצע שטיפתמלשון "טפטוף" של רעיון  המקור:

ורה וכופר בכל הת המדע ומערכת החינוך של מדינת ישראל יםהדטרמניזם, היינו, שאין בחירה חופשית, יסוד שעליה מבוסס

וב או חילאו ציווי אלוקי מוחלט  ימהו דבר שהוא מוסרלומר וללמד למאמיני נצרות זו . מסיבה זו אין זכות פה-שבכתב ושבעל

בר ורה כד, כי במצב שאין יכולת בחירה בין הטוב והרע לא ניתן לדרוש מאף אחד לבחור ברעיון או בתלשלילה שחייבים לקיימו

חמותיו פי ג-על פי היסוד הנוצרי של השויון להחליט מה טוב או רע-יכול, עלממאמיני נצרות זו . לכן, כל אחד "טוב" אשהו

 . המושג הנ"להרס לחלוטין את "החברה המערבית" ובעקבותיה את "החברה הישראלית" חשיבה מעוות זה,-האישיות. דפוס

 ו מלמדמי שנושא דרשה א ,מוסר, חוכמות וכו'. לכן מרטין לותר בין דת לבין חברה,הכומר  מבוסס גם על ה"ניסור" שביצע 

את המושג  "האקדמיה ללשון"יצרה רעיון או מערכת של הלכות שמקורה היא אמת מוחלטת, עבורו  פי-לחיות עלשחייבים 

 של "מטיף". פרוטס'-הנוצרי

וטים/ות אדם או קבוצה של סכיום הורחב המושג גם על קבלת  מסוגלות להתמודד, לסבול רגשות עזים או חוויות. –הכלה  . 29

ך לשם כ האומצואף ה םכלגיטימיים וכשווים בין שווי ,סביבתם את או בעלי רעיונות מטורפים ההורסים את עצמם, את עמם ו/או

עיל לגבי , כפי שהוסבר להדטרמניזם והשויון  –פרוטס' -שיבה הנוצרייםמבני החשל  הקצנה המקור:  האמירה "לקבל את האחר".

 בתוקף . יהודי יראה בכך הקצנה חשוכה, פונדמנטליסטית, פרימיטיבית וגזענית כלפי היהודים והתורה השוללתג ה"הטפה"שמו

כפי  לימיה החשוכים של האלילות המופקרת והמזוהמת, ובעקבותיה את "החברה הישראלית" רה את האנושותהמחזי ,"הכלה" זו

    שהיא באה לידי ביטוי במיתולוגיה היוונית. 

-צריתנוהכלואים כפייתית במבני החשיבה הינם  םנחיתות שמתוך תחושת ",החברה הישראלית"יות של \נוצרים-בני ובנות היהודו

 .וצרית זומכילים" גם את המתנגד לחשיבה נ"אמרו שהם יו זו שמתנגד ל"הכלה" על היהודי לו הגדרות מהסוג הנ''ל, יחיפרוטס'

לשלב  גם ינסה ,האקדמיה –במנזר הנוצרי הנ"ל  ביתר קיצוניות נגרסה שאישיותו היהודית דתי-הדתית ובפרט ציוני-הציונות

  . פי מיטב המסורת של הנצרות הפרוטסטנטית, לילוףבאמצעות שדרוג וס פה-"הכלה" זו בתורה שבכתב ובעל
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קהל -עתדדמוקרטיה זה משאל כיום פילוסוף צרפתי, שכבר אמר  המקור: הכל שוים בזכויותיהם ובחובותיהם.  –דמוקרטיה  . 30

  ".ויון"חובה" ומהו "ש רות זו אצל הנשאל, לגבי השאלה מהי "זכות", מהיבכפוף לרמת ההקצנה של יסודות נצ, יומי-יום

של   השוואה מגלומנית )שגעון גדלות( זו אלוקים. הכוונה ל –השנה -פיוט לראשב המקור:  פילוסוף.  –הוגה דעות   .31

בר י זה כויון אלילי של השויון בין האדם לאלוקים. שנשען בעיקר על היסוד הנוצרהאקדמיה הישראלית של פילוסוף  לאלוקים, 

קר את וניתן לב כבר נחשב נחות מהאדם ]אחרים[בשם אלוהים קוראים לו נוצרים -זה שהיהודוחרג מזמן ממצב זה. וכיום אליל 

  . מעשיו

 "שלו בכך שאמר לאברהם לעקוד את בנו ובוגר "מרכז הרב אלוהים-שר החינוך לשעבר יוסי שריד תקף את האליל לדוגמא,

 "אלוקיםשוטען  לוקים, בחוג לתנ"ך בבית רה"מ נתניהושלום תקף את האליל שלו, שמשום מה הוא קורא לו א-בנימין אישפרופ. 

 לא נהג כשורה כשלא שעה למנחתו של קין".

דים בה. ובוחן את החברה ואת התנהגות היחי פיהם האדם חי-ללית או מערכת דעות ורעיונות שעלתפיסה כ  –השקפת עולם   .32

יעה כפי שהיא מופ מצאה הדתית של הכומר מרטין לותרהה המקור:   קפת עולם חומרנית.שחברת השפע המערבית מאופיינת בה

את  , להביןבאוסף מחאותיו, שלאדם אין מסורת מאלוקים כיצד להבין את המציאות הארצית ולכן הוא יכול לפי ראות עיניו

  .או בכפוף להוראותיה באקדמיה רק  בתנאי שזה יעשה בלימודהמציאות הארצית, אך 

נתן שהזכויות  –הדתי הפרוטסטנטי  בליברליזם]פי החוק או הצדק -שמותר לעשות עללדרוש או רשות: מה שאפשר   –זכות   .33

ו נצחון, משמע בלשון הקודש המקור:  .[(“האלוהים נתן לאדם את הזכות לחופש חירות ונחלה,, –ג'ון לוק  ) האל של "השילוש הנוצרי"

ה זמושג  שלזכות להנצל מדינה של גיהנם. מקור עיוות המשמעות או מצוות שעומדים לאדם כדי לזכות בדין בראש השנה או כדי ל

נית ה החילווביסוד השויון בין אלוקים לצדק נוצרי ובין אלוקים לסמכות המדינ מחאה של מרטין לותר כפי שהובאה לעילבמקורו 

 .שאותה עיצב לראשונה מרטין לותר 

 ן במקום או חברה מסוימת או פעילות מסוימת.. העברת זמ2. ניצול זמן לבידור, להנאה. 1 –בילוי    .34 

יש וי הג . נשען על השויון הפרוטס' שבין עני לעשיר. כשם שלעשיר]בראשית )יח, יב(, תהלים )צב, יא([התבלות הגוף  המקור:

ל מיני כ ולהעביר את הזמן באמצעות "להרוג"כדי עיסוקים  אין לו מה לעשות עם עצמו ואז הוא מייצר לעצמו שעות פנאי בהן

קרי ערך יסטל י, ב"חוג הסילון" של מליונרים באירופה, הם נפגשים ואוחזים בכוסות קרונות, כך צריך לנהוג כל גוי.  לדוגמאשגי

ל עומי עתק הזמן, כשהם  מוציאים סכ "הריגת"לשם בילוי ואנשים נוסעים כל שנה ללאס וואגס ומנפצים אותם אחד בשני. מליוני 

-על ןאת הזמ "להרוג"ו עורכים גלות בקיץ בחו"ל, כדי לקיים את פולחן הבילוי צנוארנוצרים מ-ודוכמעט כל היההימורים. 

י ם, על ידאת זמנ "הורגים"מבלים ואבות -בבתינוצריים -יהודו. זקנים החשיבה הפרוטסטנטי של השויון בין עשיר לעני-פי מבנה

  האבות.-פות ליד גדר ביתהחול או זיהוי שמות החברות של יצרני המכוניות ,ציד זבובים

 . ()של הפרט, הדת, סחר חופשי, כלכלה וכו'רעיון החירות עולם ותיאוריה מדינית השמות דגש על השקפת   –ליברליזם   .53

 הדטרמניזם והשויון הפרוטסטנטי. המקור:

    ., חופשיות בדעות והתנהגויות בניגוד לשמרנות"סובלנות"פתיחות ל –ליברליות   .63

ך ככדבר לגיטימי שיש לסבול ולא להתנגד לכך ולשם  ,הדטרמניזם, משמעו כאמור לעיל, שאיש הישר בעיניו יעשה המקור:

גוד בני של המושג הפרוטסטנטי המערבי "טולורנטיות""סובלנות", שאמור להיות התרגום  המציאה האקדמיה ללשון את המושג

 לשמרנות, וראה להלן את משמעותו של מושג זה. 

בכל מה תיאורית היישום של מדעים שימושיים למטרות מעשיות בתעשיה הממוכנת ואלקטרונית, החקלאית  ו  –נולוגיה טכ  .37

ר משרתים , לעשיר היה כסף לשכו. לדוגמאהנוצרי בין העני לעשיר ההזדמנויות שויון המקור:  שקשור לטיפול באדם ועל ידיו.

א יוכל די שהוכ ,הטכנולוגיה יצרה גם לאדם הרגיל מאורר או מזגן במחיר חד פעמישינפנפו לו עם מניפות כדי שהוא לא יזיע, לכן 

 יצרה את הצורך לפתח וללמוד את ,החשיבה הארצי והחומרי של נצרות זו-"הקדושה" של מבנה ,כן-כמו להנות מאורור. 

הגן,  'ן קלוין המציא את שיטתז –הממציא השני של נצרות זו  כל הטכניקות החומריות אפילו רק לשם "השכלה" גרידא ולכן

 , אלאוזמנ רק אוניברסיטה למספר מקצועות שימושיים, כפי שהיה נהוג עד אינההתיכון ואת האקדמיה, ש ,היסודי הלימוד-בית

תוצאה . כאשהפי יסוד השויון הנוצרי בין איש ל-על בין לאנשים ובין לנשים, מקום בו ילמדו כל דבר שימושי או שאינו שימושי,

לא , עד שעד שנוצרה בעיה קיומית קשה המכונה "התפוצצות הידע" ,נוצר ידע טכני רב אותו יישמו בין לעני ובין לעשיר ,מכך

רט ור ובפ, הגורם לפגיעה קשה ביכולת הייצניתן כבר להבחין ולהבין על מה יש לנצל את הזמן ומהו בזבוז זמן על "ידע זבל"

איך להיפרד )קתרין פרייס, " “להיות יצירתי, אם אתה כל הזמן ממלא אותו במידע חדשהמוח שלך לא יכול ,, –ביכולת היצירתיות 

אש "התפוצצות הידע" יצר באקדמיה את "הר .שפות( 26-שפות ב 18-יום!", הוצ' מורן. תורגם ל 30ולזכות בחייך בחזרה תוך  -מהטלפון 

 פרוטסטנטית באמצעותה הנצרות צר שהם חוקרים.הקטן". שני דיקאנים של פקולטות אמרו לי, שהם מתמצאים רק בתחום ה

האקדמיה, הפיצה את התעמולה בתחילת דרכה, כשסך הידע האקדמי היה קטן,  שמי שאין לו השכלה אינו אדם, אך כיום 

  דם.רים כאכשבאקדמיה כל חוקר ידענותו מוזערה רק לתחום עיסוקו, על פי תעמולה זו גם הפרופסורים אינם יכולים להיות מוגד
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רק  ק לדעתיש לציין, כפי שראינו לעיל, שביקורתו של מרטין לותר נגד הכנסיה והמנזרים היתה, שהידע שלהם מאד צר ולא מספי

קבות דקדוק והלוגיקה של אריסטו, אלא שכדי להבין את המציאות יש ללמוד באקדמיה מגוון רחב של נושאים. כך גם כתב בע

ת )עריכה מדעילמניינם  1602( בספר האוטופי שלו "עיר השמש" בשנת 1568-1639לותר, הנזיר האיטלקי טומאזו קמפנלה )

שהוא  האדם מתנוון מפני,, –נגד הכנסיה ועל כך הוא נידון למוות וניצל רק כשהוא הוכיח שהוא משוגע ( 2007פלדון -אליאב

וצרי אלא שאין לסמוך על המסורת שניתנה מאלוהים נ)= מבנה החשיבה הראשון של הנצרות הפרוטסטנטי, מתבונן רק בספרים ולא בדברים עצמם 

 “הסר תנועונפשו קמלה בתוך מילים מתות...ומי שהתמחה במדע אחד על ידי עיון בספר, נהיה מטומטם וח לבדוק את המציאות בעינים(

ים רים המדעיובסופו של יום, זה מה שקורה כיום לכל פרופסור וכל חוקר שמעבר לתחום הצר של עיסוקו הוא סומך על הספ

צרות המופצים ברשתת. כך גם קרה לביקורת המרכזית של לותר על כך שכל משפט היוצא מפיו של אפיפיור כל שהוא, נחשב בנ

יו של הקודש, אך תופעה פרימיטיבית זו הפכה בעקבות תעמולת המדעניזם, שכל משפט היוצא מפ-כאמת לוגית שנאמרה לו מרוח

ו וצא מפיעד שנוצרה תיאוריית פיזיקת הקוונטים שהפריכה טפשות זו ולימדה באקדמיה שכל הימדען היא לוגית ואובייקטיבית, 

 של מדען הוא סובייקטיבי ונובע מסוציולוגיה פוליטית.

גל רה-חר פשיטתמושג הטכנולוגיה הפך למושג פעיל בארצנו החל משנת תש''מ. המטרה היתה להאדיר את שמם של המדענים לא

ומשונים שגם  ליצור דברים שוניםשם המנסים מלאכה המכונים מעבדות, -בבתי מלאכה-ובר בבעלי. למעשה, מדשל המדע

. לאחר מציאת הטכניקה עיבודים שונים של העץ באמצעות הטכניקה שהנגר מנסה ליצור , כמופוגעים ביקום ובאנושות

ול הטכניקה הומצאה כתוצאה משפת שכביכ דעית ושוטפים את מוחם של ההמוניםמ-מלבישים עליה שפה ,המבוקשת במעבדות

את  אורייה המדעית. כפי שראינו לעיל, כבר אמר זאת פרופ. פיינמן, שבתחילה עוסקים בניחושים כדי למצואתהמודלים וה

  המדעית. -מלאכה וכאשר מוצאים את הטכניקה, מלבישים עליה את השפה-הטכניקה המבוקשת כמו אצל כל בעל

חשמל המצאות בתחומי ה 3.000ספרו בארה''ב ובקושי ידע לקרוא, אך הוא יצר -מביתם נזרק שני 160 -כוה  לפני וס אלמתו

 מדעניםסמך המצאותיו ממשיכים כיום ה-התאוריות המדעיות ועלד, בלא לדעת כלל את שפת המודלים וועו )כגון הנורה החשמלית(

חשמל וסלביה המציא המצאות משמעותיות בתחום הכמו כן ניקולה טסלה מיג מלאכה במעבדותיהם. -כבעלי ,לפתח את הטכניקות

ם , וטי אליהאלקטרית להפקת חשמל במפלי הניאגרה, מנוע אינדוקציה, אורות ניאון והעברת חשמל אלח-)זרם חילופין, תקשורת אלחוטית, אנרגיה הידרו

עד שמלאו  א כל ידע מדעי, כפי שהוא כתב "...וכל זאת ללק"מ ועוד(  300שידורי רדיו, נשק על בסיס קרינה, היכול להשמיד מטוסים ממרחק 

 . לארהגמו שנה בערך ואז הפניתי את מחשבותיי להמצאה. לשמחתי, נוכחתי כי יש ביכולתי לדמות לעצמי דברים בשלמות 17לי 

  (.marc. J. seifer ,The life & Times of Nikola Tesla,Wizard:  ,1996) נזקקתי לדגמים, לשרטוטים או ניסויים"

ומשאר  ,יגיעה בהש לנצל לשם ידיעת התורה והעמקה ויקר ביותר וכל רגע י יודע ומבין שהזמן הינו ,רק מי שנותר יהודי

 לשם לימוד התורה וקיום מצוותיה. כדי לרתום אותו וגם  אז רקאת המינימום הנדרש הידיעות יש ללמוד רק 

ו/או  , המעשה והמוסדות שנוצרו בהנחיית הנצרות הפרוטסטנטיתהחשיבה, ההתנהגות החדשים של יסודותהכלל  – מודרנה . 38

 .בהשראתה

    . פי המודרנה-בן זמננו השייך, קשור וחי על –מודרני    .39

 ., היינו, היצמדות להקצנות הפרוטסטנטיות החדשות הנוצרות ככל שעובר הזמןמלשון אופנה המקור:

  היה השאיפה להינתק מהעבר ההיבראיסטי של הנצרות הפרוטסטנטית שעיקרו  19 -זרם שהחל מהמאה ה  –מודרניזם  . 40

 ר. העב תוך דחיית מסורותבאומנות, חיפוש דרכי ביטוי כל פעם מחדש בעיקר באקדמיה, בספרות, זו, תוך  ושידרוג נצרות

יזם הפרוטסטנטי רנשל הפרוטסטנטים החדשים למודתגובת נגד  ,)למניינם( 20 -החל ממחצית המאה ה –מודרניזם -פוסט  .41

 מודרניסטיים דוגלים-. הפוסטטיין()יחסיות, כדוגמת איינשרלטביזם ה הישן שדגל בהענקת משמעות כוללת למציאות גם באמצעות

מהיררכיה והשתחררות יצמדות לממסד האקדמי מהעוד יותר קיצונית להשתחררות בהקצנת הפלורליזם התרבותי ומטיפים 

    העילית לתרבות ההמונים.-רבותבין תהמבדילה כלשהי סמכותית 

הם  בה הראשון של הנצרות הפרוטסטנטית הקלווניסטית.החשי-מערב ובישראל דוגלים בהקצנת מבנהמודרניים באוני' ב-הפוסט

מחקרית" מגויסת ללא כל אמינות שכלית  במוסדות האקדמיה שיצרה "ספרות של המנזר הממסדי האקדמייוצאים נגד סמכותיות 

בתחום בארצנו מוסדות המחקר האקדמי למשל, טענתם היא שלכן יש לגונזה. ות ועיתים כדי לשרת תנועות פוליטיל, והגיונית

, וןגורי-דוד בןתנועת הפועלים בראשותו של  התגייסו להאדרת האתוס הציוני שעוצב ע''י ,והחברה )כגון היסטוריה(מדעי הרוח 

חרדים בר" והעלמת ההשתלטות באלימות על המנהיגות החרדית ועל ה"המצאת הע שהיתה מיעוט זעיר בארץ, באמצעות תנועה

של  הערבים וקיפחה את זכויותיהם המדיניות –הציונות גירשה את יושבי הארץ הטבעיים בארץ והעלמת העובדה שלמעשה, 

כז ולא את הקבוצה פי הפרוטסטנטיות הקלווניסטית יש להציב את היחיד במר-עלם, . לדעתהערבים ושל היהודים, היינו, החרדים

פי הנרטיב שנוח לו ולמעשה לא ניתן להוריש לתלמיד את הנרטיב של המורה -כל אחד באקדמיה צריך לחקור עלכדברי לותר. 

)מלשון טנציאליסטיות תב עם האקזיסמודרניזם מתכטהפוס עולם שונה ממורהו.-תפיסתאו /נרטיב ו מציאיותמיד התלמיד שלו 

בהטיית המוקד , למניינם( 120 -)בעקבות מהפכת פיזיקת הקוונטית בתחילת ה ת האובייקטיביות המדעית לאחר הפרכקיום(,  -אקזיסט 

והקבוצה הפרוטסטנטיים במחקר האקדמי, במרחב הפרוטס' הציבורי והאישי  האובייקטיבית המדומיינת של האדם מהראייה
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-די ואת החדהתופסת את הייחו הראייה הסובייקטיבית,אל  ,מדינת ישראל -תרבות שלהם הנוצרית -ובתת במערב אירופה וארה"ב

 כ"חברה" ו"תרבות". זוידי נצרות -במה שהוגדר על ,פרוטס'-הנוצרי ואת הפלורליזם הדטרמניסטי באדם פעמי

או קופא  ן(ראה להלן ע' שמר) טכנולוגית, מדעית וכו', אינו שמרנינמצא ברמה גבוהה מבחינה חברתית, ה מפותח,  – מתקדם  .42

במובן  .הו, בפני מישהו או משהמזרחי, הצד של פני האדם הצד -במובן של מרחב  ,ךבתנ"  המקור:  על שמריו ומתפתח עם הזמן.

 – במובן של זמן ,בחז"ל"קדום".  –תקופת בראשית של האדם או של המציאות או העולם ולשם כך הומצא המושג  –של זמן 

שמעות לשפתנו והוא אף הפוך ממ"מתקדם" המושג  , אין כל קשר ביןלכן. ' חשך(וך", ע)"ערלהקדים בחושך לפני הגלות האור 

אכן של הערצת הארציות והחומר והצורך לשקוע בחומרנות, כפי ש ,פרוטס'-השפה. המשמעות החדשה בנויה על היסוד הנוצרי

ישיות ארמה גבוהה יותר של לשב וככל ששוקעים ונסוגים יותר לתוך החומר העכור, זה נחשקועים בה באירופה ובפרט בארה"ב 

 מוריתרמתו החהאדם וככל שהאדם שוקע יותר בלימוד החומרני באמצעות הטכנולוגיה והמדעים והקרייריזם שפיתח ז'ן קלוין, 

טמודרניזם", סיונות לפוצ-בין פוסט" ,ג'. סילברשטיין '.ל :]ראה נוצרים-בין הנוצרים הפרוטס' ובין היהודו ,יותר גבוהה והוא נחשב לחשוב יותר

 [. 1996קיץ  8, 105"תיאוריה וביקורת" עמ' 

ה ופתוח . משכיל, תרבותי, שוחר קידמ2. במסלול ההקצנה של המודרנה, מתנגד לכפיה תרבותית מפותח, מתקדם. 1 –נאור  . 43

קא ביטוי דוע נבחר דו, אך מ"על אלוקים "נאור הוא" –בגמרא ובפיוט  המקור:  לחידושים רעיוניים, בעל השקפת עולם מתקדמת.

 "ספרביש"ו  –אל -זה של הדימוי לאלוקים, מקורו בנצרות הקמאית לה מטיפה הנצרות הפרוטסטנטית, כאשר הכוונה לאדם

ו( : ויאמרו תלמידיו )= של יש"„ –( 16, מימרה כ"ד, עמ' 1993הבשורה של תומא" )בתרגומו של אמיר אור, הוצאת כרמל, 

אם ול הארץ הוא לבקשו...ויאמר אליהם : אשר אזנים לו, ישמע נא ! יש אור בנאור הוא והאיר את כהראנו את מקומך, כי עלינו 

דמות האור ( ויאמר ישוע : הדמויות גלויות לאדם , והאור אשר בהן נסתר ב29לא יאיר זה והיה חושך...)שם, מימרה פ"ג, עמ' 

מני בא הכל מ( ויאמר ישוע : אני האור מעליהם כולם. אני הכל, 29לאב. הוא יגלה דמותו באורו נסתרה...)שם, מימרה ע"ז, עמ' 

ויון פרוטס' של הש-ידי המשומדים הפרוטס', נשען על היסוד הנוצרי-נוצרי על-שינוי המשמעות היהודו. “ואליי הכל ישוב

שגם  ל, עד כדי כךשל ארציות וחומריות, שלדידם הוא חזות הכ פרוטסטנטי-ריועל היסוד הנוצ המגלומני בין האדם לאלוקים

השכלה, תרבות והשקפות ארציות. ההתנגדות לכפיה  –הרוחניות והתורה משודרג אצלם לפי הארציות החומרית הפרוטס' 

שה או טימית לכל מעיחופשית והכל מותר, קיימת שויוניות לג-מניסטי הנוצרי, שכשאין בחירהרטהדתרבותית נשענת על היסוד 

חצים והשכלה הפרוטס' באמצעות חוקים ולהשקפה או מעשה, מאידך ניתן לכפות את התרבות  דיבור ולכן אין לכפות על השני

 יון בנטל",מי ששווה יותר". חוקים אלו כוללים אלימות אנטישמית של חוקי "שוה"מ "יש שווה ויש יבברשהיה כמו  כלכליים, כי

ה זמושג . ת מי שאישיותו נגרסה במסיון האקדמי וכו'ובשכר לטובפלייה במקומות עבודה בה", חוקי א"הדרת נשים", "לימודי לי

השפעתם , הכופים באמצעות כסף ו)המוארים, הנאורים(נוצר בהשראת הכנופיות הבינלאומיות "הבונים החופשים" ו"האילומינטי" 

  את הקצנת יסודות הנצרות הפרוטסטנטית. )וכן בארצנו(על שלושת הרשויות במדינות המערב 

 לתה ד"רלמחלות סרטן אחרי כשני עשורים ומהם מתים או נחשפים למחלות קשות, כמו סמים מסוכנים, זאת גיהחיסונים גורמים 

וכנס מוירוס ג'ודי מיקוביץ, מדענית בכירה בינתחומית בביוכימיה וביולוגיה מ"המכון הלאומי לחקר הסרטן" במרילנד, ארה"ב. ה

 -אדם בעכברים. הראיון המלא עימה, פורסם גם באתר לכל החיסונים. הוירוס מיוצר מהכלאת תאי עכבר ותאי 

youtube.com/watch?v=5R4V75PTe1o&t=65 ע"י ה"בונה החופשי" האנגלי  1796-ב ,בונים""ה ידי-עלמצאו וה. החיסונים

 בגלוסטרשייר( וממסד החיסונים ה"בונה החופשי" לואי פסטר. 499, מס' Friendship and Fathאדוארד ג'נר )אח בלשכת 

היות ללא , עקב מחלותיו הנפשיות חי בחוסר יציבות כפייתית ולכן הטיף ממציאה של נצרות חשוכה ומופרעת זו, מרטין לותר

גם טנטי פרוטס-ל כארגון נוצרי)בצה" , אלא העיקר להתקדםלהתקדם ולא חשוב אם קדימה או אחורהשיש כל הזמן יציב ועקבי, אלא 

שג לשנות את האישיות באובססיביות ומכאן נובע מו להשתנות ולהתחדש, לאחור"( התקדמות"כאשר נסוגים, פקודת הנסיגה מנוסחת כ

המערבית  אין להתפלא שרובה של החברה ,לכןשרק באופן זה האדם יהיה מואר ויקרא "נאור". היינו, המודרניות "האופנתיות", 

  סובלת ממחלות נפש ו/או מהפרעות נפשיות. 

 "אגרות משה"ב כמובא גם ,, דוקטורט ופסיכיאטר צמוד")רשיון לרכב( לייסנסיש שם  אחדל לכ"ש ,קיימת אמירה בארה"ב

תרבות לבנטינית של נצרות זו נחשבת -, גם "החברה הישראלית" כתתלכן. )עצבים(שהציבור המערבי לוקה ב"נערווין" 

 -ו, כשנת תשע"ט הובחנו בבעיות אלכשבקשב וריכוז, -קשיי, כולל גם בגידול ההפרעות הנפשיות שלהמשנה לשנה  'מתקדמת'כ

האוטיזם, שכתוצאה מ"קידמת" (, 29,4,19)"ישראל היום" כ"ד ניסן תשע"ט אצל ילדים ורק כמחצית מכך אצל מבוגרים  10%

  .בכך היא הופכת להיות משנה לשנה יותר "נאורה"גם ו ,וכו'הלוקים באוטיזם  25%-הטכנולוגיה ישנה עלייה כל שנה ב

 אל תקרי "מורשה", “"מורשה קהילת יעקב,, המקור:  דבר מוחשי שנוחלים מן הדורות הקודמים. –ורשת מורשה, מ  .44

 תורה לכליהודי לגוי ובין ה הפרוטס' של השויון ביןנשען על היסוד הנוצרי  נוצרי-היהודו שינוי המשמעות. “אלא "מאורסה"

 מריים, בכפוף ליסוד הנוצרי של ארציות וחומריות.דבר שיהודי או גוי יורש מדור קודם כולל ענינים ארציים וחו

: מנהגים, טקסים, דעות ואמונות שעוברים התרבות המועברים מדור לדור קלוויניסטי(-)= המושג הפרוטסטנטי. ערכי 1 –מסורת   .45

. דרך 3הכרת מנהגיה. , עיקריה, אמונותיה, שמירת מצוותיה ודותכללי לערכי היה. כינוי 2ר בקבוצה או בחברה מסוימת מדור לדו

הלכה או מספר הלכות שהועברו  "מסורת אבותינו", "מסורת עלתה בידינו". המקור:  מחשבה או התנהגות מקובלת וקבועה.
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   פה.-במסגרת התורה שבעל

ועל  ועל היסוד הארצי והחומריקלווניסטי של "ערכי תרבות" -טנטינוצרי נשען על היסוד הפרוטס-היהודוועיוות המושג השינוי 

. בין 3. ועל השויון הפרוטס' המופיע במס' 1ו' כפי שמופיע במס' ון בין עיקר אמונה, הלכה למנהג וכהיסוד הנוצרי של השוי

 מחשבה ונוהג של תורה לבין מחשבה ונוהג של כל גוי או משומד.

דוק עם וימת הקשורים באופן ה. מכלול התקנות, המנהגים, הדעות וכללי התנהגות המשמשים כנורמות בחברה מס1 –מוסר   .46

  . מידות ויראת שמים בעיון ובמעשה.3.  תוכחה 2מושגי הטוב והרע. 

חוייב בו שהיהודי מומייסר, נפש נוקב -או חשבוןאו האב את בנו כדי לחנכו  שאלוקים מייסר את האדם  מלשון ייסורים המקור:

רכת פיו אין מע-טי שעלעל היסוד הארצי והיסוד הדטרמניס של המושג נשעןתמידית. השינוי הפרוטסטנטי  לשם חזרה בתשובה

שהעיקר , כרהידי החב-לגבי תפיסות והתנהגויות שהוסכמו על ציווים אלוקיים, אלא רק "נורמות", היינו מה נחשב נורמלי ואופנתי

השויון  סוד הנוצרי שלפי הי-נוצרי, מאידך על-עשה עבור היהודוכשרק זה מה שצריך לקבוע במחשבה ובמ(, inלהיות ב"אין" )

זו.  ודות נצרותוהמעשה, בתנאי שזה לא יסתור את יס הרעיונית את שגיונותיו האישיים בתחום המחשבה כל אחד מורשה לפתח

עת , כך שבולא כציווי אלוקי לדקדק בקיום המצוות, בתנאי שהם ייתפסו רק כהמלצות נצרות זו מרשה למאמיניה, לדוגמא,

 והנורמה יהיפי ההנח-את קיום "המצווה" וחייבים עלמיד להפסיק  ולהקצנותיה, יש ות נצרות זויסודמ אחדכשזה סותר ל ,הצורך

קרים, שנוהגת בנצרות זו מאז שהיא נבדתה, לשדרג את המקורות בתורה לפי היסוד הנוצרי או הקצנתו, באמצעות סילופים, ש

בר מחתה כהת [ציונייםקוי  לשבתאים, למשכילים ולכחי]ת הדתית" בורות מכוונת והוצאה מההקשר לפי מידת הצורך. כידוע, ה"ציונו

  בעיסוק זה. למעלה ממאה שנים

שבה, משמש מושג זה כתאור לעובדה, שכל רעיון, מח 21 -מאה הלילתי, אומנות נרטיבית. מתחילת הסיפור ע  –נרטיב   .47

ר שקרי, ואפילו אם הוא בבירו לפי תחושת החוקר(הנתפס  =)מערכת השקפות, תאור מציאות אנושית או פיזיקלית, הוא סובייקטיבי 

-יםמודרניסטיים הנוצר-מושג זה הופץ ובוסס על ידי הפוסט המקור:  הוא לגיטימי לאומרו ולהלחם עבורו כאמת מוסרית.

    ם".כפי שפורט לעיל לגבי המושג "פוסט מודרניז ,באמצעות הקצנת היסוד הנוצרי הראשוןהפרוטסטנטים במנזר האקדמי, 

פולחן שלמישהו או למשהו כמו  . הערצה מוגזמת וסגידה2. כל עבודת אל או אליל במהלך טקס דתי 1 – )ריטואל( פולחן  .48

 . טקס, סדרה של פעולות, שאדם מקפיד באופן מוגזם לבצע.3דתי הוא סגידה והערצה מוגזמת של עובדיו 

 .משכן, הן בבית והן בכגון הפלח הערבי שאינה רוחנית, הן בשדה עבודהשל פעולת שומר או כל סוג  –בלשון חז"ל  המקור:

 וטס'המסיון והמנזר של הנצרות הפר –האקדמיה הישראלית  רק על עבודת המשכן, באמצעותכמעט  והתמקדותו המשמעות עיוות

 , תוךזםוהדטרמני מריתהערצת העבודה החו –המבנה שלה -ותת המטריאליזם :, נועד לבסס ולהקצין את יסודות נצרות זוהמקומית

 קי טבע,לאליליהם, כגון לחונוצרים כאן בארץ סוגדים -כדי לגלוג על אדם דתי או על יהודי המקיים מצוות, על אף שהיהודו

יות ללאומהסגידה וכן ולסגוד להן ובפרט לכלב חיים באמצעות פולחני הספורט הבאים לחקות את היכולות החייתיות -לבעלי

ת אי לממש פרוטסטנטית ויום זכרון פרוטסטנטי לחיילים שנהרגו ממלחמת תש''ח, כדירת חגאת יום העצמאות הציונית, עד כדי יצ

  דת הציונות. 

''ח ובשנת ת רק לחללי צה''ל ולא למאות האלפים שנטבחו במסעי הצלב' כרוןהזיום 'ידי הנוצרים הציוניים -עללמה נקבע 

ה והתמסד (, מייסד הציונותשהיה סגנו של הרצל) ומצאה על ידי מכס נורדאוכי לפי "תאוריית הגזע" האנטישמית שה ת''ט ?

-הגזעני לממש את "אתוס התחיה"היתה  מטרה. הידי הנאצים-רתור רופין ואומצה עלידי תלמידו א-על במיתוס הציוני

ים כל מאות האלפן ולכ, נחשב למנוון ומתהמי שנמצא בגלות  , לעומתרק מי שעלה לארץ נחשב חי שלפיו הציוניאנטישמי 

ן על כרויום ז להם שנית כדי לייחדממילא מתים עוד בחייהם ולכן לא יתכן שהם ימותו  ''הציוניוהמיתוס האתוס ''חו היו לפי שנטב

ון כריום ז ראוי לקיים עבורם לכןו נחשבו כמי שקמו לתחיה בארץהם אתוס זה, -מיתוסלפי שחיילי צה''ל לעומת הרצחם, 

דות התאפשר רק מכיוון שבשואה היתה גבורה פרוטסטנטית חומרית של התאב 'והגבורה רון לנרצחי השואהכהזיום '  .במותם

י אנושי בכתב-" ובפרט שהנרצחים הוגדרו רק כ"חומר"והגבורהקטן בנאצים ולכן הוא נקרא "יום השואה בלחימה של קומץ 

 המושבות" את התעוד לכל הנ''ל בספר:ראה ינה. לממש את "התחיה" הציונית של הקמת המד ונאומי עסקני הציונות, כדי

 על המיתוס, האתוס והכאוס.  – ", הציונות והמדינההראשונות

ועה מראש פי תכנית קב-, חברתי, וכו' המתנהל עלפרוטסטנטי ולא יהודי(-)= נוצרי אירוע או מעמד רשמי, ממלכתי, דתי –טקס    .49

-והעם . שינוי המשמעות המקורית של מילה זו נובע מהבורותגל, תבנית, קירד המקור: .בהתאם לכללים או למנהגים מסוימים

 פרוטס' בין-זה בא לבטא את ה"ניסור" הנוצריעיוות מושג יו ב"אקדמיה ללשון". יהודה וממשיכ-בן ליעזרארציות של א

 העולמות. , על אף שהתורה היא היחידה המגלמת בתוכה את כל המציאות של כל המציאות האנושית לבין התורה

פה, הבא לידי ביטוי בסיפורי עם, -מכלול היצירה התרבותית העממית שבעל  –עם(  – kVolמלשון בגרמנית פולקלור )  .50

עם( המתבטא במנהגים, במסורת, בטקסים ואורחות חיים של עם, עדה וקבוצת  -)מלשון עממיעם, הווי -פתגמים, שירי עם, אגדות

מאת האלוקים ואילו השאר,  של הנצרות הפרוטס', שרק כתבי הקודש נאמרו ברוח הקודשהיסוד הראשון  המקור:  אנשים.

למניינם יסוד זה הוקצן במסיון האקדמי של נצרות זו וכוהניה באקדמיה  19 -המאה ההומצא על ידי אנשים, אך החל ממחצית 
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גם מושג   גיעו אליהם ממקור רוחני אלוקי.החלו לבצע "מחקרים" כדי "להוכיח" שגם כתבי הקודש הומצאו על ידי אנשים ולא ה

 לבין עשיות עתיקות שלעיתים הם דמיוניים,סיפורי מ וביןהעמים בין פרוטסט' של השויון המשווה -נשען על היסוד הנוצרי זה

 הקבלה. מספריאפילו יהודיות כולל מסורות 

 נוצריתהאת הדרישה . מושג זה עוות, כדי לבטא םשמירת הקיי–שומר  המקור:   אינו נוטה לשינויים ולחידושים. –שמרן   .51

 אקדמיההבכפייתיות שינויים בכל אורחות חייו, אמונותיו וכו' בהתאם להנחיות הדתיות של כוהני  הפרוטסטנטית מהאדם לבצע

 )השופטת, המחוקקת והמבצעת(.הפרוטס' ושלוחותיה בתקשורת, בתרבות ובשלושת רשויות השלטון 

 )לא שכלתנית(משמעות או המהות האמיתית או העמדה של הדבר בעיקר מתוך תפיסה אינטואיטיבית הבנת ה –תובנה   .52

 הפרוטס' מהקצנת יסוד הארציות והחומריות של הנצרות נוצר כתוצאהעיוות המושג   .מלשון הבנה המקור:   ולעיתים פתאומית.

באופן  ולהעבירכרחה להתייחס ללב רק כמשאבת דם ולכן נצרות זו הו רק מחומר( תכל המציאות מורכבש)לכדי מטריאליזם 

בינת , חכמת הלב ובין יצר הטוב ליצר הרעמתקיימת הבחירה כי דווקא בלב  ,מלאכותי את מרכז ההוויה האנושית למוח מהלב

 הלב )"אובנתא דליבא"(.

ו אאת הגבולות הרגילים  עובר .2תכונה שלילית של מי שמרחיק לכת, לא מתון, אינו מוכן להתפשר. . 1 –קיצוני   .53

סטי של החשיבה הדטרמני-על מבנה מוחלטת נשען ות לשלילה. עיוות המשמעמלשון קץ וסוף המקור:   .המקובלים, חורג מהסביר

ור שר ציבאין שכר ועונש ולא ניתן להאשימו בהתנהגות מופקרת או הזויה. כא ,הנצרות הפרוטס', הגורסת שאם אין לאדם בחירה

צמד הודי וני, כל מי שנשאר )"מתירנות"( פי העיקרון של "הכל מותר לך"-נוצריים בארץ פועל לכן על-כמו היהודו נוצרי פרוטס',

 המשומדים )מלבד כתותמאת ה' אלפי שנים מאז מתן התורה בסיני  דקדוקי ההלכות של התורה, כפי שנהג עם ישראל במשךללחלוטין 

   כנוהג בקיצוניות במובן שלילי. לכן בעיני כת המשומדים וכריתת ברית עם אלוקיו, נחשב (שנעלמו ,בעבר

רך השקפה, עמדה, ד .3קליטה בעזרת השכל או החושים.  .2והחזקה בו. מקום  אודבר  או השגה של אדם. 1 –תפיסה   .54

 נכסחזקה בלתפוס בידים, חפץ או אדם או תפיסת  המקור:   עולם., צורת הסתכלות על הדברים, תפיסת חיים, תפיסת חשיבה

צרות נהחשיבה הראשון של -עיוות משמעות המושג נשען על מבנה או מידת מרחב ומקום. הבית(-תפוסת)או תכולת בית  יד(-)תפיסת

 זו ונוצר כדי לתמוך בבלעדיות יכולת האדם להבין את המציאות כולה בלא להזקק לתורותינו.

,  של חברה מסוימת או אדם מסוים. בתרבות נכללים המדעים כלל ההיבטים הרוחניים והאינטלקטואליים .1 –תרבות   .55

וך והשכלה נימוסים טובים, חינ .3בה.  הפעילות היצירתית של אומנים ואנשי רוח והתעניינות הציבור .2האומנות, הדת ועוד. 

מוסדות הת, ההשקפות, מכלול המסורות, ההרגלים, דפוסי התנהגות, המיומנויו .4הבאים לידי ביטוי בהתנהגות ואורחות חיים. 

א וש מה שהוב. עיוות המושג נועד לשם מימגידול ואילוף המקור:   לתחום מסוים או לאופן ביטוי מסוים. , כאשר הם שייכיםוכו'

 לעיל במושג ה"תפיסה" ונשען בפרט על יסוד הארציות והחומריות של נצרות זו שדרשה לקדשו ולהאדירו.

ות שהו, מתן עדיפות לרדיפה אחר קריירה תוך התעלמישגים אישיים בתחום מקצועי כללה שאיפה להגיע  –קרייריזם   .56

)מתחרהו של לותר המבנה של הארציות והחומריות אותה יצר ז'ן קלוין -תת המקור: מצרכי הכלל, המשפחה או משיקולי מוסר.

ב והים אוהוידועה הכרזתו הדתית "האל ליזם()קפיט, שפיתח יסוד דתי זה על בסיס היסוד הדתי של הרכושנות על ראשות נצרות זו(

 יה ולכןששלט אז באנגל אימתו של אוליבר קרומוולחמת מ ,את המצליחנים". ארה"ב נוסדה על ידי קלווניסטים שברחו מאנגליה

 ., היינו, ההתבהמותארה"ב היא כיום מעוז הקפיטליזם והחומרנות

  כרחי., מפלגות שונות וכו' כדבר רצוי, חיובי והרכי חשיבה שונותהכרה בקיומן של ד השקפה הנשענת על –פלורליזם   .57

 , נרטיב ועוד.תרבות, תפיסה –בהסבר המושגים של  ,ההסבר של מושג זה הובא לעיל המקור:

ה בחברה, ויון אפשרויות לנשים בהשוואה לגברים ומעמד שוותאוריה או תנועה הדוגלת בהשגת שויון זכויות וש –פמניזם   .58

-נההוא "אשה". הקצנה פנאטית של מבמלשון "פם" שפירושו בצרפתית  המקור:  אמונה והכרה שיכולתן שווה לגברים. מתוך

 ., בין השאר בין איש לאשהפרוטס' של השויון, שהמציא הכומר מרטין לותר-החשיבה הנוצרי

יויוני, משטר ש –סוציאליזם ים לחברה. ששייך או קשור לרווחה כלכלית ושיפור תנאי החיים של אנשים ששייכ –סוציאלי   .59

-תתי להמושג נשען ע ."חברה" –מלשון ציבור או המצאת האקדמיה ללשון  המקור:   בלא הבדלי מעמדות וניצול, טובת הכלל.

וף חיי שית)שדגל בחשיבות הקיבוצית. הוא דרש לחזור לחיי קומונה  החומריות והשויון שפיתח מרטין לותר ,המבנה של הארציות

הוקצנה האיש", אשר ממנו התפתחה האידיאולוגיה הסוציאליסטית ומאוחר יותר המרכסיזם ש ואות"למידי תכ שויוני בתוך קבוצה(

ומיות. האידיאולוגיה הסינטטית של הלא אשר ממנו נוצרהל בהאדרת מושג "העם" של גרמניה, לסובייטיזם ברוסיה. הוא גם דג

תיד צרה בעי. מחלוקת זו בין לותר וקלוין שהקצין בארה"ב חיד הרכושני וזכויות הפרטקלוין דגל דוקא בהאדרת הי ,כאמור לעיל

יסטית קלווינ-, שנכנעה והפכה למדינה קפיטליסטיתשות בריה''מאבר למזרחשות ארה''ב אברגושי שבין המערב -את המאבק הבין

 .כארה''ב

. תנועה התובעת 2ה הקדומה והבסיסית של עיקרי הדת. קנאות דתית קיצונית, דבקות קיצונית בצור .1 –פונדמנטליזם    .60

, המאמין באמת המוחלטת של התנ"ך . זרם בפרוטסטנטיות הדתית3וקי האיסלם. קיום חמור וקפדני של מצוות הקוראן  וח

  וה"ברית החדשה" ומקבל את כל הנאמר בהם כפשוטו.
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מטריאליסטים, בהכרח האתאיסטים שאינם  הפרוטס'-ידי הנוצרים-פרוטסט' על-ומצא בתוך הדת הנוצריתג שהמוש המקור:

דתיות זו מסתפקת  אשר וסוגדים לנצרות הקלווניסטית הגורסת שמספיק להיות "דתי בלב", כ .3המתנגדים לזרם הדתי שהוזכר ב 

 בהתאם להקצנת מבני החשיבה של הנצרות הפרוטס'. ,ב"ערכים" מעורפלים הקיימים בלב ומשתנים כל הזמן

 או לבית המשפט.  ,לרשות –הכותב אותה נשבע שהיא אמת  הצהרה בכתב, אשר – רתצהי   .61

 .או הלכה הברורה כצהרים ,מלשון צוהר שפירושו חלון או אבן טובה המבהיקה באורה המקור:

 ליתן וחופשית ואין לכן שכר ועונש, לית די-בה הדטרמניסטי הנוצרי שאין בחירההחשי-מלל שבתצהיר המשפטי נשען על מבנהה

וקים דיין. מערכת המשפט היא מעין מכונה בה ניתן לעשות את כל הפשעים שבעולם, בתנאי שהפושע לא ידע את כל מכלול הח

עונשים הכל החוקים השייכים למעשהו ואת פי החוק היבש ולכן הוא חותם שהוא יודע את -שהראיות נגדו לא יהיו מושלמות עלו

  א הציג בפני הנאשם את העונשים הקבועים בחוק. הקבועים בחוק ועורך דינו גם חותם שהו

החשיבה הדטרמניסטי הנוצרי של -במידה והוא ימצא אשם. על מבנה ,אין אף מילה המגנה את פשעי האשמה ,בתצהיר זה

הנים מהתנהלות מעוותת וחשוכה זו של מערכת המשפט הכופרת בתורה, נ  מערכת המשפט כבר הצביע בזמנו מרן הגר"נ קרליץ.

  . וקבוצות המוגדרות כשמאלניות וני "הפשע המאורגן", ראשיהם ועורכי דינםארג

וק דה והמנוחה" ולא "ח"חוק שעות העבו דוגמא,גם על יסוד הארציות והחומריות הנוצרי, למערכת המשפט בארצנו בנויה 

ם וד האדחשוכה, כגון: "חוק כבקלווניסטית ה -כן היא בנויה על מושג ה"ערכים" המעורפלים של הנצרות הפרוטס'-השבת". כמו

 , "חוק ההתיישנות" הגזלני של חובות. )השויון הפרוטס'(ותו", "חוק הגנת הפרטיות",  "חוק איסור ההפלייה וחיר

 .רוחנית במובן של עצמיות ,עצם המקור:  של המדינה בארץ ישראל. החומריתעצמאותה יום הכרזת   –יום העצמאות   .62

עם ארציות והחומריות הנוצרית הלאומית הגורסת שרק השפה וכברת ארץ הופכים את יושבי הארץ לעיוות המושג נשען על ה

 ולכן אין לחגאה זו כל קשר ליהודיות והיא נתפסת כחגאה נוצרית המנוגדת קוטבית לתורה ולעם היהודי. 

וע י מדינת ישראל ללא כל סישל אזרח הממשלתי שאמור לדאוג למניעת פגיעה מאויב חיצוניהמשרד   –משרד הבטחון   .63

 קור:המ  .ארצנונוצרים ב-ידי היהודו-ק בארצנו, עללכאורה, מושג זה נוצר ר אלוקי וללא כל הסתמכות על הוגי ולומדי התורה.

יסוד ה נשען על עיוות המושג בטחון שניתן לבטוח בו או שרק מדמיינים שניתן לבטוח בו. אלוקים או מישהו וכן מצב בטוח 

גנה הניתן ליצור  ,האדם  –ובכח הארצי  כח החומרימדים הנוצריים בארץ, שרק באמצעות הבטחון בשל המשו רוטס'פ-הנוצרי

ק ם הם ר, כאשר נקיטת אמצעי הגנה חומריי, בניגוד לעם היהודי שבוטח רק על עסק התורה והתפילה לאלוקים שיושיעולאזרחים

 .על בסיס של השתדלות

שת בלק "ישראל אין להם אלא תפלת הפה" ]מדרש תנחומא )כב,כ(, תנחומא )בהוצאת בובער(, פרנביא מעט ממקורותינו על כך: 

מרי י הם שו)= וכ]תנחומא, פרשת בלק ג'. במדבר רבה )ב,ד([, "הני נטורי קרתא  ד'[, "אין כוחו )= של עם ישראל( אלא בפיו"

מר רבי א, "]תלמוד ירושלמי, מס' חגיגה )א,ז([" כך מחריבי העיר( )= הם אםהני חרובי קרתא  (?העיר עם כלי זיין שעליהם ניתן לסמוך 

 ]תלמוד בבלי, מסכת ברכות )סד.([. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם"אלעזר אמר רבי חנינא 

ם ינוצרי-ידי המשומדים היהודו-על ,הפסוק "צדיק באמונתו יחיה"של פי סירוס ועיוות -על  –איש באמונתו יחיה   .64

ופשית ויש ח-רות זו אין בחירהשלפי נצהיינו, כיון  ת,הנצרות הפרוטסטנטי ממציאי ות שבדול היסודהמבוסס עניסוח   –בארצנו 

ם ומרייח הסברים נהו ואת כל המציאות הנתפסת באמצעות החושים יש להבין אך ורק מתוךויון מוחלט וקיצוני בין כל אדם למשש

ותיו, יש בהתאם ליצריו ודמיונ שהאדם ממציא אמונה כלל, לכן (הועבר מהאלוקיםו מסרנשידע )מסורת ללא כל  ,)חברה, חומר וכו'(

  שווה לשאר האמונות הקיימות.הוא תוקף מוחלט ו

על  דמות, קבוצה, ארוע, רעיון, אמונה וכדומה, שהפכו למקור להערצה הנתפסת כאמיתית ללא ספק, המבוססת –מיתוס  .65

אמונות והשויון, שבכל קבוצת אנשים, קיימים רעיונות  החשיבה הנוצרי של-מבוסס על מבנההמיתוס,  .מערכת כזבים ודמיונות

  פה.-של כזבים ובכללם במקורות של התורה שבכתב ובעל

א נמצא פי השויון הפרוטסטנטי הו-ועל רעיונות והתייחסויות המאפיינת קבוצת אנשים מסוימת מיתוסים, מערכת  – אתוס .66

  .הודי, אפילו יבכל ציבור

על  חקירת תולדות האנושות באקדמיה, באמצעות יצירת מודלים ותיאוריות המבוססות  – חקירה( –)ביוונית  היסטוריה .67

פרופ.  סטוריון אמון עליהן. ישהה , נרטיבים ותדמיותאידיאולוגיות, סופיותויסודות הנצרות הפרוטסטנטית, בהתאם לפיל

ת וריה באקדמיה הנלמדטההיס, למניינם 20 -מאה השבסוף ה ,התאונן בכתביו ריה(ישראל להיסטו-)חתן פרסמיכאל קונפינו 

תן פרס )חתן פרס ישראל, חפרופ. שלמה שוהם   לניסוח תדמיתי של תולדות האנושות. נרטיבית מחקירה הפכה במערכת החינוך, 

  –ונית עד כמה עלובה הכתיבה ההיסטורי תל אביבבהרצאה באוני'  תיאר, הדעות במערב(-א.מ.ת ועוד, הנחשב באקדמיה לאחד מראשי הוגי

ל אחד מלחמת תש"ח, כעציון ב-, תיעדו את נפילת גושסטוריון מאיר פעיל מהשמאל וההיסטוריון אורי מילשטיין מהימיןי"הה

 20 -ה המאה איש" ליגלג במחצית -מרן ה"חזון במבט הפוך מחברו ואני שהייתי שם יכול לומר לכם ששניהם אינם צודקים". 

ר שונה "אם מה שקרה אתמול, כבר למחרת ארבעה עיתונים יומיים, כל אחד מדווח תאו –מניינם על לימודי ההיסטוריה ואמר ל

  ממה שהתרחש, כיצד ניתן לסמוך על ההיסטוריונים, לגבי מה שהתרחש עוד לפני כן".
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קבוצת   . תאור אדם,2תחום הגרפיקה הממוחשבת. או ליצירת סרטונים, פרסומות וכו' ב טכני לשבלונהכינוי  .1  –תדמית  .68

   לפי דמיונו הפורה של המתאר. אנשים, מדינות, התרחשויות וכו' לא לפי נתוני אמת, אלא 

צור וצה ליאדם או קב יםעיוות המושג נשען על הדטרמניזם הנוצרי ולפיו יכול ו או משהו.מימדית הדומה למישה-דמות דו המקור:

 .במסיון האקדמי תדמיתיים וכך גם ניתן לערוך "מחקרים" דימיוני-פיקטיבילעצמם דמות ודימוי 

 קידומהומשנת תש"ס, המבטא השקפה של אדם או קבוצה ביטוי שהחל רווח  יום, סדר קדימות מסוים.-תכנית, סדר –אג'נדה  .69

 .נטיתא לעיל של הנצרות הפרוטסשון שהובהחשיבה הרא-נשען על מבנהתדמיות הו נרטיביםבציבור, הכולל מיתוסים, אתוסים, 

ו כתיבה החשיבה של נצרות זו. היינו, כל אמירה א-עיוות המושג נשען על כל מבני  פרשה.פירוש או  המקור:  –פרשנות  .70

פי שתי -על מקורות אלוקיים על ,סיסהבבלא ולא נשענת כלל, אפילו ניזונת מהסתכלות בלעדית  של אומרה או כותבה 

 . נויתורות

דוקטיבית ד)אנליטית, סינתטית, מסוים  ישיטתית בתחום מדעתדמיתית  או\ונרטיבית או חשיבה נרטיבי, דרך מחקר   –מתודה  .71

ההבנה שהתגבשה במדע במאה השנים האחרונות שהמדע אינו אובייקטיבי וכל תיאוריה נתונה לרצונו השרירותי של   . וכו'(

 מתודותועל כך כבר הומצאה התיאוריה המתודולוגית העוסקת בבירור ה א ממציאהמדען, כיצד לעצב תדמיתית את התיאוריה שהו

 המומצאות בתחומי המדע ומהוות מסגרת לפעילות מדעית.

 שם גורם חופשי וקבוע במשוואה מתמטית, כשבודקים את-גורם חשוב שידיעתו חיונית להבנת המכלול, על  –פרמטר  .72

 אין ידי המדענים ש-כשהובן על ים האחרים. השאלה זו מהמתמטיקה הוכרה כחיוניתתכונותיו והתנהגותו של כל אחד מהמשתנ

את  יסוי יניבלהשתמש בניסוי, כדי שהנתדמיתיים כל ניסוי תלוי ברצונו השרירותי של החוקר באלו פרמטרים שניסוי אובייקטיבי ו

רותי של יסוי יחשב כ"תקף" תלוי ברצונו השרישהחוקר חפץ ביקרו. לכן, גם מספר הפעמים שיחזרו על הניסוי כדי שהנהתוצאה 

  החוקר, לפני שהוא יכריז עליו כ"וודאי".

שר השקפה והנחות מוקדמות המצויות ביסוד התיאוריה. מושג זה הפך להכרחי במאת השנים האחרונות, כא  –פרדיגמה  .73

 התופעה אבסולוטית כיצד אלא גם אינו מביןסוימת מתקיימת, למה תופעה מ נו אובייקטיבי ולא רק שאינו מביןהובן שהמדע אי

לוסופיות תלוי בהשקפות פי( ושיויוניות )דטרמניזם: כפירה בהשגחה אלוקית ובבחירהשל סיבתיות  מדעי מתקיימת ופועלת וכל תאור

 שפהשל  הרכיביםלמעשה רק  א ממציא לשם יצירת התיאוריה, שהןשל החוקר ובהנחות מוקדמות שהונרטיביות ותדמיתיות 

)מושג שהפך מזמן לנוחות השימוש בה ולפרמטרים הנקבעים בה. ואם זה המצב במדעים "המדוייקים"  שמשתנית בהתאם

ירופה מדעי החברה והרוח. לכן התאפשר אישורו של דוקטורט "המוכיח" שהשואה בא, כל שכן שמצב זה קיים בכל לאנכרוניסטי(

נטרסנטים יידי מספר א-קטורט היתה ההשקפה, שהשואה הומצאה עלהינה רק המצאה. כיון שהפרדיגמה שהונחה בבסיס הדו

 שרצו להשיג באמצעותה את הקמת המדינה כאן בארץ.  בעיקר יהודיים

ויון יחומריות ושל הש-החשיבה הנוצריים של הארציות-יוות המשמעות נשען בעיקר על מבני. עמשכן ה' המקור: –משכן   .74

מל משכן בנין הפרלמנט החומרי הכופר בכל מה שמס לביןהמשכן הטהור והקדוש,  ביןווים בארצנו משולכן המשומדים הנוצריים 

משכן "הם קוראים ולמקום זה , בו מציגים פסלים ועוד דברים מזוהמיםרוחנית "משכן הכנסת" וכן למקום המזוהם  ומכונהה' 

 האומנויות".

לבין הגוף.  חל ממחולל ניסור זה רנה דקרט הצרפתי בין הנפש"ניסור" פרוטסטנטי בפסיכיאטריה, שה –פסיכוזה ונברוזה    .75

בי, דכאון פרנויה, סכיזופרניה, סכיזו אובססי –הכוונה היא לחלוקה מדומיינת בין מחלות. מחלות שמקורן בנפש )פסיכיות(  

אדם שם הנברונים שבגוף ה-מחלות בגוף הנקראות נברוטיות על )היטלטלות בין תחושת עוצמה והצלחה לבין דכאון(.דפרסיה -ומניה

(Obsaisve Compsesive Disorder .)למניינם הפריכה את יסודות המדע  120-לאחר שתיאוריית הקוונטים הפריכה בתחילת ה

יר חלו להכההמודרני עדיין המדע לא הצליח להפנים את האחדות בין גוף ונפש ובין רוחניות לגשמיות, אך בפסיכיאטריה לפחות 

ן כבעל גם בגוף וגם בנפש. על פי מבנה החשיבה הנוצרי של השיויון, המשוגע שווה למי ששפוי ודעתו תתכבמחלות התלויות 

 סמכות בכל תחום ואף בהנהגת העם וכו'.

, כאשר כל הדברים שמתרחשים וכתובים, והגדרתם הפרוטסטנטית היא "ידע","ידיעה" ו"תרבות" ביןשיויון  –ידע וידיעה . 76

 ".זבל-אקדמיה ומחוצה לה מוגדר במקורותינו ככפירה, כיעור ומינות )ושבנצרות זו זה נקרא "ידעבזה כמעט כל "ידע" 
גוייס לנצרות זו, שכביכול המדע יש לו אותו תוקף ומופיע בעברית בסימלה של  מושג זה גם –"אורים ותומים" . 77

    .Lux et Veritasהובא ההסבר בלטינית :   אוניברסיטת ייל בארה"ב ובתחתית הסמל

פי מבנה החשיבה הפרוטסטנטי הפרימיטיבי של קידוש -כנוצרים פרוטסטנטיים, שידרגו הציונים, על  -עבריות  ,עברי .78

הארציות והחומרנות, את הכוח האלוקי הניסי שניתן בשמשון ויהודה המכבי לכדי כוח פיזי וטענו שיש לחקותם וכך הם גררו את 

ובאמצעות "המצאת העבר" הם אמרו שבכך הם מתנתקים מהגלות. תפיסה מהופכת זו תפיסתם הגלותית גם לארץ ישראל 

על כל פנים, הפיצול בין  )ויש שקראו לה "יהדות הגורילות" של מ. נורדאו(.מתכתבת עם "יהדות השרירים" של מכס נורדאו 

העברית אינה שייך לארץ ישראל,  מק.העברים והיהודים עדיין קיים בישראל בת זמננו, למרות שהוא מנוסח ומבוטא באופן חמק

 .“כתב של עבר הנהר„ –כתב רש"י ד"ה עברית במסכת שבת )קטו.( ש כמו
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היפוך  (.6מ' ע, כת"י של תרגום הדוקטורט מאנגלית, אוני' ת"א, 102)איתן בלום, "ארתור רופין", עמ' איתן בלום מתאר בדוקטורט שלו 

הן ומבוסס על התפישה והייצוג של הקבוצות הציוניות שפעלו הן באירופה  השימוש בהגדרה "עברי מודרני"„ –יוצרות זה 

ד א"י הם תפסו את עצמם באופן מפורש כממשיכיהם של "העברים הקדמונים" בניגו-. בפלשתינה19-בפלשתינה בסוף המאה ה

(. להחיותם ק חלק קטן מהם ניתן)= ונחשבו מבחינתם למתים, שרגמור ל'יהודים' שנראו להם כבעלי זיקה לתרבות הגלותית המנוונת 

ם היותר מרפורמאטורים המחדשים את היהדות הם תפסו את עצמם כמחוללי "תחייה" של התרבות העברית הקדומה. מסיבה זו 

מויות דניסו להחיות את גיבורי העברים הקדומים, כפי שמשתקף מהשמות שבחרו למועדוני הספורט ואירגוניהם שנקראו על שם 

הוא   זה פירושו )= לדידו של בלום מושגכבא, יהודה המכבי, שמעון בר גיורא ואחרים שהיוו דגמי מופת של הרפרטואר  כשמשון, בר כו

 מודרני.-העברי מגוון האפשרויות העומדות בפני הקבוצה כדי לנהל את חייה החברתיים", שם(" –

-1921הראשונים כמו מיכה ברדיצ'בסקי )ניתן למצוא את הבידול הזה בין "עברי" ל"יהודי" בקרב ההוגים הציונים 

. אחד מאותם עברים ראשונים, 2( שכתב שליהודים יש אפשרות להיות "היהודים האחרונים או העברים הראשונים"1865

, לן(כפי שנראה לה לכך החל לחוש במרה שחורה, אך יש לו תרופה , הוא)= כאשר הוא  נטש את העם היהודי לטובת העם הנוצרי אבשלום פיינברג

מבטא ביומניו רצון עז למחוק כל מאפיין הקשור ביהדות הגלותית וליצור במקום זאת את העברי החופשי, הספונטאני, האדם 

)= כתוצאה מתפיסה זו, שחורה -האמיתי. הוא כתב לסגולה בקמן: "אנחנו, ילדי ארצנו, אנו איננו מן הגולה ומן הגטו, ולא חולי מרה

שראלית", שרבים מפריטיה לוקים במרה שחורה וסוגי דכאון נוספים, בעוד שהיהודים, היינו החרדים, נחשבים בסקרים יצרו הציונים את "החברה הי

הציטוט הזה אופייני ל"עברים חדשים" רבים, וכפי שניתן ללמוד ממנו, שגם  3!"אל תהיי יהודיהאוי עבריה! …אנוכשמחים ביותר( 

דרור, בלקסיקון של בני הנוער הציונים ביישוב, 'יהודי' -יות". למעשה, לפי אלבויםמנשים ציפו להיות "עבריות" בניגוד ל"יהוד

"יהודונים". כמו  אנטישמי, שנהגו האנטישמים לקרוא ליהודים[-]= הגזעניהיה כינוי של גנאי ולא אחת מופיע במכתביהם ויומניהם הביטוי  

 . 4הגולה כן מתגלים ביטויים של חוסר סולידאריות וסובלנות כלפי יהודי

ללית ההסתדרות הכחשוב לזכור אם כן, שהשדה החברתי בפלשתינה הציונית נבנה לא על ידי יהודים אלא בידי עברים. 

ושאר ארגוני הפועלים קראו ל"עבודה עברית", ובאותה העת ארגון המורים נקרא   של העובדים העבריים בארץ ישראל

ו דבר עברית". היחידות הראשונות שהצטרפ –פיצו את הסלוגאן "עברי והם היו מהראשונים שה הסתדרות המורים העבריים

לצבא הבריטי נקראו "הגדודים העבריים", הגמנסיה הראשונה היתה "הגמנסיה העברית", האוניברסיטה הראשונה היתה 

קוטביות( ה)= טומיה כונתה "העיר העברית הראשונה" וכך הלאה. הדיכו)= שנוסדה ע"י חרדים( אביב -"האוניברסיטה העברית", תל

ותית בין העברי והיהודי עמדה בלב ליבו של עיצוב הזהות בקהילה הציונית בפלשתינה, ובמידה רבה עיצבה את הזהות התרב

 ישראלית או ה"ארצישראלית", זהות שהתפתחה בניגוד ליהודי "הגלותי" כפי שיוצג בתרבות האירופאית, הן בידי-הפרה

 ן התפיסה, כמו גם כתוצאה מהמתח שבי)= שיצרו מתוך חיקוי את "תיאוריית הגזענות האנטישמית"(וניים אנטישמים והן בידי יהודים צי

של  ו()= האגף החילוני של נצרות זמודרנית -והתפיסה החילונית)= על פי מבני החשיבה של הנצרות הפרוטסטנטית( של היהודיות כדת 

 היהדות כעם או כגזע. 

)= רק לאחר "משפט אייכמן", ראה בפרק על משפט אייכמן, בחיבורנו "המושבות אל לאחר השואה והקמת מדינת ישר

 ה להשיגההנגדה והמתח בין המושגים האלה הודחקו, בין היתר מפני שהנהגת המדינה החדשה שאפהראשונות, הציונות והמדינה"(, 

בהדרגה  על כך על ידי העולים הספרדיים. יהודי העולם וכהכרהכל הכרה בינלאומית, בלתי ניתנת לספק, כנציגה הבלעדית של 

ם יהודיזציה כתוצאה מההגירה המסיבית והמהירה של הספרדי-הותכו זה בזה מושגים אלו, שעה שהמדינה עברה בהדרגה רה

גרפיה טוריויס. בשימוש היומיומי ובה)= וחודד מחדש על ידי טומי לפיד ומפלגתו "שינוי" ובנו יאיר לפיד,(ומעליית הציונות הדתיתומודחק 

ת יות נתפס)= כאשר היהודהפופולארית עימעמו את האבחנות ביניהן והן הפכו פחות או יותר למונחים נרדפים בזיכרון הציבורי 

 . אוונגליסית הציונית כ"עברית"(-ב"משקפיה" של הנצרות הפרוטסטנטית

                                                             
2 ., 93The Jewish Point, in: Almog, Changing ValuesMicha Josef Berdyczewski, (Heb.)  

  ]מצוטט מאלבוים, על הנוער, עמ 123[3

4  Ibid. This term is still in use. In 2002, a member of the Israeli parliament, Zvi 

Hendel, called the American ambassador Dan Kerzer “Yehudon,” and when he apologized 

for it, he explained: “I meant a small person and mistakenly I said small Yehudon” 

(Shmueli, Storm in the Knesset). Avraham (Avrum) Burg (a former MP) referred to his early 

cultural identity: “In the prevailing terminology here [in Israel]: [I was] Yehudon” 

(Shavit A., Divorce Certifi cate). On the use of zhid (or yehudon) as designating “sickness” in 

Israeli culture, see e.g.: Oz, Land of Israel, 73. 
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תרבות לבין קבוצת -ים כתתהניגוד שבין העברי והיהודי חייב להיבחן בהקשר של היחסים של העברים המודרנ

כלומר, התרבות האירופית. השדה החברתי העברי בפלשתינה של תחילת המאה  reference group)ההתייחסות שלהם )

העשרים עוצב מתוך דיאלוג מורכב עם אירופה, ומבחינות רבות, עיצב  את הרפרטואר הארצישראלי כתגובת נגד לתפיסה של 

מודרני היו בעלי דחף להוכיח את היכולת -שיתו, המייסדים והסוכנים המרכזיים במרחב העבריהיהודים בתרבות האירופית. מרא

)= הסופר הקלאסי של רוסיה שמלפני המהפכה : "אם רק הגוגולים והדוסטוייבסקים 1912-הפיזית שלהם. יוסף טרומפלדור, כתב ב

וצים[, הם היו מתארים את הדמויות "היהודיות" שלהם יכלו לראות את הבחורים האמיצים והנועזים שלנו ]החל]…[ הסובייטית( 

(, האמין שמטרת הפעילות הציונית היא לשפר את תדמית היהודים בעולם ולגרום 1864-1943פרנץ אופנהיימר )  5בדרך שונה."

 .6שאין להם כל כוונה לעזוב את המערב, להיות "גאים" ב"אחיהם העובדים" בפלשתינה -ליהודי המערב 

בשדה הציוני ככאלה שיש לשאוף  היו אידאלים שהתקבלו", פרודוקטיבי"או פועל חקלאי , ות לוחם אקטיבי ואמיץואכן, להי

כשאנו בוחנים את היחסים בין הרפרטואר של הקהילה העברית מודרנית והרפרטואר האירופאי ניתן להבחין כבר במבט . אליהם

י המודרני, היו למעשה היפוך סימטרי של כל התכונות השליליות ראשון, שהתכונות שקודמו ולעיתים קודשו ברפרטואר העבר

-כנגד ההשמצה של החמדנות וחומרנות הועמדה האידיאולגיה החומרנית: שייחסו שונאי היהודים ליהודים ברפרטואר האירופאי

מושבות" ממייסדיה ו"כיבוש ה "כיבוש העבודה"פרודוקטיביות והטפילות קריאה נמרצת ל-כנגד האי, שיתופית והאידיאליסטית

כנגד , )= גם של הנשים(והנפש פולחן של גבריות ואקטיביות )= כדברי הרצל( כנגד הנשיות של הגוף , החרדים של "הישוב החדש"

היתר דגש על -כנגד אינטלקטואליות", מקוריות"חוסר יצירתיות חומרנית, נטיה לפעילות חדשנית עם החותמת הספציפית של 

מודרני -לא)כנגד הפרימיטיביות החומרנית , ורתיעה מהגות, מפותחת, מעמיקה ואינטלקטואליותיטיבית( )= פרימחשיבה מעשית 

)= שנקבעו כאימננטים )= שנתגלו כיום כחסרונות שהרסו את היקום והאנושות( הבלטת יתרונות הטכנולוגיה המודרנית  ( מתורבת-ולא

)= על פי תיאוריית ( סירחון מובנה בתדיאורייה בלא קשר למציאות)גיינה כנגד הסטנדרטים הירודים של ה, לציונותכחלק הפנימי( 

כנגד כביכול חוסר , תכנית הגיינית אינטנסיבית של הפרט והחברה הגזענות האנטישמית שיצר נורדאו ועיצבה רופין, שהיה הפוך מהמציאות(

חברתית ואנוכית -כנגד הטענה בדבר התנהגות אנטי ,הכישורים הצבאיים וביכולת להיות חיילים, מיליטריזם ועידוד למעשי גבורה

 –מול החסד והאחריות ההדדית בתוך הציבור היהודי  ,היהודו נוצרים –)= השמצה ארסית, שחזרה כבומרנג ומאפיינת כיום את "החברה הישראלית" 

יהודי של -פותח הרעיון האנטי )= "רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים"(היתר -כנגד רחמנות, סולידריות ונאמנות למדינההחרדי( 

הם אימצו דימוי לבן והתחילו להתייחס , )= גם יהודי מזרח אירופה(, וכנגד השחוריות הגזעית שיוחסה ליהודים 7"הציונות האכזרית"

. חשוב לזכור שכל הניגודים האלה לא נתפסו רק כרעיונות מופשטים או סמליים אלא כאל כשלים 8לעצמם כשייכים לגזע הלבן

היה זה חיקוי של "שירת . “זיים ונפשיים קונקרטיים שחייבים לתקן באמצעות תקנות חדשות ופרקטיקות של התערבותפי

העברים" של יוהן ג. הרדר הגרמני, כפי שכל הווית חייהם של המשכילים והציוניים הורכבה מאישיות חלולה שלתוכה יצקו את 

יהודה, עבריות זו גם השתלבה עם הגדרת -שראינו לעיל בפרק על אליעזר בןהנצרות הפרוטסטנטית שהם חוו בגלות. אומנם, כפי 

 .,[62]"החלום ושברו", עמ'  היהודי כ"עברייה" על ידי העם הרוסי שבן יהודה בהיותו ברוסיה ראה את עצמו כרוסי גמור

ת, ל הציונושהיה מראשי דובריה ש חיים הזז,יהודי בפיהם של דוברי הציונות, כגון -על פי הנ"ל מובן מדוע ציוני נתפס כאנטי

צו חהודי, שעל "הגיגיו" נבחנו בבחינות הבגרות במוסדות הציוניים. הזז הסביר, שמפלגות הציונים הוציאו את עצמם מהכלל הי

ם י דבריאין הציונות והיהדות דבר אחד אלא שנ„את הגבולות וחברו לדת ולעמים שאינם יהודיים ולמען הסר ספק הוא הבהיר ש

תחילה מ...הציונות כשאדם אינו יכול להיות יהודי הוא נעשה ציוניים זה מזה, בוודאי שני דברים הסותרים זה את זה, השונ

ת לא הציונו  –של העם. דבר אחד ברור  ]= החיובי[, ממקום שתש כוחו ]= "את הישן עד היסוד נחריבה"[ממקום הריסת היהדות 

ת ו, חותראדרבא היא מסיחה את דעתה מן העם, מתנגדת לו, הולכת נגד רצונו ורוחהמשך ולא רפואה למכה, היא עקירה והריסה. 

ם אחר: אחרת, למטרה רחוקה ומסוימת, היא וקומץ אנשים בראשה, גרעין של ע ]= לדת[תחתיו ועוקרת אותו ופורשת ממנו לדרך 

א או שהוא טועה או שהו הדתית[-נות]= היינו, הציו, מי שאינו סבור כך בבקשה לשים לב !! לא חדש ולא מחודש אלא אחר

 .  למניינם[ 1943]חיים הזז, "שואה משמים", מוסף "הארץ",  אלול תש"ג,   “מרמה את עצמו
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 משומד, מין

ת ועבר נוצרים הפרוטסטנטיים משדרגים מושג הלכתי זה ומפרשנים אותו, שהכוונה היא רק למי שעבר לנצרות הקתולי-היהודו

 יח להלןכזה הוא אכן נקרא משומד ומין, אך גם הם נקראים בשמות אלו, גם בלא הטבלה, כפי שנוכ הטבלה לנצרות זו. יהודי

 –ן בן עוזיאל תרגום יונת“. כל בר ישראל דישתמד,, –תרגום אונקלוס “. ,,כל בן נכר לא יאכל בו –שמות )יב,מג( ממקורותינו. 

אחד עכו"ם ו,,שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים  –ב ולא חזר. רש"י היינו, שעז“, ,,כל בר עממין או בר ישראל דאיסתלק ולא הדר

אל, אלא לישר ,,...כל בר ישראל דאשתמד והכתוב לא הוצרך –רמב"ן “. מכילתא( -ואחד ישראל משומד במשמע )מדרש הלכה 

מדע", עורו "ומשושהתנכר לאחיו ולאביו שבשמים במעשיו הרעים וזהו "משומד" שהזכירו חכמים בכל מקום. פירוש מנוכר ושי

ו העי"ן וחיסראחיו והם לא הכירוהו"( את כר יוסף י)= התרגום של הפסוק "ומלשון "ואשתמודע יוסף לאחיו ואינון לא אשתמודעי" 

מי  כל לשון "משומד", הוא כל,, – כתבהרשב"א )שו"ת, חלק ג', סימן שנ"ב(, “. כמו שהבליעוהו )= חז"ל( במלות רבות

רה ת ואפילו שלא בכוונה להכעיס, אלא אפילו לתיאבון...משומד לדבר אחד אינו משומד לכל התולעשות עבירה אח שרגיל

לא שיד הגמרא, -בכתבי,, –שו"ת רבי שר שר שלום גאון, בנספח לסימן צ', כתב הגאון רבי שמואל הכהן ווינברג “. כולה

ו על ן רבי יעקב ירוחם וורעשנר כתב בחיבורהגאו“. שלט בם יד הצנזור אמרו "משומד לחלל שבת או לדבר אחר וכיוצא בו

ומד" שם זה כולל ב' פירושים, דוודאי, משומד הוא מנוכר כמו שתירגם התרגום, אך "מש,, –זרה, עמ' שפ"ז -מסכת עבודה

ן לכראשון ולבד יבוא על הרוב, למי שנכנס לדת אותו האיש, כדברי רב האי גאון, אך גם משומד לדבר אחד יש לקרותו כפירוש ה

נה השיב הרשב"א הנ"ל, למי שקרא לרשע "משומד", דפירוש "משומד" שעובר עבירה ורצונו לומר, שאין הכרח לומר שהכוו

ך כפי שנשתמד לגמרי ויצא מדתו ואם כן אין במילה זו בזיון לרשע הזה )= שרגיל לעבור עבירה אחת(, כי יש לקרוא לו כ

 – פי "תורת כהנים"-טור" שמשומד לע"ז שלא בחו"ל לא  נקרא ישראל עלהביא מספר ה"עי)ח"ג, סימן מ"א( הרשב"ץ “.מדתו

 וב"תורת כהנים" שלפנינו "מומרים", שנוי שביצע הצנזור מטעם הממשלה“ , להוציא את המשומדים שאינם מכם"מכם,,"

 , שישנה עוד(ידי הצנזור-ט על)ונשמבהוצאת גניזי הובא )ג,סה( "הכוזרי ]מס' שקלים )א,ד([. הצארית ברוסיה וכן הוא ב"ירושלמי", 

שגע   משמעות למשומד, מלשון "משועמד", היינו ממעמדי יש"ו שהוטבלו לנצרות בירדן. ב"מחברת הערוך" לר"ש פירחון בע'

 ון "עמד"אמר רב האי גאון, כי "משומד", משפטו משועמד מלש,, –)הובא ב"אוצר הגאונים" על מסכת קידושין בסופו במפתחות, סימן ט"ז( 

 –קורות" מינים : רש"י, מס' ראש השנה )יז.(, בהוצ' "אל המ “.וה"ש" יתירה, משום שיעמוד לטבול במים המקודשים נקרא כך

י ש"ו הנוצרי,,תלמידי  –וכן ברש"י על מס' יומא )מ:( ד"ה למינין “ ,,תלמידי יש"ו הנוצרי אשר הפכו דברי אלוקים חיים לרעה

כן שם עשרה ו-על מס' מגילה )יז:(, לגבי דברי הגמרא על ברכת המינין בתפילת שמונהוכן פירש רש"י “ החולקים על התורה

ישו, נכנס ,,אמר רבי טרפון, אקפח את בני...שאפילו אדם רודף אחריו )= אחרי( להורגו ונחש להכ –מס' שבת )קטז.(  )כג.(.

למדום  ך גדלו וכךשהרי בכ,, –]רש"י ן מכירין וכופרין של אלו, שהללו מכירין וכופרין והללו אי זרה ואין נכנס לבתיהן-לבית עבודה

ים את היהוד במובן אחדותי, אלא כסוג של אליל, כפי שנראה בגמרא, משאלות ששאלו גויים היינו, שהם לא שמעו כלל על המושג של "אלוקים"“, אבותם

משנאיך  ...ועליהן אמר דוד "הלא,, –עם תוספת ט:([ דברי רבי טרפון הובאו גם ב"תלמוד ירושלמי", מס' שבת ])טז,א( )ע“. [.על אלוקים

טבלה או המשומד נקרא יהודי שחי כנוצרי עם סיכום :  “.אשנא"...שמטילין איבה ותחרות ומחלוקת בין ישראל לאביהן שבשמים

ף , על איינובלי הטבלה. נוצרים הקדמונים שמרו את המצוות מלבד מספר מצוות והאמינו ביש"ו ולכן נקראו בסתם "משומד", ה

יעות בקבששמרו כמעט את כל המצוות, נחשבו כמשומדים לכל התורה. לכן, כיום אלו שאינם מקיימים מספר כלשהו של מצוות 

 יםאינם נחשב )ולפי ההלכה, מי שעובר על מלאכה אסורה כלשהי ביודעין בשבת, נחשב ככופר בכל התורה ונחשב כמשומד לכל התורה(

-ריאלא סתם משומדים לכל התורה, כי הם אינם מקיימים את אותם המצוות, על פי היסוד הנוצמשומדים רק לאותם מצוות 

ם אינם פרוטסטנטי של הדטרמניזם, שלמעשה אין בחירה, אפילו שה-פרוטסטנטי של "קדושת" הארציות החומרית והיסוד הנוצרי

ת ו שקיימן בחירה חופשית ויתכן שהם אפילו יודיודעים שהם משועבדים כפייתית לאותה נצרות ואפילו שהם אינם מצהירים שאי

תוכן  בחירה, אך כיון שהם התחנכו במסגרות פרוטסטנטיות ו/או הוריהם חינכו אותם לכך, הודאה זו היא הצהרה נטולת כל

ו יאמר ממשי, כי הם אינם מקיימים את אותם המצוות מתוך אותה תחושה שהם התחנכו, שהיא תוצאה של אותם יסודות ולכן הם

אלו  החומרית, שמבחינה ארצית וחומרית קשה להם לקיים מצוות, כי מצוות-ממש בפיהם את היסוד הפרוטסטנטי של הארציות

גוד אינם מתיישבים עם הארציות )"לחץ חברתי"( ו/או עם החומריות שהם נתונים בהם כי הם אינם "מתחברים" אליה, בני

 י שהואנוצר-דל לחזור במהרה בתשובה ובוודאי שהוא לא יצהיר כמו היהודוליהודי שיתכן שיכשל בעשיית עבירה, אך הוא ישת

ם עהנצרות הפרוטסטנטית, היא דת ממכרת הדומה ללקיחת סמים, כאשר בתחילה מתחילים לא מקיים מצווה אלוקית בהתמדה.

-הדת הנוצרית סמים קלים וכאשר מתמכרים אליהם עוברים מתוך כפייתיות לסמים קשים ומסוכנים. בדומה לסמים גם

ת החומרי-חומריות. הארציות-פרוטסטנטית בתחילתה החלה עם התמכרות למבני חשיבה הזויים קלים של השיויון והארציות

ם חל מעבר שני 150ידי לימוד והשכלה חומרית ביסודי, תיכון ובאקדמיה, אך לפני -החלה בסגידה וקידוש הארציות החומרית על

ה בהשווא הכל ולאחר מכן לתפיסת המציאות כחומרית לחלוטין ללא כל רוחניות. השיויון החל חומרית כחזות-באקדמיה לארציות

ה זקלה בין איש לאישה ובין האדם לבעלי חיים, אך ההתמכרות לשיויון החלה להקצין עוד יותר ביחס למשמעות שיויון 

 הלהט"ב וכוחס לקבוצות סוטים של ובחמישים השנים האחרונות  חל מעבר כפייתי מוקצן לשיויון מטורף לשיויון בי
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   מה אמר הרב יוסף קלנר, לבוגרי המכינה בישוב עלי ?

 

ראשי ל, גרם אף השיטות הפסיכולוגיות, קאוצ'ינג,  נ.ל.פ. וכו'( :)כגון ההרס והחורבן הנגרמים מהאקדמיה וגרורותיה ליהודיותו של עמנו

  ודו.         הדתית להזדעק, כדי להציל את המגזר שלהם משימ-הציונות

ת לבוגרי הרצאו 10מוסדות, העביר סדרה של  7-ומלמד שם ב)מהמקורבים ביותר לצ. י. קוק הנחשב למבין ביותר בכתבי אביו( הרב יוסף קלנר 

 –ה" חדששנים.  הסדרה כונסה לחיבור בשם "דמונים, אקדמיות ויהדות בעת ה 3 -המכינה הצבאית "בני דוד" בישוב עלי, לפני כ

הוא הסביר להם, שאם הם ילכו לאקדמיה, הם יצאו משם נוצרים פרוטסטנטיים, נצרות חדשה ת הזהות הישראלית". "מגרס

צרות זו נהשתלטה ובאמצעותה שנים ע''י מרטין לותר מגרמניה וז'ן קלוין מג'נבה, נצרות שיצרה את האקדמיה  500שהומצאה לפני 

  על התודעה של רוב האנושות. 

לא רק , א)הקנון הנוצרי(את כל המציאות אין להבין באמצעות המסורת הנוצרית הקתולית  א.זיים שלה הינם:  החשיבה המרכ-מבני

  באמצעות מחקר אנושי, רק באקדמיה.  

ד ק רק בלימומי שעוס ביןעם לעם,  ביןחיים, ילד למבוגר, עשיר לעני, -אדם ובעלי בין איש לאשה,בין  –שויון מלאכותי מוחלט  ב.

  מי שאינו עוסק בה ח''ו וכו'.           ביןלהתורה 

ורם גורלו מקחיים, כי לדידם, האדם הינו בהכרח שבוי בידי יצריו, ומעשיו ו-היעדר בחירה חופשית, כמו אצל בעלי –דטרמניזם  ג.

   בגזרה הקדומה, ולכן האחד אינו רשאי לכפות על השני את דעותיו ואמונותיו שמקורן ביצרים בלתי נשלטים.   

 צעות כליםרק באמ, יש להבין [ח''ול בגובה העיניים" ''ך וחז'']"תנאת כל המציאות המוחשית והבלתי מוחשית, כולל כתבי הקודש  ד.

  . הקרייריזם –המבנה -חשיבה זה מחייב גם את תת-מבנה  ארציים וחומריים.

שחרר" את האדם מכל ציווי אלוקי בתחום ר' יוסף קלנר הסביר את סכנת המיסיון האקדמי של נצרות זו, היות והוא "מ

 .  סכנה זו מתבטאת גם בכך, שאינה מחייבת להאמין בשילוש הנוצרי, אךבלב"-המעשה, כי העיקר להיות "ערכי" או "דתי

 –ון יק ניוט)אייזמאידך האדם רשאי להתחבר לשילוש וכך גם נוצרה במסגרת נצרות זו הנצרות האוניטרית, המאמינה באל יחיד בלבד 

ת ותופעו או לחילופין נצרות פרוטסטנטית המאמינה באינספור אלילים מהסוג של עצמים יוצר מכניקת הפיזיקה המודרנית, השתייך אליה(,

י.  ר' דת. מדובר בלימוד מציאותי גרידא, ללא  לכן, הצליחה האקדמיה לבלבל את חניכיה, שכביכול. )המדע המטריאליסטי(טבע 

ושה מרים רבים, שעסקו בצורת השפעתה של נצרות זו על האקדמיה. הוא מתאר בעיקר את תהליך כיבקלנר הסתמך על ספרים ומא

טיות הקתוליות, מרד הפרוטסטנ –של החברה המערבית, באמצעות האקדמיה. לדוגמא: בפרק א'  "מרטין לותר והמהפכה המדעית" 

וד. וע )עמ' ח'(תוצאה מן המהפכה הפרוטסטנטית המדעית , הפרוטסטנטיות כבסיס המהפכה המדעית )שם(, משבר הערכים כ)עמ' ד'(

החשיבה שלה ספוגים ב"קשר -, בגלל שמבניהוא מראה כיצד בלתי אפשרי לסנן את לימודי האקדמיה מהמסרים של נצרות זו

 לותר טיןכימי" ולא "קשר אורגאני" הניתן לסינון, בכל קטע הנלמד שם, שאם לא כן, קטע זה לא היה נלמד באקדמיה, כפי שמר

  . (1981, 9)"האוניברסיטה והרפורמציה", ליידן, עמ' עצמו אמר, ש"באקדמיה נוצרים הנוצרים" 

קונן . הוא מר' י. קלנר מסביר, שלמעשה חניכי הציונות הדתית סופגים נצרות זו, גם בלא ללכת לאקדמיה )עמ' נד'(בהרצאה האחרונה 

מדגיש  ו. הואי המדרש הציוניים, כל הלימוד התורני כבר בנוי על יסודות נצרות זעל כך שאפילו במרחב הלימודי של ה"ישיבות" ובת

גובה ל ב''זך וח''בעיקר את הפנמת יסוד השויון בשיעורי הר''מים והחברותות, בהם היחס לאישי התנ''ך ותושב''ע הוא יחס של "תנ

א גם הות המדרש שלנו" ? הוא מדגים זאת. תוך ביפרוטסטנטיות ב-העינים" וכאשר הוא נשאל "איך מזהים את המגמות הנוצריות

 מעודדת 'בני עקיבא'תנועת ,,גם פרוטסטנטית. -ך של התנצרותאמר בשיחה נפרדת, שרובו של העם היהודי עבר כבר תהלי

ינים", כ' ]מהעיתון "מרכז העני “...גם בשבתות וללא כיפותהדור הבא כמחנכיבתפקידי הדרכה,  )= פרוטסטנטיים( שילובם של חילונים

  חשון, תשע''ז[. 

צרות ות על נאבינר", התייחס לבעיה, שהפסיכולוגיה וגרורותיה מבוסס גדול הדור הרב המכונה בפי תלמידיו " מנהיג אחר במגזר זה

תייחס לבעיה, שחלקים נרחבים בעם כבר חיים כנוצרים מההוא גם כתב מאמר   .([13)כ"ז אלול תשע"ו, עמ'  ]"באהבה ובאמונה"

  .   [1075]"באהבה ובאמונה", כ''ו סיון תשע''ו, גליון וטסטנטים בארץ ובתפוצות ולכן נישואי התערובת מתרבים. פר

י , כדי"אקדמי ה"חר-במיסיון הנוצריחרדים וחרדיות חייבים לרעוד מפחד לפני צעד גורלי זה בחייהם, לפני שהם פונים ללימוד 

טרופולי ]כפי שהגדיר נצרות זו, רבי שמשון מאוסימיטיבית ופנטית, "במרכבת הטומאה" אישיותם תגרס שם בוודאות, באותה נצרות פר

על  , הנאמרו()ב'יתד נאמן', כ''ב כסלו תשע''אקדמית עליה אמר מרן הגראי''ל שטינמן "כל באיה לא ישובון" -, נצרותבחיבורו "קרניים"[

 רטין לותר, שאליה מהכוונה היא לנצרות הקדומה, )לפני סילופי הצנזור(בכל מקום במקורותינו  מינותכידוע, .]מסכת ע''ז, יז.[מינות 

, משום , מינות מסוכנת יותר מע''זכידועהנצרות הפרוטסטנטית, בניגוד לנצרות הקתולית ששררה בזמנו.  באמצעות שאף לחזור,

 ]מסכת ע''ז כז:[.ד"שאני מינות דמשכא" 
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 ?" הכלב הוא ידידו של האדם"האומנם 

את וממחיש ז (תלמוד ירושלמי, תרומות, פרק שמיני, מד.)“ זה הכלב  – )משלי טז ז(ישלם אתו  אויביוגם ה' דרכי איש ברצות „

ש י  –אך בכל זאת, אסור להתבלבל  , בשלושה סיפורים מפליאים על נחש וכלב, שהתאבדו במטרה להציל אדם,)שם(ה"ירושלמי" 

  לדעת ולזכור, שהכלב הינו אויב לאדם!

רמב''ן, )“ נבזה כראוי לו„, מסיבת היות הכלב )מדרש בראשית רבה(כאמצעי הגנה  –ין נענש בתוספת "אות קין", היינו, כלב כבר ק

ק מבטאת את סילוכלב לבית יהודי,  )טומאת(הכנסת  אכן, לשרוד כנע ונד מאז שרצח את אחיו., שבחברתו יאלץ (בראשית ד יג

וזה ]),,...דדרך מגדל הכלב להעמידו על הפתח לשמירת ביתו, ויראת שדי שהיא על המזהמקרה ואת הפקרת עצמו ליד  אמונתו בהשגחת ה'

סד חוגורמת לכך שמונע  הכלב, גם היא מרתיעה עוברי אורח קירבת [.מהרש''א, במסכת שבת סג. “(לשמירת פתח ביתו הוא יעזוב ופורק

ולים גם מסוממים ועל\יאות זמננו שרבים מהגנבים הינם נרקומניםבמצאומנם  .(בגמרא)שם, “ מתוך ביתו, שנאמר: ,,למס מרעהו חסד

כו' כגון: סורגים, פלדלת, אזעקה אלקטרונית ו )מצד "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.."(לרצוח, על כולם לנקוט אמצעי הגנה כלשהם 

 שעל פתח הבית, בנוסףשכולם עדיפים על הכלב, שהוא הטמא ביותר ויש להרחיקו מהמזוזה הקדושה כאמצעים מכניים בלבד 

 (ר טמאד''ה דב)מסכת תענית ד., רש''י  “כלב או חזיר„  –שיא הטומאה   .לבעתה שגורם הכלב למתדפקים על דלת בעל הבית )שם(

  . (ד''ה כעדר  )שיר השירים ו, ה, רש''י “שאין מהם לקדושה כלום„נמשלו לכלבים,   )לפני חזרתם בתשובה(וגם הרשעים 

"( )אולי בהשפעת "החברה הישראליתוחושבים “ ש,,לא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו נת המובא בגמרא ובשו''עישנם הטועים בהב

אינו נחשב הכלב רע בעצמותו...ו„כי  חילוק בין כלב טוב או רע,כלל , אך במקורותינו אין תאו כלב טוב מותר בביפודל -שכלבלב

 ם כךוא:[ פ''ה דף קסז, ח''א נתיב גמילות חסדים נתיבות עולם, ]מהר''ל, שבילו נברא העולם(, שבלכן הוא נמשך דווקא לאדםדווקא )ו “בכלל העולם

 (:נה)קבת הובאו הכלב והחזיר יחדיו גם במסכת ש כן-כמו .וחומר בכלב שגם ניכר ברוע שלו, שאסור לגדלו בביתו-קל בכלב רגיל,

נעו ת בשר קטנה, יש להכותו במקל ולגרשו, כדי להרחיקו ולמו, אומצואינו שלו( )אף שאינו רעושם נאמר שגם אם נותנים לכלב 

    .מלהתקשר למיטיבו

, אך מושכל כולו תחושת נאמנות אך ורק לאדונו נותן לח כל''ב = כל לב,שאותיות  )בחידושי אגדות, הוריות יג.(כתב גם המהר''ל 

ם )תהליך שכבר דוד המלמביא מרבו,  רב סינוואני זצ''ל מיהוד()כתלמידו של המקובל ה.   הרב טובים, רבה של יהוד, )שם( אכזרי לאחרים

ה, ביכולת הכלב לפגוע ב"יחידה" הגבוהה שבנשמ ,“,,הצילה מחרב נפשי, מיד כלב יחידתי –איבחן את גודל סכנת הכלב כב( 

  ! כסכנה הגדולה אף מן החרב לנפש שבגוף

עומק  גם בהמחשת חז''ל את. )"רוקח" ו"כלבו"(יראה גוי או כלב   ביום הכניסה ל"תלמוד תורה" באשכנז עטפו את הילד כך, שלא

ני שיחא...פבעקבות מ„ש  לכלב, כדי להמחיש את המצב הירוד הם נזקקו דווקא , של הדור ומנהיגיו לפני הגאולה ירידתו וביזיונו

      . סוטה מט:( )מסכת“ הדור כפני הכלב

החצר מ "ת''יבד ''מלפ ''כ -ה"י יברוב, הובא שהחזו''א אמר פעם להוציא את שכתב הרב צב בספר "מעשה איש" על מרן החזו''א

בכל „ –, שם נאמר )על מס' ברכות בפרק א(ולא רצה להוציא מפיו את המלה "כלב" וכשהוא נשאל על המקור לכך, הוא הפנה לתוספתא 

  . למצות פטר חמור()=  “בהמה טמאה, אין לך שחייב בבכורה אלא חמור בלבד

. כלבו(ל)"מחיר כלב", היינו, שאסור להקריב לה' קרבן שניתן לאדם בתמורה אין לך שאסור משום מחיר, אלא כלב בלבד  –בכל חיה  אכן,

רב:  אמר„ – ]שמות רבה )מב, ט([כלב הוא המאוס ביותר בחיות הטמאות, לעומת החמור הנחשב לפחות מאוס וכן הובא במדרש  כלומר:

''ר ב או: מס' פסחים ג.,]“ ,,עקם הכתוב שמונה אותיות ולא הוציא דבר מגונה מפיו –מובא בחז''ל   .“כלב... –חצוף בחיה ג' חצופים הם, 

-כמו .א([ רבה )כו, ]תנחומא, וישלח מ, ויקרא“ וכן ,,עקם הקב''ה ב' ג' תיבות בתורה, שלא להוציא דבר טומאה מפיו )לב, ה( פסיקתא רבתי )יא,ה([

י ירוש, כפמכלהו.  כלב והוא חציפאל הפסוק "לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו", מבין סטרין דלהון נפיק מובא בזהר פ' בשלח ע ,כן

כמובא ]) התורה משוה את הכלב לתופעה מתועבת.]הרהחיד"א, "אהבת דוד" )לד.([ “ר, גימטרי"א כלבמור וחואותיות אמצעיות של ש

, כסיל או,,ככלב השב על קי, שהמתוודה לשווא ביום הכיפורים הינו [)פו:(מא ]במסכת יו וכן מוזכר הכלב לגנאי בספר דברים )כג, יט([

       . )משלי כו( “שונה באולתו

ו החינוך, הינ-, באמצעות האקדמיה ומשרדישהוחדרו ליהודים בארצנו בשיטתיותוהמאמללים  החשיבה המלאכותיים-אחד ממבני

-מבני אהשהחדירו בהסווהאקדמיה ושלוחותיה,  –האמצעי  ."תרבות המערב" –המסיכה )שויון גם בין האדם לחיה המלאכותי הטוטלי, -השויון

ב"חברה הישראלית"  , לכן,(אוונגליסטית הטמאה-פרוטסטנטית-הרפורמית מהנצרות שמקור כולםכבר מהגיל הרך,  חשיבה-מבני-ותת חשיבה

גום בו טמאה והרסנית ליהודים, נפוץ מאוד המראה הע ומסלפת( )= משחדת בה שלטת בעריצות מלכודת נוצרית עתירת ממון ,המרוסקת

יך גם באמצעות הכלב, להמש  –המטרה יהודי כשר וראוי לשמו. -במקום לבנות בית ה,\לכלב המעדיפים יותר קשרות \צעירים

לכלב „ מות...הכלב הוא השטן, הוא שרו של עשו, הוא מלאך ה בפנימיות הענין: וגם לנצר את כל היהודים! )ולשבש נפשית(לדלל ו

,  ופח הכלבהתקשה התנא, על שנצטוינו שלא יק ולכן פ' צו כט, א[]רעיא מהימנא,  הנוצרי הראשון( –)שרו של עשו זה סמאל “ תשליכון אותו

 . פרק שירה( , בסוף)ועל כך ראה בהרחבה  ביציאת בני ישראל ממצרים ?וכי רק בזכות כך שנמנע מלנבוח 
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 אינה חד צדדית ,נוצרים-על ידי היהודו]הסטטוס קוו[  ינון המדינההפרת היסוד לכ

ריון, בן גווד ד –על אף היות החרדים והעולים החרדים מהמזרח רוב בשנים הראשונות של קום המדינה, ראש הממשלה הראשון 

 יהודי. לכונן בארץ שלטוןנוצריות כאן בארץ, לא התחשב בכלל ברוב החרדי. מפלגות אלו סירבו -שעמד בראש המפלגות היהודו

נית", נוצריות. חלקם רצו להיצמד ל"ציונות המדי-"הפשרה" שהושגה היתה כתוצאה מויכוח אידיאולוגי בין המפלגות היהודו

של  התיבות-]ראשיש"אין לציונות דבר עם הדת ואילו חלקם ובכללם מפלגת "המזרחי"  –שגרסה החל מהקונגרס הציוני השני 

ד של "אח וחלק מהרביזיוניסטים ומחוגי ה"סופרים", רצו להיצמד לרעיון ה"מרכז הרוחני"ודו של "אחד העם"[ "מרכז רוחני", מיס

ה " ולתוכהיתה, שכדי לבולל את העם היהודי יש לפתותו על ידי יצירת מעטפת "רוחנית )"אחד העם"(העם". שיטת אשר גינזבורג 

-א לאור עלנשיא "המזרחי" הרה"ר של ת"א עמיאל בועידת התנועה בשנת תרצ"ז ונאומו הוצ)שיטה זו הסבירה היטב, ליצוק את התכנים הנוצריים 

י, מניעת חילול שבת ושמירת כשרות במרחב הציבור –מעטפת זו כללה ידי התנועה תחת הכותרת "הבעיות הרוחניות של הציונות".(. 

ישיבה ו של "אחד העם", חיבר שיר בשם "המתמיד", כפי שראה ב)ולכן ביאליק, שהיה גדול תלמידילהרשות לקומץ בחורים ללמוד רק תורה 

 . הם גםכמו כן כללה המעטפת, את שמירת היחוס היהודי על ידי הקמת בתי דין רבניים שיעסקו בכךששהה בה מספר חודשים בלבד(. 

עם" הששיטתו של "אחד דרשו שביאליק יהיה המשורר "הלאומי" במקום דוד המלך. בן גוריון הסכים לכך, כי הוא אולי חשב 

  . לבולל את העם היהודי תצליח, כפי שזה הצליח לגבי בתו של אחד העם שהתנצרה

מעוות,  נוצרי-לכינון שלטון יהודו י"["ל" וה"לח""ההגנה", ה"אצ –]גם מפחד כנופיות הטרור מפלגת החרדים הסכימה בלית ברירה 

שיא נ של "אחד העם", שהן כשלעצמן מנוגדות לתורה וכופרות בה.  אך לפחות בתנאי שלא ישנו את מה שהוסכם לפי תפיסותיו

י הרבנ הדין-ה"בג"ץ" לשעבר, אהרון ברק באמצעות האקטביזם הטרוריסטי ]סליחה: השיפוטי[ שלו, פירק ופרם את סמכויות בתי

ת הלכה לפי התובנוהדין ופקד עליהם כדיקטטור ב"רפובליקת בננות", לשדרג את ה-באמצעות "פסקי דין" שהנחית על בתי

ברק ם"(. פי כת "הנאורי-הדין שלו על-)ברק הודה, שהוא שידרג את "פסקימרטין לותר  –הפרוטנסטנטיות של אותו מטורף אנטישמי 

-דוהחרדים להתאחד עם המפלגות היהו[, אשר רק על סמך זה, הסכימו "סטטוס קוו"למעשה פירק את יסוד כינון המדינה ]ה

שלטון של מוסדות ה ]= מבחינה מעשית[פקטו -ולהתייחס לאיחוד כנופיית הטרור כ"צבא העם" וקבלה דהנוצריות כמדינה בלבד 

ת אנטישמיוווליה" ה-ידי כנופיות ה"נארודניה-]שכנופיית "השומר" והמשכו ארגון הטרור "ההגנה" התחנכו על שיטותיה, שאומצו עלולא כ"מאפיה" 

י דשהשתלטה על ארץ ישראל, אלא כמדינה. אם לא , ([340, עמ' למה שבא, "שבט הנועזים"הרוסיות, שאליהן השתייכו חברי "השומר" )ש

לכך  בכך, הרי שאהוד ברק כמועמד לראש הממשלה, הכריז על רצון לבטל לחלוטין את כל מה שהוסכם עם כינון המדינה וקרא

פלגת נוצריות כמ-חברו עוד מפלגות יהודו"מהפכה אזרחית" ובכך הוא נתן את האות להפיכת המדינה לסדום ועמורה. אל ברק 

ית את נוצרים משחררים מבחינה מוסרית ולגיטימ-"קדימה", "ישראל ביתנו" ומפלגתו בדרך של יאיר לפיד. במצב זה, היהודו

החרדים מהמשך ההסכם לקיום המדינה וציות לחוקיה. צבאם והמשטרה שלה חזרו להיות אוסף של כנופיות טרור והרשות 

מחוקקת והמבצעת הופכות להיות זרועות של "מאפיה", שבראשה עומד ה"סנדק" ומעתה ציות החרדים ל"חוקי" השופטת, ה

למעשה,  ופיות."מאפיה", זו אינו יותר לגיטימי ויכול להיות מושג רק באמצעות דיכוי אכזרי וברברי בעזרת כידוניהם של אותן כנ

מופיע שברה הישראלית",  יוצרת גם היא מצב של פרימת חברה זו, כפי "הח –פשיטת הרגל החינוכית של החברה האנטי יהודית 

 ת, כמוהשכם והערב בעיתוני ה" חברה הישראלית" שבר המשמיט גם הוא את הבסיס לראיית השלטון ומוסדותיו כמדינה לגיטימי

ן לא אם כ. רוב אומות העולם כבר אינן מתייחסות ברצינות לישות זו כמדינה, א]משלי )כט, יח([שנאמר "באין חזון יפרע עם" 

  הדבר נדרש לצרכיהן הכלכליים הצבאיים והמדיניים.

-ם מערבה ממיליון אזרחים שהם גויימפלגות אלו מסתמכות במלחמתן נגד היהודיות על המנדטים של כשני מיליון ערבים ולמעל

דרוקמן  שחלקם מוסווים כיהודים באמצעות "גיורי"דאז של בריה''מ, העמים -באו לכאן מחברובפרט מהגויים שיו רב של אומות

        וכאשר זה אינו עוזר הם מסתמכים על כידוני הצבא והמשטרה. ,ו"נתיב" של למעלה ממאה אלף גויים  ב"הכשר" הבג"ץ
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 "הימנון התקווה"

 השיר את "לשוב לארץ אבותינו/ עיר בה חנה דוד". נפתלי הרץ אימבר, מחבר "התקוה", כלל בין שורות

כליו  נושאהמכשף דוד יודילביץ, בראשון לציון מחקו מהשיר שורות אלו, אנשי כנופיית "הבונים החופשים": 

די , כארגון של "הבונים"-יהודה ומי ששימש כקאפו מטעם פקידות הברון, שגם השתייכו לתת-של אליעזר בן

עם הרוחני של ילדי ונכדי המייסדים ואלו שהצטרפו אליהם, באמצעות כפיית ה-לבצע באלימות את רצח

 הספר לבנות שהקימו בכפיה אנשי הפקידות -בבית מרדכי לובמן כמורים -חופשי -יודילוביץ ועוד בונה

ב"חיידר" שהקימו המייסדים. יודילוביץ התפאר בספרו "ראשון לציון", שתחתיו עברו אלף תלמידים ו

לו אידי מחיקת שורות -להם הוא רצח את אישיותם היהודית. הם ניתקו את הקשר לאבותינו, עלותלמידות, ש

החופשים ובכללם את אחד מרעיונות הגזענות -ובמקומן הם שתלו שורות המביעות את רעיונות הבונים

 ם".ארץ ציון וירושלי /בארצנו )= ע"ש הבניה החופשית( יחופש"להיות עם  -האנטישמית של ארץ, אדמה 

וביץ הרב דוד זלמן ליבונטין, מייסד ראשון לציון, הבתיר את סדרת ספריו, במחאה נגד אנשי הקאפו יודיל

 בשם "לארץ אבותינו", ממילות התקוה שמחקו יודילוביץ ולובמן. ולובמן, שהרסו את ראשון לציון,

 המנון "התקוה" האמיתי

  כל עוד בלבב פנימה, נפש יהודי הומיה

  ידי נוצרים -לנרדפנו בגלות ע

  כעת אנו בארצנו נרדפים בגלות 

  נוצרים אנטישמים וגזעניים -ידי יהודו-על

  ידי כפיה של תנ''ך ותלמוד בגובה עינינו -ניצור גם על

  שהמכבים שביננו ישבתו מלימודנו  

  עוד לא אבדה תקוותנו התקווה בת שנות אלפיים 

  להיות עם משוחרר בארצנו כמכבים כוהנינו  

  יוונים מנעו מהם ללמוד את תורתנו ה

  נוצרים בארצנו -כך נוהגים כעת היהודו

  לשעבדנו ל"עין הצופיה" ו"העם החופשי" של "הבניה החופשיה" 

  לפאתי מזרח קדימה אנו מחכים 

  לבניין בית המקדש והשראת השכינה 

    לנולביאת משיח צדקנו שיגא עוד לא אבדה תקוותנו התקווה בת שנות אלפיים

 מהציונות הנוצרית הגזענית
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 המעבר מתקופת ה"הבראיזם" לתקופת ה"השכלה"

 רפורמית, היינו, תרבות-השנים האחרונות מתחלקות לשתי תקופות בהתפתחותה של התרבות הפרוטסטנטית 500

ם המערב. במאתיים וחמישים השנים הראשונות מאז התהוותה של נצרות זו, עיקר המאמץ היה מופנה להתמק

מתוך  בתרבות המערב כנצרות לגיטימית לצידה של הנצרות הקתולית.  נצרות זו התאפיינה רק בשלילת הקתוליות,

ות זו את בנצרות הקתולית, אך עדיין לא הייתה לנצר )תנועת רפורמציה(ותיקונים  )פרוטסט(מחאה  –עמדת התגוננות 

ת המערב ושאין לנצרות הקתולית זכות קיום האומץ להצהיר על עצמה כדת הנוצרית היחידה והשולטת בתרבו

בעידן החדש ושיש לבטל כליל את הממסד הקתולי ובראשו מוסד הותיקן. מהלך זה החל בעיקר לקראת מחצית 

  .17-למניינם, אם כי ניצני מגמה זו כבר החלו בשלהי המאה ה 18-המאה ה

שאותה  בפרט באמצעות האקדמיה , הנצרות הפרוטסטנטית מפנה את כל מאמציה,18-החל ממחצית המאה ה

ת לנתץ את שני היסודות שהנצרות הקתולית נשענה עליהם, כדי לתפי כל תובנותיה, במטרה -הצליחה לעצב על

                 .ולהשלטת תובנותיה על תודעת כל האנושותעל באירופה ומאוחר יותר בארה"ב, -לעצמה מעמד

 הממסד הקתולי היה בנוי על שני יסודות:

היות והמסגרת של קיום מערכת של ציווים, אמונה ומוסר, בניגוד לאלילות, החלה להופיע רק בעם  . א 

וסר היהודי, לכן הנצרות הממוסדת )הקתולית( היא הממשיכה של רמה גבוהה זו של פסגת האמונה והמ

 היהודי, כי לדידם האל זנח את העם היהודי לטובת הנצרות הממוסדת.

ת, האמונות והפילוסופיות התגלמו בתורת ישראל ובעם היהודי, לכן הנצרות מקור כל החוכמו . ב

 הממוסדת הקתולית היא גם ממשיכתו של העם היהודי ולכן הנצרות נחשבת כפסגת המוסר, החוכמות

 והפילוסופיות של המין האנושי מהסיבה דלעיל.

או גורם ראשוני,  אל, הדוגלת בקיומו של דתית-הוא השקפת עולם, לרוב א ( Deus– אלוהיםל :לטינית)מהמילה ה דאיזם

חוסר אמונה,  - אתאיזם.  האמונה באל, היא מה שמבדיל אותה מהאמונהולא על  אינטואיציהאו  היגיוןבהתבסס על 

דאיזם הוא לרוב מונח נרדף   באל. אמונהה - תאיזםאמההוא מה שמבדיל אותה  -היגיון או אינטואיציה  -וביסוס האמונה 

 .18-מאה הב אורותנעידן הל"דת הטבעית" או ל"דת התבונה", כפי שהיא מוצגת בכתבים מ

אמצעי חיוני בנסיונם לערער מטרה גדולה הדאיסטים( של הפרוטסטנטים  )=על היהדות הייתה בידיהם  הביקורת„

. כמו . אטינגר, דאיסטים()ראו: קלויזנר, הדאיסמוס. ברזילי, היהודים בהשכלהבהרבה והיא הנצרות הממוסדת 

את המקור היהודי של החוכמות כדי להקנות לגיטימציה לנצרות, היורשת  הכנסייה היה חיוני להוכיח-שלאבות

לערער...על המקור היהודי, כדי לערער על  כך למלומדים הדאיסטים היה חיוני ,שבגוף הלגטימית של ישראל

הלגיטימיות של הנצרות הממוסדת...אין ספק שהקו השליט בתפיסת העולם של עידן ההשכלה היה שלילת ייחוד 

חינה זו, היהודים וקדמוניותם ומתוך כך גם נבעה דחיית האמונה שאצלם מקור הידע הפילוסופי והמדעי. מב

 )מילון אלקלעי, סיפור בדוי, סיפור דמיוני(חידשה התאולוגיה הדאיסטית ובעקבותיה תרבות ההשכלה את המיתוס 

-ב )=הביניים והרנסנס ובראשית העת החדשה -שכנגד שהופיע בתרבות ההלינסטית ונעלם מן העין בתרבות ימי

יברסלית של האמונה במקור היהודי של החוכמות , תקופות שבהן התקיימה קבלה כמעט אונהשנים האחרונות( 250

-השקפת עולם, לרוב א )=והמדעים, גם אצל המלומדים הנוצרים. המיתוס שכנגד הופיע מחדש אצל אבי הדאיזם 

הרברט משרבורי,  הדוגלת בקיומו של אל כגורם ראשוני, בהתבסס על היגיון או אינטואיציה ולא על אמונה( ,דתית

לפני לאורך המאה השמונה עשרה...מסקנתו היתה...הפילוסופים בכל דור ודור, כבר  שהייתה לו השפעה רבה

אמונה זו הייתה קדומה ואוניברסלית לכל הפילוסופים, בכל הדורות ובכל העמים. זה  הנצרות, הכירו באל אמיתי.

רסלית...לכן הוא היה הבסיס הרעיוני לתפיסה הדאיסטית שהניחה אמונה מונותיאיסטית קדמונית, מופשטת ואוניב

שלל על הסף...שהאמונה האמיתית מקורה בתרבות קדומה כלשהי...כך שלל את המקור היהודי שלה. 

מלומדים...דאיסטים...טענו...שהיהודים הופיעו מאוחר על במת ההיסטוריה ונטלו את מנהגיהם...מהעמים הפגנים 

...כינו את הומרוס  ך ונבער...הנצרות הקדומה...הציג את היהודים כעם חשוהדאיסט( )=שהיו סביבם...שאפטברי 

“ "משה היוני"...מלומדי הנצרות בימי הביניים הכריעו...בעד ראשוניותו של משה )או את סולון, או את אפלטון(

. הפרוטסטנטים הדאיסטים באנגליה (2010, הוצ' אוני' חיפה, תש"ע, 397-400)פרופ. אברהם מלמד, "רקחות וטבחות", עמ' 

 –רקן לרגשותיהם האנטישמים האפלים והמושחתים ביותר כפי שראינו תופעה זו במייסד הפרוטסטנטיות נתנו פו

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%94%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%94%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%92%D7%99%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%92%D7%99%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%AA%D7%90%D7%99%D7%96%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%AA%D7%90%D7%99%D7%96%D7%9D
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%AA%D7%90%D7%99%D7%96%D7%9D&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%AA%D7%90%D7%99%D7%96%D7%9D&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-18


93 

 

  מרטין לותר. 

, שהשקפותיו על היהדות גבלו (Voltaire 1694 - 1778)אב הטיפוס של המיתוס בתקופת ההשכלה היה וולטר „

בימי שלמה נאלץ לשלם כסף רב לפועלים זרים  "אפילו)= לדידו( באנטישמיות כפשוטה, ואף עברו את הגבול הזה...

יקאים זהודים...מעולם לא היו היהודים פי. כל האומר שהמצרים והפרסים למדו תורתם מן הי)= לשם חטיבת עצים(

ומהנדסים ותוכנים. לא זו בלבד שחסרים היו בתי אולפנא לבניהם, אלא שאין אפילו בלשונם מונח לציון שם זה. 

)וולטר,  יטיבו מהם לערוך את לוח השנים...קיצורו של דבר, עם זה אינו אלא עם נבער ופרא"עמי פרו ומקסיקו ה

  “.(405( )שם, עמ' 15היהודים, עמ' 

מספר כה גדול של שקרים גסים במספר כה קטן של משפטים, החדורים בשנאה אנטישמית חשוכה, התאפשרו 

ט את היסוד עליו הייתה בנויה הנצרות הקתולית, רק על רקע הרצון העז של הפרוטסטנטים למוטלעיל כאמור 

 שדגלה בכך שהיא היורשת של העם היהודי החכם והמוסרי ביותר בתולדות האנושות.

העם היהודי כמקור חוכמות הגויים, כיוצר המוסר, החוכמות והנבואה מראשית 

 הזמן הקדום ועד לעידן ההשכלה הפרוטסטנטית

ת ר מקורומקורות, אך כיון שחיבור זה אינו עוסק בנושא זה נשתדל להביא מבחעל נושא זה יש בידינו למעלה מאלף 

"בחור ידי ה-ידי מעתיקי כתבי היד ובדפוסים על-)עלמצומצם. יש להעיר שבכתבי היד ובדפוסים נפלו לעיתים שיבושים 

לותו של למשל את התנה)ראה השנים האחרונות ועד ימינו  250 -, אותם ניצלו ראשי הדאיסטים הפרוטסטנטים בזעצער"(

לו, אלשיבושים  אם מקורות אלו הם רק מיתוס. כדוגמ"להוכיח" שג פרופ. א. מלמד בספרו "רקחות וטבחות" שהוזכר לעיל(

 , שם הובא]פ"ה )נא:([. הוא מצביע על שיבוש שנפל במס' סוכה )עמ' תכה.(ראה באברבנאל בהקדמה לספר מלכים 

. הוא מציין ש"מוקדון" הוא טעות בכתב היד )שנקראה על שמו(סנדריה שאלכסנדר מוקדון הרג את יהודי אלכ

  והכוונה לאלכסנדר מלך רומי.

, שקיים כבר את כל התורה על פי ראשית השפעת החכמה של העם היהודי על האומות היתה אצל אברהם אבינו

כך את  מרחיב על ית, פ' נח )קעא.([]בראשוהיה זקן ויושב בישיבה )שם(. האברבנאל ]מס' יומא )כח:([ מה שהשיג מדעתו 

ה הכשדים, הבבלים וכו'. לפני למעלה ממאה שנה נמצא –דיבורו לגבי השתלשלות החכמה ממנו לעמים האחרים 

עדות של מלך חמורבי בתקופתו של אברהם אבינו שיישם מספר חוקים מהתורה שלמד מאברהם אבינו ושכל 

ברהם ר"א המודעי אומר איצטגנינות היתה בלבו של א„ –א )טז:( המלכים באו ללמוד ממנו כמובא במס' בבא בתר

  אבינו, שכל מלכי מזרח ומערב משכימין לפתחו. 

רשב"י אומר אבן טובה היתה תלויה בצוארו של אברהם אבינו שכל חולה הרואה אותו מיד מתרפא ובשעה 

דולי אבינו מן העולם עמדו כל ג אותו היום שנפטר אברהם„ – ]שם )צא.(“. שנפטר...תלאה הקב"ה בגלגל החמה

ברהם א„ “.ואמרו אוי לו לעולם שאבד מנהיגו ואוי לה לספינה שאבד קברניטא )= בהלויתו(אומות העולם בשורה 

]מס'  ואליעזר עבדו היה דולה ומשקהה מתורת רבו לאחרים ]ב"ר )לט,ד([“ מגייר את האנשים ושרה מגיירת הנשים

 ועכשיו כי אב המון גויים נתתיך", שבתחילה לא היה אב אלא לארם שהוא מקומו"„ –. בראשית )יז,ה( יומא )כח:([

  . ]רש"י שם וב"ר )מו,ז([ “אב לכל העולם

ות", בתי מדרש)"ילמדנו", ו"צפו בן אליפז בן עשו מופיע מאוחר יותר, כיוצר מלכות רומי רבתי, כפי שמופיע במדרשים 

ת אפו ייסד מזכירים את יוסיפון המביא גם את העובדה הזו שצ ]מס' ע"ז )ח:([והיעב"ץ  ]מס' גיטין )נו:([. המהרש"א קס(

כותב רומי והוא מעביר אליה את ז' החוכמות החיצוניות אחרי שהוא ברח מהשבי במצרים אחרי מות יוסף, כפי ש

 .)ראה בתוכן הענינים שם, ע' צפו(ו"סדר הדורות"  ]בראשית, פ' נח )קעא.( ועוד[האברבנאל 

מתן תורה מתאספים ראשי אומות העולם אצל בלעם ושואלים אותו, לשמע הקולות וברקים שנשמעו בכל בזמן 

העולם, אם אלוקים מתכוון שוב להחריב את העולם כמו בימי המבול. בלעם מרגיע אותם ואומר להם שה' נותן כעת 

  .]מס' זבחים )קטז.([התורה לעם ישראל 

ות העולם ונתן להם בינה יתירה לבוא לִגלגל להעתיק את התורה שנכתבה גם אחרי מתן תורה סייע אלוקים לאומ

היאך למדו אומות של אותו הזמן תורה אמר לו בינה „  –בשבעים לשונות, כדברי הגמרא במסכת סוטה )לה:(  

יהא  ...לא נצטוו לכותבה בשבעים לשון אלא לבא וללמדה כל הרוצה, שלא„ –]רש"י ד"ה היאך יתירה נתן בהם הקב"ה 

...מעשה נסים, נתן הקב"ה בינה בלב כל „ – תוס' ד"ה כיצד“. לא היה לנו מהיכן ללומדה –פתחון פה לאותם האומות לומר 

...סופרים שלהם והם  „ – רש"י]ושיגרו נוטירין שלהן  “.[כתובה בשבעים לשון...אומה ואומה והשיאו את התורה שהיתה 

והשיאוה. ועל דבר זה נתחתם גזר דינם לבאר שחת שהיה להן ללמד ולא למדו וקילפו את הסיד  “.[קורין אותן נוטירין

אמנם, אסור למסור דבר תורה לעובד .  “.["...דעונש זה גדול הוא שלאחר שהיתה כתובה בידם ולא רצו ללמוד...„ – תד"ה ועל]
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]מס' סנהדרין )נט.(, רמב"ם הל' מיתה חייב  נח(-)מלבד מה ששייך לז' מצוות בןוגוי שלמד תורה  ]מס' חגיגה )יג.([כוכבים 

, אך כבר כתבו הפוסקים, שכל זה הוא נכון דוקא לגבי תורה שבעל פה, אך תורה שבכתב מותר ועוד מלכים )י,ט([

שאיסורים אלו חלו על האומות רק אחרי שסירבו מאז אותו זמן לקיים את התורה, אף שידעו שהיא ניתנה מאת 

ניסים שארעו לעם ישראל. מכל מקום הם התקנאו בעם היהודי על גדולתו על כך, האלוקים וידעו ושמעו על כל ה

"הר  –שרק הוא זכה להתגלות אלוקית ולניסים מופלאים. במס' שבת )פט.( הובא שהר סיני נקרא כך משום שהיה 

לעובדי שירדה שנאה לעכו"ם עליו" ובמס' תענית )טז.( נאמר על הר המוריה שנקרא כך משום שיצא ממנו מורא 

)רש"י וגם על הר המוריה בירושלים  )רש"י, שם(כוכבים. ב"ראשונים" יש שמפרשים שהכוונה היא גם להר סיני 

וכן כתב התד"ה “. ל וירושלים ומתפחדים עליהם...ששומעין גדולות ישרא„ –. רש"י בד"ה מורא, כתב ותוס', שם(

  הר שם.

ארבעים שנה  –טירת הנביאים האחרונים חגי זכריה ומלאכי מצב זה נמשך עד סוף תקופת הנביאים, היינו, עד פ

ממזרח שמש ועד מבואו גדול „ – ]מלאכי )א,יא([לאחר בניית בית המקדש השני. כך גם מנבא מלאכי הנביא האחרון 

)= מצור ועד קרטיגני מכירין „-וכן אמר רב על זמנו  “. שמי בגויים ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי ומנחה טהורה

את ישראל ואת אביהם שבשמים ומצור כלפי מערב ומקרטיגני כלפי מזרח, אין מכירין את ישראל ולא את  ן(עדיי

, אך רב כבר היה למעלה ממאה שנה לאחר חורבן בית שני. בכל אופן, כל זמן ]מס' מנחות )קי.([“ אביהן שבשמים

כי תאוותיהם לא הניחום לקיים את  תקופת בית המקדש הראשון ותקופת הנביאים כל האומות פחדו מאלוקים, אם

מצוותיו ופחדו מעם ישראל ומגדולתו הרוחנית מעוצמת חכמתו שקיבל תוך התגלות אלוקים אליו ונתינת התורה 

  האלוקית.

מסיבה זו אין תיעוד בכתב אצל אומות העולם בכל התקופה של הנבואה על יראת הכבוד לבני ישראל כמקור כל 

ית, כיוון שזה היה מפורסם ביותר.  כל התיעוד בכתב על כך אצל אומות העולם מתחיל החוכמות ועליונותו הרוחנ

דוקא עם תום עידן הנבואה, שמאז פסק השפע האלוקי של כל החוכמות להתנוצץ בעם ישראל ולכן נוצר אצל 

יעות בכתבי הקודש מופ ומות העולם לדורות הבאים, בכתב.האומות הצורך לתעד עליונות זו, והשפעתה על א

פעמיים, התייחסויות מפורשות לנושא זה. בתורה מדובר על יחס ההערכה של כל העמים לעם ישראל לגבי עליונותם 

בחכמת התכונה ובשאר החוכמות הנובעות מחוקי ומשפטי התורה ובספרי הנביאים  ישנה התייחסות להשפעה 

  שהיתה קיימת על העמים כתוצאה מעליונות זו.

ושמרתם ועשיתם, כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את החוקים „ –פיע  בספר דברים )ד,ו( מו

ינו בכל -ים קרובים אליו כה' אלוה-האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. כי מי גוי גדול אשר לו אלה

ושם “. ותן לפניכם היוםקראנו אליו. ומי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אני נ

 “.ה מכל העמים אשר על פני האדמהיך להיות לו לעם סגול-יך, בך בחר ה' אלה-כי עם קדוש אתה לה' אלה„ –)ז,ו(  

התורה מדגישים את כל היסודות הנבואיים המופיעים בפסוקים אלו שאכן התקיימו במשך כל ההסטוריה,  כל מפרשי

  למעט תקופות בודדות. 

נה היתה לאחר חורבן בית המקדש השני כאשר השבויים היהודים הוגלו לרומי והפכו לעבדים התקופה הראשו

ושפחות בכל בתי משפחות האצולה והשלטון ברומי. משפחות אלו נחשפו לראשונה לעוצמה הרוחנית של העם 

כמה אלוקית ידי אלוקים לעם שלם ושתורה זו היא חו-פעמית בהסטוריה על-היהודי ולתורה שנמסרה בהתגלות חד

גבוהה מעל גבוה מעבר לכל החוכמות של שאר העמים. כתוצאה מכך החלו להתגייר רבים ממשפחות השלטון 

ברומי, גברים ונשים. המפורסמים ביותר הם עקילס הגר ואונקלוס אחיינו של אדריינוס. אחרים החלו באיטיות 

אין עיר „ –  (39)"נגד אפיון", ב, ביוס כותב לקיים את מצוות התורה. ובפרט החלו לקיים את השבת. יוסיפוס פל

המשורר הורציוס שחי בתקופת “. היום השביעי, שבו אנו שובתיםיונית או ברברית ואין עם שלא חדר אליהם מנהג 

חורבן בית המקדש השני מספר על ידידו פּוסכוס אריְסִטיוס שאמר לו כי הוא חוגג את יום השבת "כאחד מרבים". 

לחשוש שבדרך זו האימפריה הרומית תיפול כפרי בשל לידי העם היהודי. כתוצאה מכך החלו השלטון שם החל 

סטוריונים ופילוסופים רומים לכתוב מסיבות פוליטיות כתבי שיטנה אנטישמית על בערותם כביכול של היהודים יה

רבן בהמ"ק מתמרמר והשמצות על השבת ועל הרומים המתייהדים. המדינאי והפילוסוף הרומי סנקה שמת לאחר חו

הוא מתריס  ,והוא מגנה בפרט את השבת. באגרותיו“ שמנהגיה של אומה ארורה זו...התפשטו בכל הארצות„על כך 

ושדומה הדבר כאלו המנוצחים חקקו חוקים  ,מחצה" כלשונו, המדליקים נרות שבתכלפי הרומים "היהודים ל

  . De Civitate Dei, VI,II))הובא בספרו של אוגוסטינוס למנצחים 

המשורר הסטירי יוֶבַנאל מתחילת המאה השניה לסה"נ, היינו מספר עשרות שנים לאחר החורבן, תוקף את הרומים 

ובאותו הזמן ההסטוריון טציטוס מתמרמר בספריו על  (96-106)"סטירות", י"ד, "מעריצי השבת"  –המתייהדים 

שנה כאשר האמפריה הרומית נפלה  150ין לאחר התפשטות השבת בעולם הרומי. תהליך זה הופסק כמעט לחלוט
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  לסה"נ. 315הנצרות, כאשר הקיסר הרומי בעצמו התנצר בשנת  –כפרי בשל בידי הכת שפרשה מהיהדות 

שנה ושוב מסיבות פוליטיות, כדי למגר את השפעת הותיקן על תרבות המערב.  300 -החלה לפני כ התקופה השניה

תה שהיא היורשת החוקית של החוכמות והעליונות של העם היהודי. מאז טענת הכמורה הקתולית והותיקן הי

מתפתחת בנצרות הפרוטסטנטית תנועת ההשכלה הדאיסטית, אשר באמצעות שקרים גסים וסילופים הפכה את 

הקערה על פיה, כאשר פילוסופים שונים רותמים גם את האנטישמיות המסורתית לשם ביסוס השקר הגדול 

ת ות בתורה שבכתב ובעל פה ושה"דת" אין מקורה בעם היהודי אלא נטיה אוניברסלית טבעישהחוכמות לא קיימ

  כן החוכמות כולם מקורם בעמי קדם והיהודים לקחו חוכמות שונות מהעמים.-אצל העמים משחר ההיסטוריה. כמו

יקה, זהאסטרופייו חוכמות האסטרונומיה, במס' שבת )עה.( הובא שבכלל החוכמות שיחשפו לעיני כל העמים יה

"ושמרתם ועשיתם, כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים". איזו חכמה ובינה „ –האסטרולוגיה והמטאורולוגיה  

שחכמה הניכרת היא שמראה להם סימן לדבריו בהילוך „ –]רש"י חישוב תקופות ומזלות  –שהיא לעיני העמים, הוי אומר 

רש"י מדגיש דוקא חוכמה “. גשומה והיא כן, שנה זו שחונה והיא כן...".[ החמה והמזלות שמעידין כדבריו שאומר שנה זו

זו, כי עד לעת החדשה רוב אוכלוסיות העולם היו חקלאיות ולכן היו תלויים מאד בידיעות לגבי הגשמים ובכך נחשפו 

גשומה או כל האוכלוסיות של העמים לעליונות החכמה של התורה, שעל פיה ידעו לומר חכמיה מתי השנה תהיה 

שחונה, בו בזמן שגם בימינו בעידן החיזוי באמצעות לווינים ומחקר של מאות מדענים, לא ניתן לדעת כאן בארץ 

)"גשם ורוח", פרופ. פ. חיזוי גשמים מדויק אפילו לזמן קצר, כפי שכותבים גדולי המומחים בתחום המטאורולוגיה 

  “., תש"ע, הוצ' ראובן מס, ירושלים(31אלפרט, עמ' 

לגבי הידע באסטרונומיה, התקיים הדבר בזמנו, למשל, לגבי מספר הכוכבים המדויק  במערכת הכוכבים שלנו. רק 

כיום התברר באמצעות טלסקופים לוויניים  המספר המדויק, מספר המופיע במס' ברכות )לב.(. כמובן שלמספר זה 

לכך היא  אוניתן במעמד הר סיני.  עוד דוגמ הלא היה ניתן להגיע ללא קבלה של דור אחר דור וגם מה שנרמז בתור

זמן הסיבוב המינימלי של הירח, שרק באמצעות שעונים אטומיים ניתן היה להגיע לכך, בעוד שזה כבר נרמז בתורה 

אמר להם רבן גמליאל, כך „ – והועבר דור אחר דור ממעמד הר סיני, כפי שזה מופיע במס' ראש השנה )כה.( 

 “.   ושני שלישי שעה וע"ג חלקים א אין חדושה של לבנה פחותה מעשרים ותשעה יום ומחצהמקובלני מבית אבי אב

כי בעקבות הצרות שבגלות היא נאבדה מאתנו, היינו, חכמת העבור  נ", ח"א, פ"עא["]"מועל חכמה זו, כתב הרמב"ם 

ן נזקקים בתחום זה כפי שנמסרה בתורה שבעל פה על פי האמת המוחלטת, כפי שמסרה הקב"ה למשה בסיני ולכ

לחוכמת האומות באסטרונומיה הבנויה רק על השערות ונסמכת בעיקר על חוש הראיה בין דרך מכשירים מכניים 

ובין דרך מחשבים ולווינים, שהיא תפיסה מאד סובייקטיבית ושנויה בדברים רבים במחלוקת בין האסטרונומים 

גם משתנים בהתאם המחלוקות שלהם באסטרונומיה,  עצמם ובכל דור נקבעים אצלם אכסיומות חדשות וממילא

  אסטרופיזיקה וקוסמולוגיה.

והיא נקראת "סוד" מכמה  ]מס' ר"ה )כ:([החכמה האמיתית בתחום זה היתה מתומצתת בברייתא זו של סוד העיבור 

יך והעמיק והרז"ה האר“ ברייתא השנויה ברמזים„בקיצור, משום שהיא  )ד"ה סוד העיבור(סיבות. רש"י כותב שם 

בהסברו מהן הסודות ולמה ברייתא זו נקראת "סוד", במס' ר"ה )כ:( בחיבורו "המאור הקטן" על הרי"ף )ה:( בד"ה 

  כי סליק.

המקום השני בו מופיע הקשר לגבי החוכמות בין ישראל לעמים, הוא בספר מלכים א' בפרקים ג' ו ה' על חכמת 

ונתת לעבדך לב שמע לשפוט את עמך להבין „ – ה מאת האלוקיםשלמה. בפרק ג' מסופר על בקשת החכמה של שלמ

ים אליו יען אשר שאלת את הדבר -בין טוב לרע ...ויטב הדבר בעיני ה', כי שאל שלמה את הדבר הזה. ויאמר אלה

הזה ולא שאלת לך ימים רבים...עושר ולא שאלת נפש אוֹיבך ושאלת לך הבין לשמע משפט. הנה עשיתי כדברך. 

ים חכמה -ויתן אלה„  – )ה,ט(“. אשר כמוך לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוךלך לב חכם ונבון  הנה נתתי

לשלמה ותבונה הרבה מאד ורחב לב כחול אשר על שפת הים. ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם ומכל חכמת 

. וידבר שלשת הגוים סביב ויהי שמו בכלמצרים. ויחכם מכל האדם, מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול 

אלפים משל ויהי שירו חמשה ואלף. וידבר על העצים מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר יצא בקיר וידבר על 

מכל העמים לשמע את חכמת שלמה מאת כל מלכי הארץ אשר הבהמה ועל העוף ועל הרמש ועל הדגים. ויבואו 

  “. שמעו את חכמתו

הר סיני בתורה שבעל פה, מתן התורה בבאר את מה שנמסר לעם ישראל בתורה, מבפתיחה לפירושו על ה הרמב"ן

שלמשה רבינו נמסרו כל הידיעות ושורשיהם לגבי כל הבריאה החל ממעשה מרכבה וכלה בטבעי הדומם וכיצד כל 

כתב הכל הנ„ – ]מס' ר"ה )כא:([דבר מרומז בתורה שבכתב ושהם הדברים הכלולים במ"ט שערי הבינה שניתנו לו 

, או בגימטריאות, או בצורת האותיות, בכתובות כהלכתן, או המשתנות במילים( )=בתורה בפירוש או ברמיזה בתיבות 

-בצורתן, כגון הלפופות והעקומות וזולתן, או בקוצי האותיות ובכתריהן...ושלמה המלך עליו השלום, שנתן לו אלה
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שידע סוף כל התולדות, ואפילו כוחות העשבים וסגולתם, ים החכמה והמדע, הכל מן התורה היה לו וממנה למד עד 

"וידבר על העצים מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב  ]מ"א )ה,יג([עד שכתב בהן אפילו ספרי רפואות, וכענין שכתוב 

  הרמב"ן מאריך שם עוד על חוכמתו וידיעתו של כל אלו מן התורה ע"פ דברי חז"ל.“. אשר יוצא בקיר..." 

"תורת העולה" פרק יא, גם מציין את דברי הרמב"ם שכל החוכמות של הבריאה הגשמית והרוחנית  בספר הרמ"א

  נמצאים ונרמזים בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה.

בפירוש לספר מלכים א' מבאר בפרק ג' את ההבדלים בין ידיעת והבנת החוכמות באמצעות השכל  האברבנאל

לשלמה בהבנת כל הידע ובהבנה של מהות טבעי הבריאה והמצוות מתוך האנושי לבין ההארה הניסית שנתן אלוקים 

ידי אלוקים הוא החל -התורה שבכתב ובע"פ. אף שידע לפני כן כבר את כל התורה, מאותו יום שהואר לבו ומוחו על

להבין דרך קריאת התורה את כל החוכמות כפי שהובא בחז"ל בפסיקתא והאברבנאל מצטט שם מאמר זה. הוא 

לבאר שישנם חמש סיבות מדוע כל מי שחוקר בשכלו האנושי, למעשה אינו מגיע כלל להבנה אמיתית בכל  מרחיב

   עמל, איחור, שפלות, קצור ושגיאה. –החוכמות האלו 

אמנם כפי שראינו, גם את אברהם אבינו העריכו כל האומות ובאו להתייעץ עמו ולהתרפאות ממנו, אך שלמה המלך 

באו אליו  ושכולםם, שכל מלכי וחכמי האומות הכירו בעליונותו כגדול החכמים בעולם היה היחיד בכל הזמני

אנשי  –אדם" בא לרבות שאפילו החכמים מסוג ה"שוטים" הלהתבשם מחוכמתו. חז"ל מציינים שה' הידיעה "מכל 

הודו ששלמה  , על אף ספקנותם בכל מה שקשור להבנת שורשי החוכמה,]מס' נדה )ל:([המחקר של החוכמה היונית 

  ידע בצורה אמיתית ומוחלטת את כל סודות טבע הבריאה.

כיצד לנהל מדינה, בית, יחסים בין בני האדם  –חכמי האומות באו ללמוד משלמה המלך רק בתחומים הרדודים 

, לא היה שייך ללמדם, כי השכל אך בכל מה שקשור להבנת שורשי הטבע של הבריאהורפואות נפש וגוף, 

זמנית ובצורה אחדותית, היינו -ו יכול לתפוס ולהבין את המכלול האינסופי של הפרטים והכללים בוהאנושי אינ

כי הוא הכין את הכלים מהמסובב לסיבה. רק מי שזכה בשפע נבואי כשלמה המלך יכל לתפוס ולהכיל הבנות אלו, 

יכים המתרחשים, אלא לכל . בדברים הכי פשוטים אין השכל האנושי יכול להבין את סיבת התהללקבלת שפע זה

היותר לתאר את מהלך התהליכים בזמן, כגון: חוק כח המשיכה המתאר את הצורה הפיזיקלית ואת הרכיבים 

שמרכיבים תהליך זה בזמן זה אחר זה, אך מדוע כל רכיב מתרחש ומה זה באמת תורם לקיומה של כל הבריאה, שכל 

  אנושי אינו יכול כלל להתחיל לתפוס זאת. 

גבי השפעת רכיבים אלו זה אחר זה ישנן מחלוקות רבות ובכל תקופה משתלטת על רוב החוקרים דעה מסוימת גם ל

, והוא ידע שהוא רק חוקר בכל במוגבלות זו הודה גם אריסטו, כדברי האברבנאל שםולאחר מכן היא גם מופרכת. 

ם הידועים והחשובים לצורך הבנת תחום רק "כשלעצמו", היינו, שכביכול רק הנתונים שעל פיהם הוא חוקר, ה

  המחקר והתהליכים הנחקרים.

כל זמן שהיו נביאים אשר מהם זרם שפע של חכמה, ששכל אנוש לא יכל לתפוס זאת, לא היה צורך לגויים לתעד 

את העובדה שמקור החוכמות מגיע מההתגלות האלוקית אל נביאי ישראל, כי זה היה מפורסם כאמור לעיל ורק עם 

דן הנבואה, כאשר הדברים האלו החלו להשכח, ראו צורך הסטוריונים ופילוסופים של אומות העולם סיום עי

  להעלות את הדברים על הכתב.

פוגשים התייחסויות אלו של מקור החכמה בעם  לפני הסה"נ( 330)בערך בשנת לפיכך, מיד עם תום תקופת הנבואה 

של הקטאיוס מאבדרה בחיבורו "איגיפטיקה", תאופרסטוס  היהודי והשפעתו כמקור החכמה אצל העמים, בכתביהם

 Deabstinentiaאפלטוני -אוי)תלמידו של ארסטו, אשר מובאות מכתביו מופיעים בחיבורו של פורפיריוס הנ

)יוספוס וֶמגסֶתֶנס וכן אצל בירוזוס בן האומה הכשדית שנודע אז בספריו המפורסמים באסטרונומיה ופלוסופיה 

. ספרים אלו גם תורגמו ליונית. שבחים רבים על חכמת היהודים שכתב היוני הקטאיוס, (3אפיון", עמ' פלוויוס, "נגד 

וכן מצטט יוסיפוס פלויוס ב"נגד  (13)"נגד קלסוס" א: מצוטטים בחיבורו של אוריגנס, מאבות הכנסיה הקתולית 

הדגיש את האופי ה"פילוסופי" של אפיון". הקטאיוס מסתכל בעינים יוניות על חוכמת היהודים והוא הראשון ש

  היהדות ואת משה רבינו כמחוקק העליון הראשון.

 היונים( )=שהובעו על עניני הטבע אצל  הדעות( )=ואולם כל „ –  )"על עניני הודו"(מגסתנס כתב בספר השלישי שלו 

ואלה  ברהמינים( =)העתיקים, נאמרים גם אצל "המתפלספים" מחוץ ליון ואלה אצל ההודים על ידי הברכמנים 

. ישנם רבים, ( וממנו העתיק אוסביוס[15)טו: Stromato]הופיע וצוטט בספרו של קלמנס מאלכסנדריה “ בסוריה הנקראים יהודים

המייחסים את הברהמינים לצאצאי בניו של אברהם, אותם הוא שלח לארץ קדם ומסר להם "שם טומאה", כפי 

  על כך.  ]ב"ר )סא,ו([צטט את דברי חז"ל ורש"י שם מ )כה,ו(שמופיע בספר בראשית 

הברהמינים עד היום מזהים את עצמם כצאצאיו של אברהם אבינו. ישנה עוד רשימה ארוכה של פילוסופים 

והסטוריונים יווניים המשבחים את תורת ישראל והשפעתה על אומות העולם, אך כאמור מיד לאחר חורבן בית 
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ויים היהודים על בני האצולה ברומי, שחלקם מתגיירים וחלקם מתחילים המקדש השני, כתוצאה מההשפעה של השב

)מיד לאחר מות הקיסר לשמור שבת, מתחילים ההיסטוריונים והמלומדים הרומיים בהנחיית ראשי האמפריה הרומית 

יקרו, ליצור מיתוס עם הרבה בדיות, תוך שהם הופכים את העובדות על פיהן. הכוונה היא לכתביהם של ק אוגוסטוס(

  סנקה, טקיטוס ועוד. 

גם באלכסנדריה נוצרה מתיחות עם היונים שם, כתוצאה מהגירה מחודשת של יהודים אחר החורבן ושם נוטל אפיון 

את המלאכה הבזויה הזו על עצמו ויוצר חיבור רצוף בשקרים גסים ואנטישמיים נגד העם היהודי, אשר לכן נזקק 

אפיון", תוך רכוז מקורות רבים של חכמי כל האומות אשר כותבים בצורה  יוסף בן מתתיהו לכתוב את ספרו "נגד

הנה ראשית, יש   נחרצת שמקור החוכמות המוסר והתאיזם הוא העם היהודי, החל מאברהם אבינו ומשה רבינו.

לברר מהי דעת התורה שבע"פ שהועברה במשך הדורות ממעמד הר סיני, לגבי היחס למה שאומות העולם קוראים 

-מה", לגבי מקורה בתורה ולגבי כל מאות המסורות של השפעת התורה על "חוכמת האומות" והדרכים שעל"חכ

  ידיהן הם הושפעו ממנה.

, שכל המציאות כולה מתחילת הבריאה ואילך, על כל )א,ב(מבארים לנו כבר בתחילת "בראשית רבה"  חז"ל

בתורה ולא עוד אלא שה' הסתכל בתורה כאדריכל המאורעות שיתרחשו ועל החוכמות שיתפתחו בהמשך, הכל נרמז 

המסתכל בספרי הלימוד והשרטוט שלו כדי לבנות בנין, כך ה' הסתכל בתורה ועל פיה ברא את כל המציאות. אכן, 

בתורה רמוזים כל החכמות והידע האמיתיים, לעומת זאת קיימים גם בתורה רמיזות על כל "החכמות", 

  דתות השגויות והשליליות.  אידיאולוגיות, פילוסופיות, וה

מתייחסים בשלילה מוחלטת לכל חוכמות הגויים מכל סוג שהוא ומשבחים רק את יופי השפה של היונים אך  חז"ל

דבריו של יפת יהיו באהלי שם...יפיותו של יפת יהא באהלי „ – כמתה ולכן נאמר במס' מגילה )ט:(שוללים את כל ח

  ונית, כי אז דברו בארץ ישראל ביונית. מילים בי 2500-3000בחז"ל יש “. שם

. הוא בדק את כל המילים האלו. הוא (225 -235)עמ' מתייחס לנושא זה בספרו "יונים ויוונות"  פרופ. שאול ליברמן

כתב שהוא נוכח בתופעה עקבית: חז"ל השאירו על מתכונתם רק את המילים שיש להן  משמעות פשוטה לשימוש 

יש להן גם מובן פילוסופי, או שהם לא הביאו אותן כלל או שהם שיבשו אותן במתכוון, כדי יום יומי. מילים כאלו ש

להורות על הדחיה מאותן חוכמות של המדע היוני המשמש גם בסיס למה שקרוי כיום המדע המודרני והפוסט 

  מודרני.

 אפלטון, אריסטו ופיתגורס()כגון: סוקרטס, דוחים בצורה קיצונית כל יחס של הערכה לגדולי חכמי הגוים  חז"ל

 בישראל( )=אמר לו, הקטן שבהם „ – את מה שאמר עקילס הגר לקיסר אדריינוס  )ט,יב(ואומרים ב"שמות רבה" 

יודעים. אמר לו: אמור לי מה הם יודעים ? אמר לו: הקטן  כגון אלו שהוזכרו לעיל( )=יודע מה שאין כל חכמי הגויים 

במקומות רבים חז"ל “. עולם, מה נברא ביום ראשון ומה נברא ביום שני...שבהם יודע היאך ברא הקב"ה את ה

מצביעים על כך שבהתדרדרותם של הגויים, שם הם ירדו לדרגת בהמה, כאשר בדרך כלל הם משווים אותם לטיפש 

  חמור, כגון במס' נדה )מה.(.  –שבבהמות 

 –לידה בגיל שש, משום שעל הגויים נאמר הפסוק מייחסים ליוסטינה, בתו של אנטונינוס קיסר, אפשרות של  חז"ל

ברם, חז"ל מבארים, שיתכן שגוי יאמר דבר חכמה מסוים אף על פי “. בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם„

שהוא מושווה לבהמה הכי טפשית ואף יקרא חכם, כמו שיתכן שפושע שיקיים כמעט את כל המצוות ובכל זאת, 

ולכן אמרו  ]"משנה ברורה" )קח,ז( )כא([ף לאחר זמנה, אך הוא כבר נקרא פושע משום שהוא התפלל תפילת מוס

ובפרט שאפילו אם בעל חי טמא “. באומות העולם נקרא חכם אפילוכל האומר דבר חכמה „ – ]מס' מגילה )טז.([חז"ל 

צרכיה בסתר ומכסה  שעושה„ – רש"י)אלמלא נתנה תורה היו למדים צניעות מחתול „ – נוהג בחכמה גם יש ללמוד ממנו

לך אל „ – כמו שאמר שלמה המלך“, וחריצות מנמלה“( שבועלים בסתר ולא בפרהסיא –או כדברי רבינו חננאל שם “, אותה

   ]משלי )ו, ו([.“ נמלה עצל ראה דרכיה וחכם

 –חכמה אפילו משרץ טמא כנמלה וכן כתב הרמב"ם בהקדמה של ח' פרקים למס' אבות -, יתכן ללמוד דבראם כן

שמשום שיתכן שימצא דבר חיובי מסוים של חכמה בשרץ טמא זה, זה אך כמובן, , “קבל את האמת ממי שאמרה„

דרך בכל חכמה, שהרי מלבד דבר זה, ידיעותיו והתנהגותו הינן שליליות -יהיה מעשה סכלות להפוך שרץ זה למורה

מי שיהפוך את הגוי למורו ורבו בכל שאר  ביותר ולכן גם אם גוי אמר בטעות איזה דבר חכמה, זה היה מטופש מצד

  דברי החכמה.  

אף שיתכן שמישהו מהגויים יאמר איזה דבר חכמה, אין פירושו של דבר שהוא מבין אותו לאשורו ולכן ניסח זאת ר' 

  דבר חוכמה".  המלמדדבר חוכמה" ולא "כל  האומריוחנן ש"כל 

מעצם חכמת אישיותו והוא רק אומר אותה כמו תוכי, שעל כך יש להבין מנין לגוי ידע מזערי זה אם זה לא נובע 

מבארת אותה הגמרא במס' ברכות )נח.( שמי שרואה חכמים גויים, היינו שאמרו פעם איזה דבר חוכמה מברך "ברוך 
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לבשר ודם", היינו, שהוא קיבל מתנה אלוקית שיפול בפיו דבר חוכמה. לכן חז"ל מראים לנו דבר  מחכמתושנתן 

   .ה במס' פסחים )צד.(חכמה כז

לגבי מזל קבוע וגלגל סובב שבנקודה, בזאת נצחו חכמי אומות העולם את החכמים אבל את ההסבר למה מסתבר 

כמוהם החכמים לא אבו לשמוע מפיהם, כי אצלם זה רק בגדר אמירה הסתברותית ולא סיבה אמיתית ואת הסיבה 

וביום הם רק צוננים. אמנם את דברי אנטונינוס רבי כן  לכך אמרו חכמי ישראל, משום שבלילה המעיינות חמים

משבח, כי הוא שאף להיות יהודי ולבסוף נראה שהוא התגייר. מסיבה זו הובא ב"ראשונים" שזה לא ממש נצוח 

  מבחינת הכוונה של חכמי ישראל בטיעון שלהם.

]במדבר אך ה"רקנטי" מסביר  גם ב"זהר" מופיע, שיתכן שבמשהו מסוים יש לגויים משהו שמתקרב לדרך האמת,

שהכוונה היא רק עד התקופה של אריסטו, אך מאז שמופיע אריסטו כבר אין כזה דבר )יט,ב( על הפסוק אשר אין בה מום[ 

שגוי יאמר איזה דבר חוכמה, אלא הוא יוכל רק לומר דברים שמושג ה"חכמה" נקרא על דבריו רק כביטוי מושאל, 

 ת ביחס לדעת האמת. ומבחינה סובייקטיבית ושנכונים "כשלעצמם", היינו, פיקטיבי היינו, רק בדברים שהם נכונים

גם המדעים בימינו בנויים כך וכיום גם הפילוסופים של המדע מודים שידיעות המדע לגבי המציאות אינן מציאות 

מודים שכולם  אובייקטיבית אלא סובייקטיבית וחומרנית, בין בנושאי הפיזיקה ובין בנושאי המטהפיזיקה. הם

אם יאמר לך אדם „ – ]"איכה רבה" )ב,יג([ בהמשך לכך אומרים חז"ל "נכונים" עד שתדחנה התאוריות מ"נכונותן".

היינו, שיתכן שיפול איזה דבר חכמה לפיהם, אף שעד עכשיו ראית שהגויים מתמצאים רק “, יש חכמה בגויים תאמין

היינו, יהודי  "אדם",להאמין לכך, אך בתנאי שיאמר לך את זה במדעים וטכנולוגיות ולא בחכמה, בכל זאת ניתן 

ולכן מגוי אסור ללמוד שום  ]מס' יבמות )סא.([“ אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויין אדם„ולא גוי, כי רק 

חכמה וגם אם הוא יאמר בטעות איזה דבר חכמה, את ההסבר לכך אין ללמוד ממנו אלא מפי חכמי ישראל כפי -דבר

שהובא שם במס' פסחים )צד.(, אך גם מיהודי כשר הנקרא אדם ניתן לפעמים בצורה מורחבת יותר ללמוד את 

  דווקא מ"אדם", אך לא מגוי. “, אדםאיזהו חכם ? הלומד מכל „ –  ]מס' אבות )ד,א([ההסבר ולכן אמרו חז"ל 

לוקית ולכן הם ספר תורה מהלך והם מחוכמתו", כי לחכמים יש חכמה א שחלקמי שפוגש חכם יהודי, צריך לברך "

  יודעים את הסיבות שאמיתיות לכל טבעי המציאות מכל הבחינות. 

גוי שלמד תורה חייב מיתה כפי שראינו לעיל, כי התורה היא חכמת האמת של הטבע והגוי במגושמותו לא יכול 

שהם  דברי תורה, אך דווקא גה )יג.([]מס' חגי“ תורה לגוי דברי מוסריםאין „ – הבין זאת ויעוות את הדברים ולכןל

]ראה רש"י שם ד"ה נגנז, תורה שבע"פ שנמסרו לנו על פה מסיני, או מה שקרוי "דברי קבלה" ו"הלכה למשה מסיני" 

 מס' נידה )סז( ד"ה דבר תורה, מס' שבת )פג:( ד"ה דרבנן ו)מח:( ד"ה דבר תורה. לעומת זאת ראה עוד ב"במדבר"ר" )יד,יב(

תנו בכתב ד"ס כשם שנתנו דברי תורה", היינו תורה שבכתב נקראת כך כאשר משווים זאת לדברי סופרים, אך "למה לא נ –

, אך תורה שבכתב, כבר כתב הרמב"ם באגרתו לעובדיה הגר, שניתן על כל פנים בש"ס הכוונה תמיד לדברי קבלה.[

א מאת האלוקים וזאת כדי לישר את ללמד לגוי אם הוא מבקש זאת, אך דוקא לנוצרי שמאמין בתורה שבכתב שהי

אך לא למוסלמי שאינו מאמין בתורה שהיא מאת האלוקים וממילא אין ללמד תורה שבכתב אלא רק  ,דעותיו

רפורמים, ציונים דתיים,  –פרוטסטנטים מכל הסוגים -אך לא לנוצרים פרוטסטנטים או יהודולקתולים, 

הם מאמינים בתובנת היסוד הפרולריסטי של בגלל שובה, תשקונסרבטיבים וכו', אלא אם הם מוכנים לחזור ב

פי מה שנמסר לגדולי ישראל עד ימינו, אלא לפי הפנטזיות -בגובה העינים" ובודאי לא עלוהתלמוד ך ""התנ

  .של הרבאיים שלהם

כמה ם אינם נקראים חו, מדוע המדעים של אומות העול)באר השישי, עמ' קיט(המהר"ל מפראג מסביר ב"באר הגולה" 

כל חכמת התכונה, אין ראוי שיהיה נקרא שם חכמה עליו. כי אין נקרא „ – את מדע האסטרונומיה אומביא כדוגמ

חכמה רק שידע הדבר כמו שהוא ודבר זה לא תמצא בחכמתם, כי לא אחד שעמד על אמתתו ומה לי אם ישקר הרבה 

 )=כמי האומות לא ידעו רק שעור זמן מהלך ידעו אמיתתו...מפי הש"י. ועוד כל ח חז"ל( )=או ישקר מעט...שהם 

מסיבה זו אין ר ודבר זה יקרא סוד העיבור...". ...ולא ידעו טעם הדבר ומאיזה צד נמצא כך ולמה כך בבירוהכוכבים(

התורה, אלא תמיד זה במצב של  –מוצאים במקורותינו יוזמה של חכמים ללמד לגויים את מציאות האמת של הטבע 

וכן השאלות  ]מס' בכורות )ח:([גון המפגש של רבי יהושע בן חנניה עם זקני אתונה, אותם הוא ניצח כפיה מצד הגוי, כ

שהם הצליחו גם לענות לו בחכמה  ]היינו זקני הדרום, ראה למשל מס' ברכות )לה:([ששאל אלכסנדר מוקדון את זקני הנגב 

כל . ]מס' תמיד )לב:(["מה למעלה ומה למטה" -וידעו להתחמק ממנו משאלות צפויות מעל לתפיסה האריסטוטלית שלו

לאחר חורבן בית המקדש, כאשר למעשה  ויהם ומושליהם לחכמי המשנה, היהשאלות שהפנו הרומאים, קיסר

הפקודה היתה להרוג כמה שיותר יהודים ובודאי את חכמי ישראל שניצחו את הגויים בויכוח הכפוי. כל התנאים 

, רבי יהושע בן ]מס' בכורות )ה.([וכן רבן יוחנן בן זכאי  ]מס' ע"ז )נד.(, ר"ע ]שם, )נה.([ג האלו היו בזמן החורבן, כגון ר"
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  , רבי מאיר ועוד.]שם, )ח:([חנניה 

 

]וכן המפגש של אלכסנדר מוקדון עם מלך קציא, כפי שהובא במס' תמיד )לב.( מופיעים סיפורים על אלכסנדר מוקדון 

דם מושחת ורחוק מאד ממה שכתבו הנוצרים, שרבו ומורו אריסטו כתב את המוצג שם כא ב"בראשית רבה" פ"לג[

"ספר המדות" העוסק במוסר. יתכן שבכך רצו חז"ל להראות לנו שכשם שמגדולי תלמידיו של אריסטו היה אדם 

אריסטו. אין מקור יהודי מזמן חז"ל המייחס את "ספר המדות" לאריסטו, אלא מקור -מושחת, כך היה גם מורו

  ידי הנוצרים. -ידי יהודי ויוחס לאריסטו על-וס הוא רק ממקורות נוצריים ויתכן מאד שהוא נכתב עלהייח

כל כתבי אפלטון ואריסטו הם לגמרי מפוקפקים, שהרי אין שום מקור אמין של אדם ירא שמים שממנו  ,למעשה

רים ואם ל"ברית החדשה", מגיע המידע על כך שהם כתבוהו אלא כמעט כל כתבי פילוסופי יוון מגיעים מהנוצ

אלף גרסאות שונות ותרגומם הלטיני של התנ"ך מלא בשיבושים  150שהיתה בשמוש נרחב בעולם הנוצרי יש 

שקרים וסילופים, כפי שכתב המהר"ל ב"באר הגולה" בעמ' קיט, כל שכן שכתבים יוונים אלו ושאר הכתבים 

  וטין.ידי פילוסופים יוונים מפוקפקים לחל-שנכתבו לטענתם על

סלדו מכל מפגש עם הגויים כשמדובר היה בנושא של חכמה ותמיד מדגישים חז"ל שמפגשים כאלו נכפו  חז"ל

את  ְתלמדלאפיקורס" ולא "דע מה  תשיבידי הגויים והסיפורים על כך הובאו בחז"ל רק כדי לדעת "מה -עליהם על

המינין מכל סוג שהוא ולכן היו לעיתים  האפיקורס". מסיבה זו הם ניסו לנער מעצמם כמה שיותר מהר את כל

]"ילק"ש" בראשית יד, "פסיקתא" פרשת פרה ו"תלמוד ירושלמי" מסכת ברכות פ"ט שואלים אותם תלמידיהם "אותו דחית ְבַקש" 

, (מס' ביצה )ב, ה ז( ירושלמי" מס' שבת )ג,תלמוד ]"במדבר רבה" )ט,כד(, "בקנה, לנו מה אתה משיב"  ודחית האו "לז דף יב[

ראו בהם בסך הכל הם . לכן חז"ל לא ראו בכך כל שבח בכך כשפנו אליהם גדולי הפילוסופים, כי תנחומא חקת ח'[

אנשים נחותים, לכן כל שלל המסורות של מפגשים בין גדולי הפילוסופים עם נביאים ותנאים והסיפורים על כך, 

יעות מאותם אישים מקורם בנוצרים, שכאמור שהם הושפעו מהנביאים והתנאים ושיש להם  חוכמות אמיתיות המג

לעיל, רצו להראות את גדולת הנביאים והתנאים שכביכול הם ממשיכיהם. מסיבה זו ישנם סיפורים עם הרבה 

שיבושים ודברים לא הגיוניים, על כך שחכמי ישראל בתקופת ה"ראשונים" ובתחילת תקופת ה"אחרונים" השתמשו 

לכך נביא את המסורה שאפלטון למד מירמיה הנביא  אכדוגמ פי שנפרט להלן(.ישראל )כ בהם כדי להציל את עם

במצרים. המקור הקדום ביותר בו מובא סיפור זה הוא כמובן נוצרי והוא מופיע בספרו של אחד מאבות הכנסיה 

. הוא (11)ח:בספרו "עיר האלוהים  לסה"נ( 354-430)הבישוף אוגוסטינוס מהעיר היפו בצפון אפריקה  –הנוצרית 

מביא סיפור זה כדי להסביר כיצד אפלטון יכל היה להגיע לרעיונות כה קרובים לנצרות ללא כל התגלות נבואית 

אליו. הוא גם כותב שבמסעו למזרח, אפלטון קרא את הכתבים הנבואיים. מסורת זו מופיעה גם אצל אבות כנסייה 

ואוסביוס  (22, א, Stromato), קלמנס (39)"נגד קלסוס", ח"ד, ינס , אורג(60", ח"א, עמ' "Apologia)נוספים, כגון: יוסטינוס 

ואחרים. הבסיס למסורת זו, שלדבריהם נלקחה מחכמי היונים, היתה העובדה, שגם ירמיה  (22:9]"הכנת האונגליון" יא, 

מו של י.ג. ליבס , על פי תרגו23-5)"טימאוס", וגם אפלטון שהו במצרים מיד לאחר החורבן בארץ ישראל. בכתבי אפלטון 

מספר אפלטון על סולון, הפילוסוף היווני, שהיה במצרים ולמד מהמצריים. מדבריו  מלטינית שהוא תרגום מיוונית(

ולשמע החשבון הזה אמר אחד מהכהנים, „ –משתמע, שליוונים יש שכל של ילדים והם צריכים ללמוד מהמצריים 

לעולם ילדים אתם ויווני זקן איננו בנמצא...כולכם צעירים  –איש זקן עד מאד "הוי סולון סולון, אתם היונים 

דברים אלו מובאים שם בדיאלוג בין קריטיאס . “בנשמותיכם, שלא צברתם בהן ימים ושום ידיעה שזרקה בה שיבה"

  .90וסוקרטס. קריטיאס מספר לסוקרטס מה ששמע מסולון שהיה אז בן 

יד מאותה עת. לא ידוע כיצד הם הגיעו -מית וללטינית. אין שום כתב"כתבים" אלו תורגמו מיוונית בניב מסוים לרו

לידי ראשוני הנוצרים ומי הם המתרגמים ומהי רמת אמינותם הבלשנית והמוסרית. מה שברור הוא, כי תוכנם של 

הדברים שירתו את האינטרסים של אותם נוצרים וכנראה שהיה פילוסוף בשם אפלטון, אך לא ברור אם הוא זה 

הן לגבי עצם הכתבים והן לגבי הגירסה המדויקת וכנ"ל  ,את הדברים, או שזו רק המצאה של אבות הכנסיה שכתב

  לגבי שאר הכתבים של פילוסופי יוון.

ב"ראשונים" מופיעות התייחסויות שונות לגבי אפלטון ואריסטו, כגון הרשב"א שאינו מזכיר כלל שאפלטון פגש את 

וגם ראיתי לפילוסופים „ – הרשב"א", ח"ה, סי' שסח, הוצ' מכון ירושלים, עמ' רנד, ד"ה וגם[ ]"שו"תירמיה. הוא כותב באגרת 

שאמרו כי הנפש הנבואית למעלה מן הנפש הפילוסופית, כי הנפש הזאת לא תצטרך לקנות הידיעות והחכמות 

מהבין מה שבא על ים( נלא )=אנחנו לואים  אפלטוןבהקשים והקדמות, כמו שתצטרך הנפש הפילוסופית...ולכן אמר 

  “.ידי הנביאים ואמנם נדע ממנו מעט ונסכל הרבה...

]"אוצר  רבי יצחק דמן עכו –על הזיקה בין אפלטון לירמיהו הנביא ישנה עדות בספרו של תלמיד הרמב"ן 

מופת כוזב יצא „ – [30, הערה 102קבלה ופילוסופיה, עמ'  –)כב.(, כפי שמצוטט בספרו של אידל  775חיים", כת"י גינצבורג, 
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מחידוד ספר חכמת ההגיון, כמו שהמופת שהביא אפלטון על דברים המתריס כנגד קבלת ירמיהו הנביא ז"ל, היה 

שקר גמור כמו שהודה הוא עצמו לתלמידו בחלום אחרי מותו, כאשר כתבתי בספר "דברי הימים" וגם בספר "חיים 

מדבריו “. ששמע מפי המקובל האמיתי מורנו הרמב"ן ז"ל  דאורייתא", כתבתיו מפי ר' דוד הכהן ז"ל גדול דורו

משתמע שאפלטון לא למד מפי ירמיה והודה לדבריו, אלא רק לאחר מותו של אפלטון דיבר אפלטון עם תלמידו 

בחלום, אך בספרים רבים של חכמי ישראל בתקופת ה"אחרונים" מופיע שהוא כן נפגש עימו ולמד מהנביא ירמיה 

  ות לכך. ונביא מעט דוגמא

 ]עמ' )שה:([האברבנאל מביא מסורה נוצרית זו, הטוענת שהועברה מחכמי היוונים, בשנים מספריו. בפירושו לירמיה 

הוא מציין  )פרק ו' עמ' קצג(הוא כותב שחכמי היוונים סיפרו שאפלטון למד מירמיה הנביא ובספרו "מפעלות אלוקים" 

תתנועע בעצמה תנועה סבובית בהיותה בגוף...והוא באמת מאמר אמר אפלטון החכם שהנפש „ –זאת כדבר מוסכם 

כי היא גלתה לנו „ –  ]"מגן אבות" )ל.([הרשב"ץ כתב “. מדעי ראוי היה לשכמותו, תלמיד מתלמידי ירמיה הנביא

לחכם ן'  על מו"נ לרמב"ם( )=מסורת האלוהות, מה שלא יגיע מחקר השכל האנושי וכבר כתוב ב"מורה המורה" 

ז"ל, כי אפלטון הפילוסוף, שכל חכמי המחקר נכנעו לפילוסופיותו, כתב כי דבר עם אחד מנביאי ישראל  פלקירה

ובתחילת הדברים לא נראה לו ממנו ענין גדול וכשנכנס עמו בעומק אלוהותו הבהיל והיה תכלית כוונתו להבין דבריו 

ל איני חושב שהיה אלא אחד מתלמידיו ויש אומרים כי זה היה ירמיה הנביא ובאמת כי בזמן אפלטון היה, אב

יתכן שכוונתו היא שאפלטון לא שוחח עם ירמיה אלא עם אחד מקטני תלמידיו של ירמיה, אך יתכן “. הקטנים

כן מובא סיפור זה בספרו של רבי -שכוונתו שאפלטון עצמו יכול להחשב רק כאחד מקטני תלמידיו של ירמיה. כמו

דוחה את דברי האברבנאל,  ר"י מוסקאטו. [41])ד,ג( דף כא, עמ' רושו על ה"כוזרי" יהודה מוסקאטו  "קול יהודה" בפי

שהרי ב"כוזרי" מובא, שפילוסופי יוון לא ראו את הנביאים ומופתיהם, כי אם היו פוגשים בהם היו מודים להם. הוא 

ו האחרונים קושר את גם מביא ראיה מפיצ'ינו שכתב על אפלטון ספר ולא הזכיר את ירמיה, אף שפיצ'ינו בכתבי

  מקורותיו של אפלטון לתורת משה, משום שביקר במצרים.

לא ידע שגם פיצ'ינו שלל בכתביו האחרים את דברי ה"כוזרי" וכותב מספר פעמים על כך שמקור  ר"י מוסקאטו

  החוכמות הוא בעם ישראל וממילא ביקורתו אינה תקפה.

 127ים ובחלקם הם נובעים מטעויות דפוס. הוא כתב בעמ' קיימים שיבושים שונ ב"שלשלת הקבלה" לאבן יחיא

על כך שהרמ"א ב"תורת העולה" בפרק יא מביא את המסורת שהיפוקראט נפגש ולמד מדוד המלך, אך הרמ"א כתב 

זאת על סוקרטס. הוא גם כתב שהרמ"א כתב שם שאפלטון בא ללמוד מפיו של ירמיה הנביא במצרים, אך הרמ"א 

ורת זו. כיון שספרו של הרמ"א לא היה מצוי כל כך לעומת "שלשלת הקבלה" שהיה מצוי ביותר, אינו מזכיר כלל מס

 לכן מספר מחברי ספרים כתבו שגיאה זו שמסורת זו הובאה ב"תורת העולה".

  הבעיות הקשות שעמדו בפני העם היהודי ונסיונות ההישרדות שלו, עם 

 השתלטותה של הנצרות על אירופה

מדוע בתקופת ה"ראשונים" החלו חלק מגדולי הדורות להתייחס לחכמי יוון והנוצרים ולדבריהם אכן, צריך לבאר 

, כאשר אותם )אף שניצנים על כך החלו בסוף תקופת ה"גאונים"(ולציין שחכמי היונים למדו מעט אצל נביאי ישראל 

הרי שהם רק דקלמו מעט  חכמים לא יכלו כלל להבין את עומק דברי הנביאים ואפילו אם הם היו נפגשים עמם

מאמירותיהם או ספריהם, היות ולא היתה להם הבנה מתוך התגלות ה' אליהם ולא היתה להם כלל יראת שמים 

ודבריהם אינם נחשבים כלל חכמה כפי שהיטיב להגדיר זאת המהר"ל כדלעיל והם גם לא יכלו להבין את רוח קדשם 

כי כבר „ – ]באר הששי, עמ' )קכח.([בכתביו, כגון ב"באר הגולה" של דברי חז"ל, כפי שכתב המהר"ל במקומות רבים 

הכתובים וחז"ל מדגישים תמיד “. אמרנו לך עניין חכמים שלא השגיחו כלל בענין הגשמי, רק על ענין המהות

ל וכמעט בכ איוב )כח,כח( וראה מס' שבת )לא.([ – ]"הן יראת ה' היא חכמה"שחכמה הוא מושג זהה ונרדף ליראת שמים 

  מקום בכתוב מודגש, שהחכמה היא בלב. בספר שמות בפרשת ויקהל, יסוד זה מודגש חמש פעמים.

, כאשר הקיסר אוגוסטוס הרומי התנצר בניקאה, הוא החל להשליט לסה"נ( 315)שנים לאחר חתימת המשנה  150

פגניות וסירב את הנצרות הקתולית ברחבי האמפריה הרומית. העם הפרוסי כמעט הוכחד, כאשר הוא דבק ב

שנים, אירופה כולה הופכת לקתולית כאשר הותיקן שולט ביד רמה ומרשת את היבשת  500להתנצר. אחרי 

בכמרים ובישופים בכל כפר ועיר. כיום הקתולים מונים מיליארד ורבע מאמינים, אך הכנסיה המזרחית 

ני" של הותיקן ונשארה צמודה ל"לוח מליון מאמינים, לא קיבלה את "הלוח הגראגוריא 300האורתודוכסית המונה 

בינואר האורתודוכסי. הם יותר מחמירים בבדיותיהם ומשייכים את "רוח  7 -בדצמבר הקתולי הוא ה  25 -היוליאני" ולכן ה

הקופטית, החבשית והארמנית פרשו מהנצרות המקובלת כבר  –הקודש" גם ל"אב" ובעוד מספר החמרות. הכנסיות  הקטנות 

  אז התמסדותה.מאתיים שנה מ
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, "אמורים" היו לארח )בעיקר לאחר פלישת השבטים הגרמניים לתוכה(העמים באירופה שהיו פראים ופראים למחצה 

את העם היהודי הגולה בארצותיהם. אירוח זה היה מותנה במספר תנאים קשים ביותר, בפרט לנוכח ההאשמה 

 בעיות קשות ביותר: בפני ם. גדולי הדורות הועמדוהקבועה שהעם היהודי רצח את משיח

 הכדאיות בהחזקת היהודים בתחומם היה מותנה ביכולתם לפתח את ארצם, בעיקר מבחינה כלכלית.  א.

התורה שבעל פה היתה מלאה בהתבטאויות שונות נגד הנצרות וה"משיח" שלהם ונגד כל העמים ובפרט נגד  ב.

רית. מסיבה זו, התורה שבעל פה ובפרט המשנה אדום שצאצאיהם מגזע עשו היו ראשי האימפריה הרומית הנוצ

והתלמוד נדונו לשריפה, כאשר הגורמים הראשיים לכך היו משומדים שחיברו ספרים המוכיחים עד כמה המשנה 

והתלמוד מלאים בביטוים קשים נגד הנוצרים והעמים בכלל. המקרה המפורסם ביותר של שריפת התורה שבע"פ 

  . לסה"נ( 1242)אירע בשנת ה' אלפים ב' 

האפיפיור גריגוריוס פקד על ארצות אירופה לברר דבר זה אחת ולתמיד ובצרפת מילאו את מבוקשו. המשומד דונין 

כתב חיבור על כך. רבי יחיאל מפריז מגדולי בעלי התוספות נקרא לעמוד בויכוח בבית משפט, כאשר אם המלך 

יד בפרט של המשנה התלמוד ובכללם כתבי היד -יקרונות של כתב 24היתה בין השופטים. התוצאה היתה שריפת 

  הראשונים של המשנה והתלמוד מרגע הופעתם. שריפה זו גרמה לנזק חמור ביותר ליכולת הלימוד. 

עברה קנוניזציה  הבתולמאית( –)בערבית הפילוסופיה היונית ובפרט כתבי אריסטו והאסטרונומיה הפתולומאית  ג.

הנוצרי. כתיבת חיבורים נגד פילוסופיה זו או  ים, רעיונות וכתבים מקודשים()= קובץ חוקוהפכה לחלק מהקנון 

התעלמות ממנה, משמעותה היתה מרד גלוי נגד יסודות הנצרות. מרד זה עלול היה לגרום להעלאת היהודים על 

  המוקד, או השמדה כללית במקרה הגרוע, או גירושם במקרה הטוב. 

הנוצרית לאמת אובייקטיבית, אם היהודים היו אומרים שהם אינם מקבלים את כיון שחוכמות אלו הפכו בתרבות  ד.

הידע הזה, הרי שהם היו מוצגים כבורים ונבערים והיו לוחצים עליהם להתנצר כדי "להתעלות", או לעלות על 

  המוקד. 

  התוצאה היתה השפעת דעות כפרניות אלו על העם היהודי. ה.

)בפירוש לתורה או חיבורים ריות לגורלו של העם היהודי, החלו לחבר חיבורים חלק מגדולי הדורות, מתוך רגש אח

שהתייחסו לפילוסופיה כדבר אמיתי וכן כללו בחיבוריהם התייחסות לאבות הכנסיה.  חלק אחר של  על הפילוסופיה(

עו את דעת גדולי הדורות הסתכנו וכתבו את האמת כדי לאזן וכתבו על אפסיותם של חיבורי הפילוסופיה והשמי

  התורה הצרופה, אם כי גם הם התייחסו מעט לחיבורים אלו. 

הרשב"א פירסם חרם על לימודי הפילוסופיה וכן הרמב"ן כתב בחריפות נגד אריסטו, אם כי גם הוא כתב כפי 

שראינו לעיל שאם יש דבר אמיתי בחוכמות החיצוניות מקורו בתורה ולכן אין צורך כלל להזקק לחוכמות העמים. 

כתוצאה מבעיה זו היו תלמידי חכמים שלא נחשבו לגדולי הדורות וממעתיקי התורה שהחלו ללמוד חוכמות אלו 

כאילו הן אמיתיות באומרם שדווקא משום שמקור החוכמות נמצא בתורה, לכן ניתן ללמוד אותן והיו שהשתמשו גם 

"ננסים על גבי ענקים", היינו,  לסה"נ, של 11-מהמאה ה( Bernard de Chartres)באמירה של ברנר משרטר 

אף שהם ננסים לעומתם, הם יכולים להתקדם יותר בידע ובחוכמות. היו -הקדמונים היו ענקים, אך האחרונים על

כאלה שהשתמשו באמירה זו רק לגבי אומנויות והיו כאלו שהרחיבו את זה לכלל החוכמה, הרחבה שגרמה להם גם 

ו מפיתוח הטכנולוגיה בתקופתם וגדולי הדורות ביקרו אותם על כך, שפיתוח לכפור בדברי חז"ל. היו כאלו שהתלהב

זה שלא היה קיים בתקופות הקדמוניות בתפוצה רחבה, אך בכל זאת הכנולוגיה היתה קיימת במקומות מסויימים 

ונשכחה או הושכחה, וש"אין כל חדש תחת השמש" כי בהיותם 'חכמים הרואים את הנולד', הם ידעו בחוכמתם 

  שבמאזן הכולל פיתוח טכנולוגי זה מהוה סכנה לקיום העולם ושפיותו. כיום, ביקורת זו מושמעת במקומות רבים.

 )= רצח(נביא לדוגמא את הרמב"ם, כי הוא מפורסם ביותר בחיבוריו שנועדו לגונן על עם ישראל ולהצילו מהשמדה 

רה נבוכים". החל מתקופת ההשכלה יעשו . לחיבורו הוא קרא בשם שמסביר זאת היטב "מו)= רוחני(ומשמד 

פרוטסטנטים ויכתבו שהוא באמת האמין בחוכמת אריסטו ויכנוהו -בחיבוריו שימוש דאיסטים פרוטסטנטים ויהודו

)מהדו' "אריסטוטל" וכן את שאר גדולי הדורות שגוננו בצורה זו על עם ישראל. הרמב"ם כותב מכתב ליהודי לוניל 

ב זה הוא מתודה שלימוד בחוכמות אלו נעשה, רק כדי לגונן על עם ישראל, במטרה להראות . במכתשילת, ב, עמ' תקב(

לגויים תוך שימוש בשפתם וידיעותיהם הפילוסופיות, את יופיה וזוהרה של התורה בכתב ובעל פה. כתוצאה 

ידעתני ובטרם  שבטרם אווצר בבטן, התורה„ –מהתמסרות זו הוא גם מתאונן שזה פגע בלימוד התורה שלו והבנתה 

אצא מרחם לתלמודה הקדשתני, ולהפיץ מעיינותיה חוצה נתנתני והיא אילת אוהבי ואשת נעורי, אשר באהבתה 

צרות,  )= לתורה בכתב ובע"פ((, נעשו לה חוכמות אומות העולם )=ואף גם זאת, נשים נוכריות  –שגיתי מבחורי 

כי לא נלקחו מתחלה אלא להיותן לה לרקחות ולטבחות  מואביות עמוניות אדומיות צידוניות חתיות. והאל יודע

להראות העמים והשרים את יפיה, כי , )= כינוי גנאי מזלזל ביותר באותן חוכמות ובכללן חוכמות אריסטו(ולאופות 
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  “.טובת מראה היא עד מאד

ה"דת" בתרבות  מרטין לותר יצר את הנצרות הפרוטסטנטית וביצע "ניסור" בין מושג ה"חוכמות" למושג ה"דת".

נוצרית זו, הכובשת את מרכז ומערב אירופה, אמורה להתמחות רק בקיום מספר טקסים ופקודות מאלוקים בצורה 

מכנית. אם יש את נפשך להתמחות בהבנת התנ"ך והברית החדשה לך לאקדמיה שהיא המופקדת הבלעדית על 

יותר בעידן ה"השכלה", כתבים אלו הופכים "זיקוקו" של התנ"ך ו"הברית החדשה" משגיאות ושיבושים. מאוחר 

היסטוריים, אשר אותם יש להבין כמי שאינם מייצגים יותר אצל מאמיניה עדות לנבואה והתגלות -לכתבים סוציו

  אלוקית לגיבורי אותם כתבים.

"דת", ל Religiousפרוטסנטים אליעזר בן יהודה ובהמשך ה"אקדמיה ללשון", את המושג -מסיבה זו תירגמו היהודו

שמשמעו בכתבי הקודש הוא "קובץ פקודות". מטרת תירגום זה נועדה לכפות על היהודים דרך מערכות החינוך את 

פי -פרוטסטנטית, שהיהודי מתייחד בכך שהוא יכול לקיים קבוצת מצוות המופיעה בתנ"ך על-תובנת היסוד הנוצרית

 ב"ברית חדשה".  ותהפקודות המופיעלקיים רק את  ההבנה השטחית ורק כהמלצה כפי ראות עיניו והנוצרים יכולים

אך החל ידי אלוקים במעמד הר סיני, -, הפרוטסטנטים עדיין סברו שפקודות אלו ניתנו עלבתקופה ההיבראיסטית

סטורי של יה-מצוות אלו החלו להיתפס בתודעת הפרוטסטנטים רק בהקשר הסוציומעידן הדאיזם וההשכלה, 

  השנים מאז מתן תורה ולכן ניתן לקיימן רק כהמלצה.  1500 -התנ"ך, כפקודות שגובשו ב

כדי להבין את המצוות ואת כלל התנ"ך, יש ללמוד על כך רק באקדמיה. לדידם, כל מה שמעבר לקבוצת פקודות אלו 

, אינו שייך ליהודי אלא להבנה אוניברסלית כפי שהיא נתפסת במחקרי "מדעי היהדות". תפיסה )היינו, ה"דת"(

העצמית -נוצרים עד ימינו, כאשר היא מלווה בתסביך השנאה-, פרימיטיבית ואנטישמית זו מלווה את היהודוחשוכה

על פי מיטב מסורת אנטישמית זו, היהודי חייב להיות גם ומקורה באשליה שתפיסה זו תימנע את האנטישמיות. 

ם" רצוי מאד שילמד על כך "אדם" ולשם כך הוא חייב להתערות בין הפרוטסטנטים וכדי להבין את ה"חיי

באקדמיה, אחרת הוא אינו נקרא "אדם". חוכמות, השקפה ומוסר לדידם הם מחוץ ל"דת" ואותם הוא חייב 

  .ללמוד אך ורק מבישופי האקדמיה

שנים מאז הופעתו של מרטין לותר, כתבים אלו מייצגים אצל הפרוטסטנטים עדות  250 -כ השלב הראשון

י לזקק את הכתבים ההתיחסות אליהם היא ב"גובה העינים", אך מאידך ממשיכים כוהני להתגלות אלוקית ולכן כד

האקדמיה לראות בכתבים אלו כמקור החוכמות שהתגלו לעם היהודי, לא רק הפילוסופיות אלא גם שאר תחומי 

  החוכמות החיצוניות, אך כאמור בצורה ביקורתית. 

ם שונים המופיעים ב"ברית החדשה" ובכתבים הנוצריים כוהניה ובישופיה של האקדמיה מלגלגים על דברי

המאוחרים, כדברים לא מציאותיים שיש לעוקרם מתוכה ולכן במקביל הם גם מלגלגים על התורה שבעל פה של 

  העם היהודי לגבי דברים שנראים להם שם לא מציאותיים.

המופיעה בתלמוד בעומק של רבדים בישופי האקדמיה מתייחסים באותה צורה רדודה של החוכמות שלהם, לחכמה 

רבים. ניתן להבחין ברדידות זו שגובשה באקדמיה המלכותית הבריטית. בדו"חות הראשונים של המחקר שם ניתן 

לצפות בדיווחים בנאליים של אבנים שונות ותיאור גודלן ומיקומן. גם כאשר חוכמות אלו הופכות בראשית המאה 

כדלעיל. כפי שהטיב להגדיר המהר"ל, המחקרים נושאים את אותו אופי, למניינם למדע וכן עד ימינו,  19-ה

המהר"ל חי בתחילת תקופת הנצרות הפרוטסטנטית ובתחילת עיצובה של האקדמיה המודרנית. לעיל תיארנו את 

שחוכמות החיים  –המצב הקשה בו היה נתון העם היהודי. אם חכמי ישראל היו אומרים את האמת הצרופה 

ידי הגויים ברמה רדודה בהבנת המציאות ואינן נחשבות כלל כחוכמות, היו מעוררים עליהם גלי -מטופלות על

אנטישמיות וסכנת שמד והשמדה ואם היו משקרים ואומרים שחוכמות הגויים הן אמת ושהתורה שבעל פה היא 

ולל. הודאה זו גם ברמה נמוכה, זה היה גורם לכך שהנוצרים היו דורשים מהם לעלות דרגה ולכן להתנצר ולהתב

היתה כרוכה בהתבוללות מרצון, כפי שקרה בתקופת ה"השכלה" והציוניזם. לכן בחרו הרבה מגדולי החכמים 

להתייחס לחוכמת הגויים כדבר שניתן להתייחס אליו כחוכמה ולעשות בחכמה זו "תיקונים" ולומר שבדרך כלל 

רוכת השנים שחכמת הגויים נלקחה מאז אברהם דברי אריסטו ואפלטון מתאימים לתורה ולסמוך על המסורת א

אבינו, מהעם היהודי. חכמים אלו נאלצו לסמוך על גדולי הדורות שהם יאמרו את האמת הצרופה שחוכמות הגויים 

הם שווא ותוהו ורק לגבי פרטים טכניים בפילוסופיה ובשאר החוכמות ישנם לעיתים דברים נכונים ולעיתים גם מעט 

  תיים אצל בודדים מחכמי אומות העולם במשך כל ההיסטוריה.דברים מהותיים אמי

אחד מגדולי הדורות שבחר לברר את האמת הצרופה היה המהר"ל מפראג. הדבר מתבטא בכל ספריו, אך בספרו 

"באר הגולה" הוא מתרכז בהתייחסותו לדברי הבלע שהשמיעו "חכמי" אומות העולם כלפי התורה שבעל פה, כפי 

  תה מידה ל"ברית החדשה" שנוצרה גם בתקופת חז"ל.שהם התייחסו באו

אינן נחשבות כלל  המדעים( –למניינם  19 -)או כפי שכונו מאז המאה ההמהר"ל מציין ומדגיש שהחוכמות החיצוניות 
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"חוכמה" או "מדע" והוא מונה מספר סיבות לכך. הוא מגדיר את המדע כעוסק רק בתחום המצומצם של הידיעה 

זה אין ראוי שיהיה נקרא חוכמה". המדע משול למחסן של ידע והמדען הוא למעשה רק מחסנאי  ודבר שכך נמצא"

שמנסה לסדר את פרטי המציאות בזה אחר זה וזה ליד זה בלא שידע דבר על פרטים אלו ומהותם ולמה הם מסודרים 

מנות ורק ברמה של בצורה זו וגם בתחום צר זה סדור זה שנוי במחלוקות תיאורטיות המתחלפות לעיתים מזו

  משוערכות וסבירות סטטיסטית לא מדויקת.

כמייצג את שאר  פיזיקה(-)הנקראת כיום מדעי האסטרונומיה והאסטרובחר להתייחס לחוכמת התכונה  המהר"ל

החוכמות החיצוניות, כדי להוכיח שחוכמות האומות אינן חכמה ומדע. אחרי שהוא מוכיח עובדה זו, הוא מסכם 

כל חוכמת התכונה, אין ראוי שיהיה נקרא שם חכמה עליו, „ – הגולה", באר ששי, )קט:(, ד"ה ולא זה בלבד[]"באר וכותב 

כי אין נקרא חכמה רק שידע הדבר כמו שהוא ודבר זה לא תמצא בחוכמתם, כי לא אחד שעמד על אמתתו ומה לי 

סוף סוף  מיסודו של אריסטראכוס מסמוס()= האסטרונומיה הפותלומאית או הקופרניקאית אם ישקר הרבה או ישקר מעט 

לא ידע אמתת הדבר, כמו שהוא סוד העיבור שהם ידעו אמיתתו כפי מה שהוא מקובל מפי השם יתברך. ועוד כל 

ולא ידעו טעם הדבר ומאיזה צד נמצא חכמי האומות לא ידעו רק שעור זמן מהלך החמה והכוכבים והקפת הירח, 

רא סוד העיבור אשר יודע כל עניין הליכת החמה והכוכבים בציור השכלי ומהותם. ודבר זה יק כך ולמה כך בבירור,

כי  מה שייך חכמה בדבר שאין כי היא חכמתם ובינתכם לעיני העמים,  )דברים ד'(ודבר זה חכמה אחרת וזה שנאמר 

מה מי לו טעם ולא ידע מהות הדבר רק שידע שכך נמצא ודבר זה אין ראוי שיהיה נקרא חוכמה, רק החוכ

  “. שיודע מהות הדבר בעצמו

בתקופתו של המהר"ל עדיין שום יהודי לא נתפס ברשת הנצרות הפרוטסטנטית מלבד עזריה מן האדומים, כפי 

. המהר"ל מתאר את רדידותו המחשבתית ואת התובנות הפרוטסטנטיות שלו )שם, עמ' קכז(שמשתמע מדברי המהר"ל 

, סוף דבר אחד מדבריהם הקטנים וכל שכן העמוקים, איך לא ירא לדבר איש אשר לא יודע להבין דברי חכמים„ –

, דבר זה )= התלמוד בגובה העינים(וידבר עליהם כאלו היו אנשים בדורו חביריו  )= ביקורת התלמוד הפרוטסטנטית(בחכמים 

בספרי עובדי  לא היה בישראל עד הדור הזה ולכן לא עליו תלונתנו, כי ימצא לפעמים איש טינא בלבו כי הורגל

כוכבים ומזלות, כאשר יעיד עליו ספרו, אך על זה תלונתינו, כי לא נמצא איש מוחה להנתן דברים כמו אלו בדפוס 

 “. בר זה סבה ח"ו להרים יד בתורהויהיה ד

 המקרא והתורה שבעל פה, הם מקור החוכמות בנצרות הפרוטסטנטית ,בסיס המסורת

נטית, הביקורת על המקורות הנוצריים לאחר כתיבת ה"ברית החדשה" מיד לאחר הופעתה של הנצרות הפרוטסט

היתה מאד דומיננטית, לעומת זאת התורה שבע"פ יחד עם המקרא הפכו לספרים מבוקשים ולכן עזריה מן האדומים 

חיקה בצורה מאד פנטית את ביקורת הנוצרים על כתבי הנצרות המאוחרת. לא רק חוקרי מקרא אלא גם משפטנים, 

ונומים ופילוסופים ואף רופאים חיקו  רעיונות שונים המופיעים בחז"ל ובתקופת ה"ראשונים". כל זה מתרחש אסטר

למניינם, בתקופתו של המהר"ל וזו אולי עוד סיבה לכך שהמהר"ל יכל לדבר בצורה חופשית  16-בסוף המאה ה

במאה יעה בתורה שבכתב ובע"פ. ופה המופיותר על הרדידות של המדעים שיצרו אומות העולם לעומת האמת הצר

  למניינם חוקרים מלומדים פרוטסטנטיים את ספרות חז"ל וה"ראשונים".  17-ה

. בחיבורו ובחיבורם של (Bibliotheca Rabinica)שיאה של תופעה זו מופיעה בחיבורו של יוהנס בוקסטורף האב 

ך שמקור החוכמות מגיע מהעם היהודי מלומדים נוצריים מפורסמים, מופיעים באריכות הסברים ומסורות על כ

על הנושא של "הסנגוריה  (Rensees)ובתורה שבכתב ובע"פ.  המתמטיקאי פסקל, מחבר ספר שלם בשם "הגיגים" 

על הדת הנוצרית" ומבסס את הלגיטימיות של הנצרות על כך שהיא היורשת של העם היהודי שקדם לעמי קדם 

  ומבססים אותו.בכך ובאנגליה וגרמניה שעוסקים  של מלומדים בצרפת בעליונותו התרבותית. קיימת שורה ארוכה

)מנואל, "ניוטון", מי שעסק בנושא זה באובססיביות ובהרחבה היה אבי הפיזיקה המודרנית אייזיק ניוטון. הוא כתב 

דיו לתת הכתב היה בשימוש בקרב בני ישראל בימי משה, ויתכן אף דורות מספר לפני כן. שיקול זה „  – (59עמ' 

להיסטוריה הקדושה של היהודים מוניטין הרבה מעבר להיסטוריות של מנתון, ברוסוס, קטסיאס, הרודוטוס, מגסנס, 

  “. דיודורוס...או כל הסטוריון פגני אחר

ניוטון כמובן גם מביא את המסורת שאפלטון למד מפי ירמיה במצרים, מסורת שהיתה חיונית בהצדקת הנחות היסוד 

של הנצרות של סדר הדורות המופיע בתורה. הוא לחם באמצעות הידע האסטרונומי שלו להוכיח את  ההיסטוריות

  האמת של סדר הדורות המופיע בתורה.

תפיסתו הפוריטנית אודות אהבת ישראל, שהיתה יצוקה ב"ברית הישנה" יצרה דבקות רוחנית בעם היהודי הקדום 

יטני, לחם בנצרות המאוחרת שלדידו ככל פרוטסטנט הושתתה על כפי שזה מופיע בתנ"ך. ניוטון כפרוטסטנט פור

הוותיקן ומוסד האפיפיוריות ולדידו הנצרות הקדומה היא היורשת הטבעית של עם ישראל. באפיפיוריות הוא ראה 
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כיורשת של העיוותים והזיופים של המצרים והיוונים, אשר רק פיתחה וביססה אותם. הדאיסטים בדורות שאחריו 

  קרו את סדר הדורות הכתובה בתורה. כבר בי

מניינם הגיעו למסקנה, שכדי לרסק את הנצרות הקתולית ומוסד ל 18-כאמור, הפרוטסטנטים החל מהמאה ה

של הכחשה והכפשה של כל מה שמגיע מהיהדות והיהודים ובכך  )בנוסח הכחשת השואה(הוותיקן, יש להתחיל במסע 

ת הקתולית היא היורשת של מקור החוכמות שהגיע מהעם היהודי וכן לשמוט את בסיס הטיעון הקתולי, שהנצרו

להכחיש עליונות מכל סוג של העם היהודי ולשם כך הם יצרו את תנועת ה"השכלה" וה"נאורות" כאשר 

  האנטישמיות מגויסת לשם כך מחדש.

 חדשה(-)ארץ ישנהד" הרצל כתב את הרומן "ַאְלְטנֹוְיַלנְ "אחד העם" מתאר את הרצל כנוצרי פרוטסטנטי:  ב.

המתאר את המדינה היהודית האוטופית של הרצל בארץ ישראל. אמנם, אפילו "אחד העם" שם לב לכך שהרצל הוא 

נוצרי פרוטסטנטי. "אחד העם" כתב מאמר בעתון שהוא יסד. כותרת מאמרו הוא ַאְלְטנֹוְיַלְנד. הוא מתאר שם במאמר 

כיצד בעיני רוחו של הרצל מדינת יהודים זו היא בעצם מדינה נוצרית [ ]"השלח", כרך י', חוברת ו' )כסלו תרס"ג(

פרוטסטנטית, על אף שהרצל כותב באובססיביות ברומן זה על העקרון שמדינה זו לא תהיה יהודית אלא מדינה "בלי 

  הבדל דת ולאום". 

ם רק לפרוטסטנטים גרמנים נביא להלן ציטוטים ממאמרו בו הוא מוכיח, שלדידו של הרצל, בארץ היהודים יש מקו

...ובמודעות האלה משכו לארץ ישראל הרבה „ואנגליים ובמקום בתי כנסת יש שם רק בתי תיפלה נוצריים. 

היו, כי אם פרוטסטנטים אשכנזים )=גרמנים( ואנגלים...לא לא יהודים עסקנים...אבל רובם של הפיונרים האלה 

בין בני אדם לפי דתם ולאומיותם, "כל מי שרצה לעבוד אדמות  הקפיד על זה, כי חוק שם לו מראש, לבלתי הבדל

ישראל היה טוב ורצוי לנו"...אנו מגיעים למקום שעמדה עליו העיר צפורי וכאן העגלה מתעכבת זמן מה, לא לשם 

הזכרונות ההיסטוריים שלנו הקשורים בעיר זו, שהיתה, כידוע אחד ממרכזי היהדות במאות שלאחר החורבן. מן 

בחיפה, יודעת לספר רק זאת, כי  יהודיתנות האלה אין איש מן הנוסעים יודע דבר. מרים, המורה בגמנזיא הזכרו

תפילה לנוצרים, שהיה מוקדש לשם אבותיה של ֵאם המשיח, אשר לפי ההגדה, היו מגרי העיר -לפנים עמד כאן בית

יות מסביב לצפורי. הכהן הרוסי, המכהן תפילה חדש לנוצרים רוסיים, שייסדו להם קולונ-הזאת, ועתה יש כאן בית

)= הרצל, המעיד על עצמו ביומניו שהוא שבתאי צבי מודרני, המשיח החדש ולכן התפילה הזה, הוא גם הוא ידיד של דוד -בבית

שבתאי הוא מכנה את עצמו ברומן שלו בשם דוד, היינו מלך המשיח. דבר זה אינו מפריע ל"אחד העם", כי גם הוא כתב על עצמו שהוא 

)= של חג הפסח הציוני ועל כן נתעכבנו פה, כי הלך דוד לקרוא גם אותו של ה"סדר"  ושהציונות היא השבתאות המודרנית.(

...עתה אנו באים לטבריא...ובתי המלון שבה הם קנינם של נוצרים מארץ שוויץ, שהם היו שבתאי, חג הגאולה(

)= כי "שיבת ציון" הפרוטסטנטית היא המקור של הציונות הדורשת הראשונים להכיר את העתיד הגדול הצפון לעיר הזאת 

מהיהודים להגיע לארץ וליצור מדינה רבונית והקמת בית מקדש, כי בתנ"ך הם קראו שרק קבוץ גלויות והקמת המקדש יכשיר את בואו של 

ם הצלב הקתולי והיוני ובתי ....הלאה מעט רואים אנו "בתי מסגד נאים, בתי תפילה עהמשיח, שלדידם הוא "אותו האיש"(

...בבית המלון הם מתודעים לאנשים מצוינים...והכהן האנגליקני )אחרון אחרון חביב...(כנסיות של אבן מהודרים" 

הופקינס, המכהן בבית התפילה האנגלי בירושלים...מן הקרואים אל ה"סדר" שלנו. ובכך יש לנו בין הקרואים )= 

סי וגם כהן פרוטסטנטי, ועוד יחסר איפוא כדי שיהיה "העיקר הגדול" שלם, גם ל"סדר"( גם מושלמני, גם כהן רו

כהן קתולי. לכן נפרד דוד )= הרצל( מן החבורה והלך לבית הנזירים הפרנציסיקני שבעיר, לקרוא אל ה"סדר" גם 

שרוצים היה לתועלת גם לאלו " )= של עליית היהודים לארץ ישראל(את הכהן הקתולי איגנטיוס...המצב הזה 

להתבולל בעמי הארץ", ואף לאלו החפצים להמיר את דתם. כולם יכולים עתה לעשות כחפצם בגלוי מבלי 

מאחר  –להתבושש ומבלי לחשוש, שמא יחשדו אותם, שעושים כן רק בשביל להשיג משרה במדינה וכדומה 

טתו לשלול מן היהודים כל שעזיבת היהדות אינה מביאה עוד עתה שום תועלת עצמית...וכל כך נאמן המחבר לשי

"ַאְלְטנֹוְיַלְנד" לא רצה להניח  –עד כי גם שם המדינה החדשה  –כשרון להמצאה חדשה וליחס הכל רק לנוכרים 

...לפני עשר שנים כתב סופר עברי אחד אוטופיא מעין זו בשם הנוצריםליהודים עצמם ושם אותו ראשונה בפי אחד 

י הסיפורים זה לזה, הוא יראה מיד כמה גבוה הוא האידיאל הציוני של "מסע לא"י בשנת ת"ת", מי שישווה שנ

חירות לאומית אמיתית וחיים לאומיים אמיתיים "על  –שם הסופר העברי על זה של המנהיג האשכנזי )= הרצל(. 

בת חיקוי של קופים בלי שום תכונה לאומית עצמית וריח "עבדות בתוך חירות",  –ופה יסודות אנושיים כלליים" 

הגלות המערבית, נודף מכל העברים...תחיית ישראל שתהא באמת תחיית ישראל...אידיאל היסטורי דורש התפתחות 

  “. היסטורית וההתפתחות ההיסטורית מתנהלת לאיטה

)= מאמין  תאיסט"אחד העם" משוה בין האידיאולוגיה שלו לאידיאולוגיה של הרצל. הוא מקונן על כך שהרצל הוא 

שלדידו כל עוד העם  האתאיסטקה בצורה קופית את הנצרות הפרוטסטנטית ואילו "אחד העם" הוא אך מח ,באל(

כדי  אך מאידךהיהודי שומר תורה ומצוות הוא עם מת וכדי לגרום לכך שעם ישראל יהפך לאתיאסט ולפרוטסטנטי, 

את היסודות  שלא יתבולל כשאיפתו של הרצל, יש רק לקשט אותו בכמה סממנים לאומיים ולצקת לתוכם
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"יסודות אנושיים כלליים", היינו היסודות האנושיים האוניברסליים שהיו אז  –הפרוטסטנטיים שהיו בזמנו באופנה 

-באופנה באקדמיות הקולוויניסטיות הפרוטסטנטיות. אחד מנושאי דגלה של אוניברסליות אנושית זו היה היהודו

 –אידיאולוגי של ה"נזיר" לפני שהוא פוגש את ר' א.י. קוק פרוטסטנטי הרמן כהן מאוניברסיטת מרבורג, מורו ה

תלמידו של "אחד העם", כפי שכתב מאיר בר אילן מראשי תנועת ה"מזרחי". "העם" במקורותינו מציין תמיד את 

  .]"זהר", ח"ב, )מה:([ה"ערב רב" 

ים דמצות ארץ ישראל מן ויש אומר„ –]הלכות ארץ ישראל )א,ג([ רבי ישראל משקלוב בספרו "פאת השולחן"  ג.

)הרמב"ן התורה גם בזמן הזה, שנאמר "וירשתם אותה וישבתם בה ושמרת לעשות", ישיבת א"י שקולה ככל התורה 

]הוא בא לתרץ לשיטתם את הקושי של ג' השבועות, כגון שלא יעלו כחומה אמנם  בס' המצות שלו, מצוה ד' וכן דעת הרשב"ץ והרשב"ש(

אל, אם כן היה חיוב שיעלו כולם. לכן הוא פירש שאם ישנן מניעות הדין שונה ועי' ברשב"ש סי' ב' שהאריך בזה ואם היה מצוה על כל ישר

ואם יש  אינה מצוה כלליות לכל ישראל בגלות החל הזה, אלא על כל יחיד לדור שם )"בית ישראל" ס"ק ט"ו([

ו שבחו"ל יש לו נכסים ומחיה ובארץ לא דברים מונעים אותו לעלות כגון סכנות המדבריות והימים המסוכנים א

  .“י"ימצא ערך מחיתו או לא יהיה לו נכסים לעלות ויצטרך לשאול מהבריות לא חייבתו תורה...לעלות לא

אם כן, על פי בית מדרשו של הגר"א ישנו איסור ליצור קיבוץ גלויות ולעלות בקבוצות גדולות לארץ והיחיד גם אין 

פרוטסטנטים -אם כן הסכנות שהיו בארץ מהערבים מרגע שהם זיהו מצב בו היהודולו לעלות כשיש סכנה בכך. 

מילנארי של עליה המונית ועוד כינון מדינה ומסיבה זו מאז הם זוממים להשמיד את -רוצים לממש את היסוד הנוצרי

ם לעלות לארץ פי תלמידו גם לשיטת הרמב"ן, חל איסור חמור גם ליחידי-כל היהודים בארץ, הרי שלפי הגר"א על

ראש רבני ירושלים, כינס את בית דינו והם דנו על כך באריכות ושלחו  –ואף יש לרדת ממנה. רבי מאיר אוירבך 

שהלב מתחמץ למקרא דברי הרב „ –מכתב לגאון רבי אליהו גוטמאכר וכתבו על ספרו של רבי צבי קאליש 

)= ר' כאשר התחיל רצה"ק „ – רי שמחה", מכתב ה'()"דבהגה"צ רבי יהושע רוקח, כתב  –האדמו"ר מבעלז “. קאלישר

  “.   דבר זה וחביריו וגאוני אמת וצדיקי זמנינו צווחו ככרוכיא... צבי הירש קלישר(

יש גם לציין כי הנאצים השתמשו בתפיסותיו של מכס נורדאו כדי לפתח את "תורת הגזע" הנאצית אשר על פיה  ד.

העם היהודי, כך כותב ד"ר אלברכט דימלנינג במאמרו "מוחרמת על ידי הם בנו את שיטתם השטנית לחיסולו של 

צ'זארה  )= היהודי(היה זה „ – (2011, הוצ' האקדמיה המלכותית בקנדה, 8)"מוסיקה בגלות" עמ' מוסיקה מנוונת"  -הנאצים 

נתפסת כדי לתאר מצב אנורמלי...ה 19-לומברוסו, רופא וקרימינולוג, שטבע את המונח "מנוון" במאה ה

כ"התפוררות". מפיצי האידיאולוגיה הנאצית אימצו בחום את המונח הטכני ועשו בו שימוש כדי להשחיר מוסיקה 

עושה הסופר הציוני מקס נורדאו  1892-מ ["להוציא את המנוונים" –בגרמנית  (Entartug)]דחויה...בספרו "התנוונות" 

)= חקר מבנה וצורת הגולגולת והשפעתם קרה של ורלן נחשף שימוש בתיאוריה של לומברוסו...ה"ניוון" הזה כמו במ

. היא הפכה לתיאוריה זו היו השלכות הרות אסון. 19 -בסוף המאה ה כביכול על אופי האדם וכישוריו המנטאליים(

בידי הנאצים כנורמה לשימוש בהקשר חדש: הקביעה של ערך מוסיקלי )ואמנותי( באמצעות בחינת המקור הגזעי. 

יוצאת מגדר הרגיל שלומברוסו ונורדאו, שאת עבודתם בחרו הנאצים לאמץ,  )= בדיחה עצובה(יה זו אירונ

   “.לנכס לעצמם ולפתחה, היו שניהם יהודים

עם קום המדינה, השב"כ שתל מאות סוכנים בתוך האוכלוסיה הערבית בארץ ופקד עליהם להתחתן עם ערביות.  ה.

מה גורן שאלפי הגוים שנולדו מהערביות הופכים אוטומטית ליהודים בפקודת בן גוריון, "פסק" הרב הראשי של

שלאור הנסיבות המיוחדות של המקרה, שבו „ –פרוטסטנטית המבוללת -תובנת היסוד הנוצרית –והסיבה לכך היתה 

יהודים , יש לראות בהם כ)= שהשב"כ עצמו הודה שזה היה מיותר לחלוטין(נולדו הילדים כתוצאה משליחות אביהם היהודי 

  ., גליון א', תשע"א(Israel Defense)“ ללא צורך בהליך גיור

עודדו גדולי ישראל במכתבים ומאמרים לעלות לארץ ישראל, בתנאי שתהיינה קבוצות  19 -החל מסוף המאה הו. 

מילנאריות של הקמת מדינה ריבונית משיחית  –קטנות של יהודים שומרי תורה ומצוות וללא מטרות נוצריות 

תנאי שהממשלות בארצות המוצא בהם חיים היהודים ישלחו מיוזמתן את היהודים לארץ ישראל. הקבוצות וב

פרוטסטנטיות ניצלו מהלך זה הן במערב אירופה והן במזרחה, כגון קבוצת הבחורים בישיבת וולוז'ין -היהודו

  שהתאגדה תחת השם "נס ציונה" .

התבטאו באהדה כלפי הציוניזם הדתי  20 -וה 19 -דורות במאות הידי העלאת טיעונים שגדולי ה-מסע ההשמצות על

 –, שחתרה תחת אושיות הישיבה והעומד בראשה מקורו באגודה הסודית "נס ציונה" בישיבת וולוז'יןומטרותיו, 

הם זייפו מכתבים  1889הנצי"ב. מהחברים באגודה מחתרתית זו יצאו כעבור מספר שנים ראשי ה"מזרחי". בשנת 

  מילנאריות.  -ים וגדולי ישראל. בחלקם של מכתבים אמיתיים הם שיבצו את תפיסותיהם הנוצריותשל רבנ

ולימים הפך לעיתונאי, הוציא לאור מכתבים אלו כספר בשם "שיבת ציון" זו אגודה י. סלוצקי שהיה מחברי  א.

ב רק כתב מכתב המלצה .  הוא רימה את הנצי"ב כאשר קיבל ממנו "הסכמה" לספרו, על אף שהנצי"1891בשנת 
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  לרעיון זה, בלא שיראה כלל את הספר.

סלוצקי היה עורך העיתון המשכילי "המליץ", וכאשר הרצל יסד את תנועת ה"מזרחי" ודאג למימונה, הצטרף 

סלוצקי ליצחק ריינס תחת פיקוחו של הרצל ואף הציע לתת לה את שמה וריינס הסכים לכך, היות ו"מזרחי" היא 

פרופ.  –]"שיבת ציון", א.י. סלוצקי מבוא, הערות ומפתחות "מרכז רוחני", האידיאולוגיה של "אחד העם"  – בראשי תיבות

יש להודות כי היה בפירסום משהו מן הזיוף, כאשר רבים מן „. [45ועמ'  24יוסף שלמון, הוצ' מרכז דינור, תשנ"ח, עמ' 

“ , או שכתבו את הדברים בנסיבות אחרותת ציון"()= "שיבהמשתתפים כבר לא היו בין החיים בעת הופעת הספר 

)שם(. רובם המכריע של המכתבים אינם נושאים כלל תאריך ולא את שם המקום בו נכתבו המכתבים כמקובל אז, 

-לכן אפילו רק מסיבות אלו נראה שמכתבים אלו מזויפים, ובמיוחד שקובץ מכתבים זה נוצר ע"י בחורי אגודת "נס

  ישראל.-האגודה שלהן מופיעים יסודות הערמה על גדולי ציונה", אשר בתקנות

)שם, ח"ב, נביא להלן דוגמאות יצוגיות המוכיחות את זיופם של המסמכים. הובא שם מכתבו של הגאון המלבי"ם 

קודם  ישוב ארץ ישראלויהיה „ –, ללא תאריך והמקום בו נכתב המכתב. לדבריהם המלבי"ם כותב שם (173עמוד 

אך המעיין בפירושו שם יגלה לתדהמתו שהוא כתב להיפך, שלא “, ...]ישעיה )ס'ו ז'([כמו שכתבתי ביאת המשיח ו

תהיה התיישבות בארץ ישראל לפני התגלות משיח, אלא רק בירושלים שכבר שוכנים בה יהודים, ואליהם יתוספו 

  מספר מועט של יהודים. 

, בו הרב מוהליבר מצטט (71)שם, עמ' מאת הרב מוהליבר דוגמא נוספת של הטעיה ו/או זיוף הוא המאמר שהובא שם 

מספר ה"הפלאה" על מסכת כתובות. הרב מוהליבר משבץ, לדבריהם, תוך כדי ציטוט דבריו מילים שאינן מופיעות 

אף על פי כן הוא "דומה למי שיש “, אפילו אין בידו לא תורה ולא מצוות„ –שם כלל לגבי כל הדר בארץ ישראל 

שכל המאמר עצמו אינו מזוייף, הרי ששיבוץ שקרי זה נראה בעליל שבוצע על ידי סלוצקי  גם אם נניחה". -לו אלו

או חבריו, שהעלימו את הדגשת בעל ה"הפלאה", שיהודי אשר אינו שומר תורה ומצוות בארץ ישראל רק "דומה" 

את יסודות הציונות הדתית ה.  הרב מוהליבר תוקף שם -ה, אך למעשה אין לו אלו-למי שיש לו אלו )= כאילו(

ובפרט את היסוד של תנועה זו, שיש לעבור על ג' השבועות, כי לדעתם הגיע זמן הגאולה. הרב מוהליבר מדגיש 

  שלא לעבור חלילה על ג' השבועות. 

כהרגלם של יש לציין שגם פרופ. יוסף שלמון משקר במבוא לספר "שיבת ציון" ובשאר ספריו בנושאים אלו, 

בדרך דרשנית „ –( 20הוא כותב במבוא לספר "שיבת ציון" )עמ'  ע בתחומי היהדות והעם היהודי.חוקרי המד

אך ראינו לעיל “, ביקש מוהליבר להראות, כי המסורת היהודית מעדיפה את המתיישבים בארץ שאינם שומרי מצוות

יוף שראינו לעיל, ישנו שלא הרב מוהליבר כותב דרש זה, אלא שהוא רק מצטט את ספר ה"הפלאה", וגם ע"פ הז

את בעל ה"הפלאה", בעוד שלמעשה בעל ה"הפלאה" כותב,  כביכולבדבריו שיבוץ שיקרי, תוך כדי כך שהוא מצטט 

ה", וגם את בחינה זו מתנה -שיש לו אלוהכאילו(  )=שמי שאינו שומר תורה ומצוות, יש בו רק בחינה של "דומה" 

ה, שאם לא כן, יש לגרשו מהארץ. סלוצקי גם שיקר כאשר מנה את בתנאי שיחזור במהרה בתשוב –הרב מוהליבר 

אף שהתרחקו מתנועה זו ורעיונותיה -הרבנים עזריאל הילדסהיימר ורבי ישראל סלנטר כתומכים בציוניזם על

  . (40)שם, עמ' קשת -כמטווחי

 –יפים יים המזומתייחס לספר המכתב 19 -הגה"ק רבי יחזקאל הלברשטאם, שהיה מגדולי דורו בסוף המאה ה

"שיבת ציון". הוא מצביע על מספר דוגמאות של מכתבים מגדולי הדורות אותם זייף סלוצקי בספרו. הוא כותב 

שסלוצקי זייף את מכתבי רבי יהושע מקוטנא והרב מפיעטרקוב. הם כתבו שבקניית  )ילקוט אגרות קודש, מכתב קס"ד(

מייחס להם כוונות אחרות, של שליחת יהודים לא"י כדי להפוך  אתרוגים מא"י יהיה רווח לעניי ירושלים, אך הוא

  אותם שם לעובדי אדמה.

כשם שהרצל הקים את תנועת ה"מזרחי", באמצעות ריינס, סלוצקי ופישמן, כך גם בארה"ב הקימה ה"פדרציה  ז.

. מי (53)שם, עמ' הציונית האמריקאית" את ה"מזרחי" באמריקה, וכמובן שהיו כאלה שניסו לטשטש זיקה והקמה זו 

וייז. בתקופת מלחמת העולם השניה הוא מנע -שעמד בראש תנועת ה"מזרחי" בארה"ב היה הראביי הרפורמי סטפן

את התערבותה של ארה"ב להצלת היהודים שהיו במחנות ההשמדה באמצעות הפצצה של מסילות הברזל של רכבות 

כן, אנשיו אשר היו להם קשרים גם במחלקת -כמוהמוות שהובילו המוני יהודים מידי יום להשמדה שיטתית. 

)"ויקיפדיה", ערך סטיבן ההגירה, מנעו מרבבות פליטים יהודים להכנס לארה"ב לפני המלחמה, ובזמן המלחמה 

. הוא הצהיר שיש להקפיד על חוקי ההגירה הנוקשים שמנעו מנרדפי הנאצים היהודים להגיע לארה"ב שמואל וייז(

יז גם מנע משלוח של משלוחי מזון כדי להציל את יושבי הגטאות מגויעה ברעב. הוא גם לחם ובכך להנצל ממוות. וי

אף שבתחילה -למניעת חרם כלכלי על גרמניה הנאצית, אשר יכול היה למוטט משטר זה ובכך למנוע את השואה, על

 Wikipedia, Free– היה מיוזמי חרם זה. על מעלליו אלו כתבו מספר מחברי ספרים. מקורות על כך מופיעים ב

Encyclopedia, Steven Samuel Weiss.  
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בתקופת המבשרים, פטר אותה „ –כותב שלמון  (14)"הספריה הציונית" ירושלים תש"ן, עמ' בספרו "דת וציונות"   ח.

הרב קלישר בהבטחה, כי "חברת ישוב ארץ ישראל" תמנה משגיחים שלא ירשו למי שאינן שומרי הלכה להתיישב 

הפעם, שלמון אינו טורח אפילו “. , שהוקמה באותה עתהוא הציע את עצמו כ"משגיח" במקווה ישראלובארץ 

לציין מקור לשקר זה, בו בזמן שהרב קלישר עצמו כתב שרק יש למנות משגיח בעתיד, אך לא את עצמו, כאשר 

...והתחילו לפעול שם בנין „ – , כפי שהוא כתב, ירושלים, תשמ"ה(50)"שיבת ציון", ח"ב, עמ' יקנו אדמות למוסד זה 

ויש שיהיה משגיח מיוחד אשר למוד לעבודת האדמה, אך לקנות גם קרקעות אין מספקת עדיין הכנסתה...-לבית

  וכי מכאן, רואים אפילו רמז שהוא הציע את עצמו ?“.  נבחר לזה, שיהיה הכל לטובה, לשמים ולבריות

קלישר מרעיונותיו לגבי קשר כלשהו בין התיישבות יהודים בארץ לגבי הקמת מזבח בהר הבית וכן חזר בו הרב  ט.

ישראל לבין שלב כלשהו של גאולה, לאחר שרבי מאיר אוירבך תקף אותו על הבעת רעיונות אלו בספרו "דרישת 

. ן ה"תקווה"הימנו י. .[58-9, ירושלים, עמ' "הספריה הציונית", תש"ן. "דת וציונות", 4-8]"הלבנון", שנה א', גליונות ציון" 

)כגון, הרצל נוצרים -כיוון שהציוניזם מושתת על יסודות הנצרות הפרוטסטנטית וראשי הציוניזם היו משומדים יהודו

, לכן סביר מאד שגם מחבר ההימנון הציוני היה ס נורדאו, שאף סירב לאפשר לנוצריה שהוא חי עימה להתגייר(כוכן מ

 ע"פ.ויים דוקא מהתנ"ך ולא מהתורה שבם פרוטסטנטיים, תוך הדגשת ביטמשומד נוצרי ובודאי יהיו בהימנון מוטיבי

  נפתלי הרץ אימבר, אכן מאששים חוקיות זו.   –הביוגרפיות שנכתבו על מחבר ההימנון 

מובאים ציטוטים מאנשים שהכירו את  )נקדימון רוגל, הוצ' הספריה הציונית, ירושלים, תשנ"ז(בביוגרפיה "תיק אימבר" 

בו עליו. מתברר שאימבר היה נתון כל חייו בעירפול חושים עקב שיעבודו הכרוני לשתיינות ולבסוף הוא אימבר וכת

אף מת מכך בשנות החמישים לחייו, כאשר היין ששתה פגע והרס את הכבד שלו. תמיד ראוהו הולך ומתנדנד עם 

יסו. עם כל סכום כסף שהיה לו, בגדים מזוהמים מההקאות שהקיא כתוצאה משתיינותו, כאשר בקבוק יין מבצבץ מכ

גנאי ובוז עליו ואפילו -הוא היה מיד פונה למסבאה הקרובה כדי להשתכר. רבים מאלו שהכירוהו לא חסכו בכינויי

אליעזר בן יהודה שגם היה משועבד לטיפה המרה כינהו בכל מילות הגנאי האפשריות, כגון: "הנבל הזה", "הכלב 

אימבר טען שאת מיטב שיריו הוא חרז דוקא בהיותו בשיכרות  (.17)שם, עמוד ' השוטה הזה", "כזבן ושיכור" וכו

צנטריות, כאשר הוא מדמה את חיי העם היהודי בהימנון למסכת -עמוקה ושאת ההימנון הוא חיבר מתוך תחושת אגו

הימנון הוא חייו העלובים. את ההימנון הוא חיבר בהיותו ברומניה וגם הלחן שלו נלקח משיר רומני כפרי. את ה

חיבר כיאה וכיאות לטיבה של התנועה הציונית בשיא שכרותו, כאשר הוא מתבוסס בקיאו מתחת לשולחן. עד כמה 

כבוד כאשר הם שרים ברעדה את ההימנון, שחובר -נוצרים הציוניים עומדים ביראת-עלוב הוא לראות, כיצד היהודו

  אנושית. -ידי אדם בשיא נבלותו ושפלותו התת-על

איך שהיה שותה שיכור ומתגולל מתחת לשולחן ובאותה שעה חורז חרוזי „ –מתאר  פלדמן(-)יהושע רדלרימין ר' בנ

  (.19)שם, עמוד  “שיר נאים, חרוזי "התקוה"

במשך השנה שהוא היה נשוי לגברת הזאת ששמה היה „.  )שם(“ היו  לו לאימבר "יסורי אהבה" עם נשים נוצריות„

כמה פעמים. היא מעולם לא התגיירה...הנישואין היו בפני שופט...וכמוהם הגירושין...הוא  דיוידסון...הוא נטש אותה

כתב: "אשתי היא נוצריה סימפטית מאד משכילה מאד". היא לא היתה רופאה, כמו שכולם כתבו ושמה דיוידסון על 

. אימבר בא"י", נ. רוגל, חוברת )"בעקבות נ.ה“ שם בעלה הראשון, שגם ממנו התגרשה. שמה מהבית היה מרגרט א' ליפייד

. על אף שאימבר ביקר את העם היהודי של שאינם מאמינים (35, המכון לחקר תולדות קק"ל, שבט תשנ"ט, עמ' 3מס' 

הוא התנצר רשמית רק מאוחר יותר, לאחר  )שבועון "מרכז הענינים", ה' אייר תשע"א(ב"שילוש" של הטומאה הנוצרית 

רשימה מאת המסיונר „שומד הרמן פרידלנדר שהגיע לארץ כדי לנצר יהודים. קיימת מכבש לחצים של המסיונר המ

הרמן פרידלנדר. הרשימה הופיעה בירחון המסיון האנגליקני "חדשות מציון". ...מטרתו של הרמן פרידלנדר היתה 

)שם, עמ' “ ןלספר על המאבק הרוחני שהיה לו עם אימבר, כאשר ניסה להעביר אותו על דתו...אימבר חסה במסיו

כהן, מנהל -התנ"ך, שהיו שזורים בהימנון "התקווה" היה מטמןט את המוטיבים הפרוטסטנטיים מ. מי שהשמי(10

  אביב ובראשון לציון הושמטו מרבית הבתים מתוך בתי השיר שחרז אימבר. -מנסיה של תליהג

העצמאות", בין שאר הריטואלים  פרוטסטנטית של "יום-"התקוה", משמש כריטואל פולחני מרכזי בחגאה הנוצרית

ביום זה הבאים לבטא את הערכים הנוצריים של התנועות המילנאריות ובפרט של תנועת "הנוצרים הציונים" 

נוצרים בארצנו, במסווה של ערך יהודי. תנועות אלו דוגלות במימוש ריבונות יהודית ומשיחית בארץ -והיהודו

אך תפיסתם את התנ"ך מנותקת ממקורות התורה ימים בתנ"ך, ישראל, אשר מבוטאת לדעתם בחזון אחרית ה

. שאר הריטואלים ביום זה הינם המנהג של "השקת כוסיות" שמקורו נוצרי, עצרות שבעל פה של העם היהודי

ו"יציאה לטבע". פולחן ה"מנגל" הוא  ידי צלייתם על גחלים(-)האבסה עצמית של בשרים עלרשמיות ופולחן ה"מנגל" 

, שהתבטא בהכאת ראשי העוברים ושבים 70-ך של ריטואל פרימיטיבי אחר שהיה נהוג החל משנות התחליף והמש

  בפטישי פלסטיק ובהתזת קצף לבן בפרצופיהם.
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כפי “ ,,...ותבואו ותטמאו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה – )ב, ז(יש לציין שפירוש הפסוק מספר ירמיה  יא.

שוטה של הפסוק ולתריסר מקורות בחז"ל המתייחסים לפסוק זה. בכל אותם שפירשו ר' א.י. קוק, מנוגד להבנה הפ

ה מקורות מודגש, שפסוק זה הינו תוכחת ה' לעם ישראל, שיצאו מארץ מצרים ועלו לארץ ישראל ולבסוף טמאו

  בעבודה זרה ולכן גורשו ממנה.

נאמר שה' משתוקק לכך, שהדור אשר מובא עוד מאמר חז"ל, בו  ]"ילקוט שמעוני", איכה, רמז תתרל"ח[במדרש נוסף 

נכנס לארץ ישראל יהיה כדור המדבר שנקרא "דור דעה", אשר דרגתם היתה כמלאכי השרת היות והם כולם שמעו 

אף שהיו מלינים עליו ובכך הם טימאו מעט את עצמם, בכל זאת -, אשר על)"פרקי דר' אליעזר", סוף פרק מא(את קול ה' 

אף שהוא יודע שגם הם ילינו עליו ובכך הם -כמלאכי השרת, על –הארץ יהיו כמותם ה' משתוקק לכך שדור יורשי 

אף שהם -יטמאו את הארץ.  ר' א.י. קוק למעשה שיקר באומרו שה' משתוקק לכך שיבואו לארץ ישראל יהודים על

הוא יהיו רשעים וכופרים בקיומו ובלבד שיבואו להיות עימו כאן בארץ, שהרי שם במדרש נאמר במפורש ש

דור מלאכי השרת. מדוע היה מוכן ר' א.י. קוק לכפור  –משתוקק להיות רק עם בניו בתנאי שיהיו כדור המדבר 

בעיקרי האמונה באמצעות הכפירה בנביא ובדברי קודשם של חז"ל ? את התשובה על כך ניתן להסיק מכתביו 

בנו צ.י. קוק מזייף את דבריו, בצטטו  ]= כפי היכולתץ אנו צריכים להתאמ„ – ]"קבצים מכי"ק", ח, )כרך א' עמוד ד'(, תשנ"ט[

", בכל היכולת" –( שהם כביכול העתק מדויק של דברי אביו. הוא מזייף את דבריו וכותב להיפך 10אותו ב"אורות התחיה" )ו', עמוד 

להתחבר טנטית, שכל אחד יכול כנראה כדי שלא יתגלה קלונו של אביו, כי מדברי אביו נראה שהוא מחוייב ליסוד של הנצרות הפרוטס

פי -כיוון שעל“, צ.י. קוק משמיט מילים אלו( )= כפי אותה עמידה שנוכלבשמירת המעשים... שהוא רואה לנכון[ כפי לאל,

שיתחבר אליו, לכן לדידו של ר' א.י.  אלא העיקרהאליל שלהם, כיצד יתחבר אליו האדם  –הנצרות לא איכפת לאל 

אלו גם כן את האלוקים במקורותינו, כמי שלא איכפת לו שבניו הם עובדי עבודה זרה  קוק יש לראות ב"משקפיים"

אל כלשהוא ובלבד שיעלו לארץ ישראל, כדי לממש את -שיאמינו בסוג אליל אלא העיקרואפילו כופרים בקיומו, 

אשר לדידה  הצו המילנארי של הקמת ישובים בארץ בריבונות יהודית, כחלק מהפנטזיה המשיחית הפרוטסטנטית,

                         היא המבטאת את היהדות.
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 התנ"ך, לנוכח המחקר המדעי

 (יסודי"-ים העל, ביטאון "ארגון המור 73)"קשר עין" מס'  שיפריסברצוני להתייחס לתגובותיהם של מר דן יהב ומר שמעון 

ן דן יהב "התנ"ך לאור המחקר המדעי", אשר ד מכתבי התייחס לרשימתו של מר (71מס'  )"קשר עין"למכתבי 

  .( 69)"קשר עין" מס'בספרו של פרופ' יאיר הופמן "סוגיות בביקורת המקרא" 

ה, מלוו שדיון אפריורי על נושאי "ביקורת המקרא" היה צריך להיות ,אני באתי במכתבי להעיר ולהאיר על כך

רדו התורות י שהרי שתיפה בקשר לתורה שבכתב, -עללשם איזון, בידיעות מהתורה שב מבחינה אובייקטיבית,

המפתחות ו -כשלעצמה, היינו, המלה הכתובה היא מלה מתה  –כרוכות יחדיו מהר סיני. התורה שבכתב 

ומות פה למשה רבינו על מנת שימשיכו למסור אותה בעל פה, ולא בכתב, כדי שא-לתורה זו ניתנו דוקא בעל

 . ]במדבר רבה )יד, כב([רשוה כרצונם העולם לא ישלטו בה, יזייפוה ויפ

קי עוד נקודה העליתי במכתבי בקשר לפירושים שהביא מר יהב בשם "דעת המאמינים", אשר ראיתי שאינו ב

ה של בהם כלל, ולכן כתבתי שהיה ראוי לפני כתיבתם להיוועץ בתלמיד חכם גדול, לפני שהוא קובע מה דעת

 התורה שבעל פה על התורה שבכתב. 

ת אמכתב קצר היות והדברים שהובעו במכתבי הם טריוויאליים וכל בר דעת מזהה ברשימתו של יהב כתבתי 

הודי "המאמינים", הגדרה שהומצאה בידי אלו שפרשו מהעם הי -חוסר האיזון ואי הידיעה שלו בקבלת חז"ל 

תואר )מהת הא' הנוצרים, ובעקבותיהם השבתאיים ושפינוזה וחסידיו מראשי הציונות ולכן קטעו חז"ל א –

 . )"הערוך", אות מ', מן ו'(ומאז קראו להם "מינים"  "מאמינים" הנ''ל(

בים דיוקים ר-קראתי את תגובותיהם הארוכות של מר ד . יהב ומר ש . שיפריס, המלוות שוב באילתדהמתי, 

ביות הנורמטיובורות גדולה, אשר לעיתים אף מזעזעת כל אדם המגדיר את עצמו כיהודי, בראותו את ההנחות 

ות, שלהם ובפרט של מר שיפריס. ומכיוון שהכותבים הנכבדים פונים אלי בכמה שאלות, אותן השאירו פתוח

 ראיתי לעצמי חובה לענות עליהן.

 – "א(תראש החוג למקרא באוני'  – )= של פרופ. י. הופמןהיתה ביקורתית כלפי ספרו  -מר יהב כותב "רשימתי 

יהב  ולא אליי אישית", אך מר -ההערות צריכות להיות מופנות לחוקרי המקרא 'סוגיות בביקורת המקרא' ו

מר  שיקע במאמרו דעות שונות משל עצמו, אף שהוא שאב אותן לעיתים גם מחוקרים אחרים, כפי שהבין זאת

רופ' על פ בין היתר"מר דן יהב, המסתמך  –ש. שיפריס במכתב התגובה, שהיה צמוד לתגובתו של מר ד. יהב 

בר כר הדאיר הופמן". בכל מקרה, לא ציין זאת מר ד. יהב, אלא דבריו נכתבו כהתרשמות אישית שלו, וכן ניי

 גם בקטעי הקישור שלו ברשימתו.

ר חז"ל", אך ציטוטי הם ביחס לעובדות ולא "פרשנות". מדוב מפרשנותמר ד. יהב כותב שציטוטי הם "

ל שים, כאשר הם נתמכים על ידי עשרות מיליונים בעובדות שהועברו אלינו על ידי עשרות אלפי גאונ

ו יהודים המעבירים זאת מאב לבן, כאשר אין שום אדם היכול להצביע על נתק מסוים בשלשלת קבלה ז

 את. על אף שנאתן ורדיפתן אותנו, לא הכחישו ז -האיסלם והנצרות  -ואף בני הדתות הגדולות ביותר 

חות עלה מכל עדות, היה ראוי להביאן לפחות כאיזון מול ההנשתקפותן וקבילותן הן למ ,עובדות כאלו

ההשערתיות ולעיתים שערורתיות של ה"חוקרים", אשר כל הסתמכותם היא על מערכת השערות ופיסות 

 .כתב שנמצאו בחפירות או היסטוריונים קדומים שהיו אנוסים לכתוב כפי שהשליט בזמנם הכתיב להם

ודד תמודד עם הטקסטים המקראיים ? ...או שתלמידינו צריכים להתממר ד. יהב שואל "האם זו הדרך לה

לפני  בכלים מודרניים עם הטקסטים השונים ?" שאלה זו היא מעט אנכרוניסטית, כיוון שהיא כבר נשאלה

ו שנים על ידי חוקרי ביקורת המקרא היהודיים שהיו בשלבי התבוללות ושצאצאיהם נעלמ -150למעלה מ

, גם תחומי העם היהודי ועובדה זו אמרה 'דרשני' לספקנים רבים בעם היהודי. ברםתוך פרק זמן קצר מ

 נאמרו תשובות די נחרצות על ידי תלמידי חכמים גדולים באותה תקופה נגד אותם "חוקרים".

כרכים,    12-ב  את יצירתו המונומנטלית על התנ"ך תשובה אחת ניתנה על ידי המלבי"ם, כאשר פירסם אז

המקצב  "הסיפר )נארטיב( את -ייחס ספציפית לכל אותן בעיות שמעלה מר ד. יהב לגבי הסגנון בה הוא הת

ת יבלו אואת החריזה" וכן לגבי בעיות שונות של דקדוק בתנ"ך ובעיות של תיארוך. חוקרי המקרא בזמנו ק

ים, מודרנייצירתו בהתלהבות, כעונה על כל משאלות לבם, ביחס לשאלה כיצד יש ללמד את התנ"ך בכלים 

 אך כאשר נוכחו לדעת שלמעשה הוא מראה שכל הכלים הללו אינם כלל מודרניים אלא משוקעים בתורה

יחס שבעל פה, כפי שנמסר לנו על ידי חז"ל, העלה הדבר את חמתם. בפרט, כאשר נוכחו לדעת שהוא מתי

קרי המקרא היו , שבה כל אותם חולמניינם  1844בשלילה לועידתם של הרפורמים בברנשויג בשנת 

 משתתפים נלהבים. 
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אנוש והעלילו עליו עלילות שקר בפני השלטונות כדי -הם החלו לרדוף אותו בחמת זעם כחסרי צלם

 להעמידו בסכנת חיים, עד שהוא נאלץ לברוח על נפשו.

ל מהר כן, בסמינר הרבנים בברלין נכתבו עבודות גדולות בכל התחומים הללו והכל על פי קבלת חז"-כמו

 יני על ידי ד"ר ברלינר ופרופ' רבי דוד צבי הופמן וכו'.ס

יותר בהיה גם גאון גדול בשם רבי יצחק א. הלוי רבינוביץ, אשר התייחס ישירות לספריהם של הגדולים 

בין "מלומדי" ביקורת המקרא והתלמוד מעמנו ומעמים אחרים בשבעת כרכים של "דורות ראשונים". 

ת לשתי פנים, ש"מלומדים" אלו סותרים את עצמם מניה וביה הוא הוכיח בצורה שאינה משתמע

בספריהם ומגלים בורות עצומה בתנ"ך לפעמים אפילו בפרקים בהם הם דנים ולעיתים הבורות היא 

כן,  מכוונת. נשיא ההסתדרות הציונית, ד"ר נחום סוקולוב, נאלץ אז להודות באחד ממאמריו "...אמנם

 ."()הובא בהקדמת "דורות ראשוניםיצח את גרץ ואת ווייס וכו' ..." הלוי החוקר, פטיש החזק עומד ונ

ת ?" מר ד. יהב שואל "האמנם בבחינות הבגרות בתנ"ך שואלים את תלמידינו מה אמרו חז"ל על סוגיות שונו

 לגבי יסודיים, ולא-אינני מבין את השאלה, הרי אני כתבתי את הערותי לגבי סקירה בירחון של המורים העל

י מה האם צריכים ללמד ולבחון בתיכון את התלמידים לגב -בעתון של שמיניסטים. ברם, לגבי השאלה  רשימה

ת התשובה היא יותר מחיובית ויש לנו א -שאמרו חז"ל על סוגיות שונות שמועלים על ידי מבקרי המקרא 

 הכלים לכך, כפי שכתבתי לעיל.

 לימדו את התנ"ך בסדר עדיפויות שקיבלו חז"ל במשך אלפי שנים – בר אחד ברור מעל לכל ספק עובדתיד

ת הם "וכן ראוי שיהיה הסדר שיוודעו הדעו – )ג, נד(ממעמד הר סיני, כפי שכתב הרמב"ם ב"מורה נבוכים" 

כל ש לנו גאונים אדירים גם בתנ"ך,תחלה על דרך הקבלה ואחר כך יתבארו במופת". שיטת לימוד זו הצמיחה 

השנים האחרונות בהן נלמד התנ"ך, על  50 -ב עוצם חכמתם בתנ"ך ובמדעים.מ התפעלוולם חכמי ומדעני הע

 פי השיטה אותה מאמץ מר ד. יהב, הצמיחה לנו מליוני בורים בתנ"ך עד שכאשר מיטב הנוער שלנו נשלח

ים לייצג את המדינה צריכים להעביר אותו קורס מזורז בלימודי יסוד ביהדות. בוגרי תיכון שלנו מעדיפ

 אחרות באוניברסיטה על פני המחלקות לתנ"ך ותלמוד אשר הולכות ומצטמקות משנה לשנה.מחלקות 

ם שמובאת, מציגה באופן חד ביותר את הדילמה שלפניה עומדים המורים: אברה אמר ד. יהב קובע ש"הדוגמ

? בידי מי)הכיצד ? האין כאן קושי לוגי, שאם לא נהגתה ונכתבה  -אבינו קיים את כל התורה עוד טרם נתינתה 

וא תנ"ך השגם כאשר בסיס ההבנה שלנו ב אר ד. יהב מציג כאן, לכאורה, דוגמ, כיצד ניתן לקיימה".  מומתי ?(

 פה, זה יוצר דילמה לוגית. -התנ"ך והתורה שבעל

ספור -זו מציגה דילמה אשר בפניה עומדים המורים, אך לא בצורה חדה יותר מאשר עוד אין אאכן, דוגמ

פה.  בורות אדירה בתנ"ך וכל שכן בתורה שבעל -יתן להציג. הסיבה לדילמה זו היא פשוטה דוגמאות, אשר נ

רה לברו ספור מובאות, ההופכות מובאה זו-מובאה זו אינה יחידה בתורה שבעל פה, אלא נתמכת על ידי עוד אין

, נד, י(ב(, פסחים )]ב"ר )ח,ובהירה, נביא רק מעט. בכמה מקומות מובא שהתורה היתה כבר לפני בריאת העולם 

)ו,א(,  ]תלמוד ירושלמי/שקליםוהיתה כבר כתובה אז באש שחורה על גבי אש לבנה  תלמוד ירושלמי/שקלים )ו,א([

טבע ובתורה רמוזים כל חוקי ה ]ב"ר )כא,א([והתורה היא תכנית המתאר על פיה נברא העולם אדר"נ )לא,ג([ 

ועל  []זהר )ג, רכא(ולם שאינו רמוז בצורה כלשהי בתורה של כל העולמות ואין דבר שיתרחש מרגע בריאת הע

נושא זה בלבד כבר חוברו ספרים ומאמרים המסבירים ומבהירים מבחינה לוגית את הדברים ושם הובא 

 במדרש שמרוב תשוקתו של אברהם אבינו להבין את המציאות האלוקית האלוקים הכשיר את נפשו כדי שהוא

 פה.-עת שתי התורות תורה שבכב ותורה שבעליגיע לבד על ידי חקירתו לידי

כל  ה, שלגם באמצעות המחשב ניתן לראות אינספור חיזויים מדויקים ביותר, על ידי גימטריאות ודילוגים בתור

 מה שהתרחש במשך כל תולדות האנושות והיקום.

הבריאה של  כיוון שישנה אקויולנציה לוגית בין מהות הבריאה והתורה, ממילא מי שמעמיק בסתרי טבע

יש העולם, מגיע להבנת יסודות התורה ומצוותיה. אברהם אבינו עשה זאת; והדבר הראשון שהבין הוא כי "

 לם לאל, היינו שיש מנהיג לעולם ושלכל סובב חייב להיות מסובב ותכלית. ושהעומנהיג לבירה", כלשון חז"

פיה , יתנהג ביושר מסוים אך לא מתוך כהאדם –לתוהו נברא על ידי הבורא, ושהבורא מבקש שבחיר הבריאה 

 . רצוניתרמיניזם, אלא מתוך בחירתו הודט

אמנם, ישנו גם חלק די גדול מתוך מצוות התורה שכל אדם פשוט יכול להבין, שצריך לקיים אותו, אם 

הן המצוות שטעמן גלוי וטובת עשייתן „ –" "משפטים –מידותיו יהיו מתוקנות בשלמות ואותו חלק נקרא 

. ]רמב"ם/ה"יד החזקה"/סוף הלכות מעילה[ “עולם הזה ידועה כגון איסור גזל ושפיכות דמים וכיבוד אב ואםב

ראוי להתבונן בהן „ “,ורוב דיני התורה אינן אלא עצות מרחוק מגדול העצה לתקן הדעות וליישר המעשים„
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 בנות[.]רמב"ם/שם/סוף ספר קר “...שהמלך שלמה הבין רוב הטעמים של כל חוקי התורה

ו גם קיימשולא מבנו ונכדו  -לא בכדי, הבאתי דוקא מובאה זו על אברהם אבינו שקיים מצוות לפני מתן תורה 

ות שהרי המלך חמורבי שהתגלו כתביו המכילים היגדים הדומים למצו -מצוות אלו כמובא במס' עירובין 

 נו, עלהמוסרים ל]ב"ב )יד(, )צא([ ל התורה, היה כידוע בתקופתו של אברהם אבינו וכבר הבאנו את עדות חז"

פי מה שנמסר בהר סיני, שכל מלכי העולם היו משכימים לפתחו של אברהם אבינו לשמוע את עצותיו 

 והדרכותיו ובכללם ודאי היה חמורבי שגם היה מלך וכך למד להכיר את מצוות התורה. 

 -20"האם עלינו בשלהי המאה ה –בנו מר ד. יהב מסיים את מכתבו בשאלות כלליות שאינן רלוונטיות למכת

 ."ינו ?להמשיך בדרך זו ? האם חיינו מתנהלים כיום כפי שחיו אבותינו, וכך אנו צריכים להכשיר את תלמיד

שבין  ייניםכבר הראנו לעיל שרוב התורה, אמור מר ד. יהב עצמו להבין, שהוא שייך לכל זמן, היינו, בענ ,הנה

 וונטיהראנו שהם מוטבעים על יסודות הטבע ודבריו נשענים על חיקוי לא רל אדם לחברו, אך גם שאר דברים

להם ידי אבות הכנסיה לפי הידע המוגבל ש-של טענת הנצרות הפרוטסטנטית כלפי הקנון הנוצרי שהומצא על

יתי ידי אלוקים שברא את כל הכל מבריאת העולם ועד סוף כל הדורות והי-בזמנם, אך תורותינו ניתנו על

ממר יהב שיהיה לו היכולת להתרומם משטיפת המוח הפרימיטיבית שהוא חונך עליה מגיל הגן  מצפה

 המבוססת על רפיסות וחיקוי עיוור של הנצרות הפרוטסטנטית. 

מדוע בחינוך הממלכתי והממ"ד מחנכים את תלמידנו לפאר את התרבות הרומית נבצר מבינתי להבין,  ברם,

ניקה תרבות זו לתרבות המערב, על אף התופעות שהיו בחברה זו, של חוסר ומציינים את מערכת המשפט שהע

צלם אנוש, אשר היו מעוגנות במשפט הרומי כדבר לגטימי, כגון תופעת הגלדיאטורים, אשר לעיני המון מריע 

נקרעו בני אדם לגזרים על ידי חיות טורפות מורעבות, או תופעת קרקוף הראשים ונתינתם בראשי שרי הצבא 

 “שאין לך כל לגיון ולגיון שאין לו כמה קרקפלין...קרקפלו של ר' ישמעאל מונח בראש מלכים„ –ומי הר

  .]מסכת חולין )קכג([( “עור ראש אדם מת וזה למכשפות במלחמה„ -)רש"י 

וכן מערכת המשפט במדינת ישראל, אשר על פיה חיים אזרחיה ומחנכים אנו את תלמידנו שמערכת המשפט 

ה דבר קדוש אשר אנו חייבים לחיות על פיו, אך מערכת זו נשענת גם על המשפט התקדימי על חוקיה ז

האנגלי, אשר מדינת ישראל ירשה מהשלטון המנדטורי. לעיתים פסקי דין נחתכים, אף בבג"צ, על פי פסק דין 

, מתושבי של שופט אנגלי בכפר נידח באנגליה מראשית ימי הביניים, אשר היה אולי קצת פחות נבער מדעת

  הכפר האנגלי בו הוא דר ושפט.

המשפט האנגלי, כמוהו כמשפט הגרמני, בתקופת ימי הביניים, כלל גם חוקים קניבליים למהדרין, אשר היו 

 ,Rechtalterthum]מסכת חולין )צב([. הפילוסוף האנציקלופדיסטי גרהם מדגים בספרו ]נחלת כל העמים הקדומים 

"העבד הוא קניני, וברשותי   – ת אשר היה תקף אז מבחינה משפטיתשטר עבדונוסח סטנדרטי של  [ 375עמ'

  ".לבשלו ולצלותו

קשה מאד להבין, מדוע מבין מר ד. יהב, שעל פי חוקים משפטיים השאובים ממערכת משפט כה  ,אם כן

י התורה נו לכך ואילו על פי חוקיונדלית וחסרת צלם אנוש, אפשר לחיות במאה העשרים ולהכשיר את תלמיד

רצה להכחידו על ידי השמדת העם היהודי, באומרו שהם השפיעו על  ,ב"מיין קמפ"כמובא  ,)שהיטלרוהמוסר של העם היהודי 

נמסר בעם היהודי ממעמד הר סיני ונלמד על ידי אלפי גאונים בכל הדורות, ש כל העולם לנהוג על פי מערכת מוסר(

יון עד ימינו. מדוע כאן דווקא מתקשה מר ד. יהב לעכל יכולת ואשר המערב הנוצרי, רואים בו ערך מוסרי על

פי נורמות החשיבה והמוסר של פסגת המין האנושי, ואילו על פי תרבות ומשפט של חסרי צלם -חיים על

רוב מכתבו של מר ש. שיפריס מבוסס על בלבול בין  אנוש, אפשר ואף רצוי וקדוש להכשיר את תלמידינו.

ת התורה למשה על ידי האלוקים. )ב( צורת נתינתה וזמינותה. ביחס לנתינת התורה שני נושאים: )א( נתינ

פ וגם כל העולם הנוצרי והמוסלמי מסכימים ויודעים על שהיתה על ידי האלוקים, אין שום חולק בתורה שבע"

תב כך. כל הדעות ו/או מחלוקות בתורה שבעל פה על מפרשיו הוא ביחס לכתיבת התורה ונתינת התורה בכ

שנות נדודי עם  40לעם ישראל, מתי הם שוב נאמרו ונכתבו אחרי אמירתם במעמד הר סיני, בתוך הטווח של 

מובאות במכתבי, ולא "השגות" על כך שהתורה ניתנה בסיני, לגבי העובדה  באתיכך ה-ישראל במדבר. על

רופ' י, הופמן "חוקי ש"משה קיבל תורה מסיני", שהרחבנו את הדיבור לעיל, מצטט מר ש. שיפריס את פ

המקרא אינם יכולים לקבל תשובות המבוססות על אמיתות אמוניות ואינן מנסות לענות על השאלה בדרך 

  .יהב והופמן בהשוואותיהם פועלים על בסיס הנצרות של השיויון וחומרנות מדעית".

היליה האקדמית. הוא מבין בק כולםכפי שכשלו  ,כשל מתודולוגי במונח "אמונה"גם פרופי י. הופמן כשל כאן 

שאמונה היא מעין תחושה אינסטינקטית, אקראית, אשר נתפסת כאמונה עוורת בדבר מסוים בעוד שהמדע 

נתפס אצלו כביקורת שכלית המתבססת על ניתוח רציונלי של עובדות. בעוד שלמעשה, אם מדובר על הבנת 



112 

 

  המדע בתנ"ך, המציאות העובדתית היא הופכית. 

תבסס על הנחות הנסתרות בצורה אקוטית על ידי עובדות ועדויות בלתי ניתנות להפרכה, כפי מדע התנ"ך מ

שכתבנו לעיל. וגם הנחות אלו משתנות, למשל כאן בארץ, מאוניברסיטה לאוניברסיטה. פעם התוודה בפני 

בתנ"ך בחר   .M.A-אילן ואת ה -שות באוניברסיטת ברבתנ"ך בחר לע  B.A-פרופסור לתנ"ך ידוע, אשר את ה 

לעשות באוניברסיטת ת"א. שם אמרו לו שההנחות שהיו טובות במוסד הקודם אינן קבילות ומקובלות עליהם 

בתנ"ך   PH.D-אביב, עשה את ה -על פי ההנחות שהיו מקובלות באוניברסיטת תל M.A. -וכשגמר את עבודת ה 

אביב אינו מקובלות -חות באוניברסיטת תלבאוניברסיטה העברית ושם חזר שוב אותו ריטואל: אמרו לו שההנ

 בירושלים. גם אחרי שלב ההנחות, החומר החיצוני והטקסטואלי עליו מתבסס מדע התנ"ך הוא פרובלמטי

 . למשל, היחס בין שמואל הנביאפרוטסטנטית של שיויון וחומריות-החשיבה הנוצרית-בהתבססו על מבני

את הדבר בצורה מדעית חייבים לגייס גם את שאר המדעים.  אם רוצים לנתחי הכהן. ואלוקים או שמואל ועל

האם מבחינה מדעית היחס בין עלי ושמואל הוא יחס בין "הסופר אגו" ל"אגו" או לא. על כך יוכל לענות 

באקדמיה רק פסיכולוג פרוידני על פי הנחות שיונחו כפניו, אך לא מומחה למדעי התנ"ך. אמנם, כיוון שהוא 

על כך, תהיה מפוקפקת מאד קביעתו המדעית ביחס להבנה הבסיסית המדעית בנושא הנדון אינו יכול לענות 

וכן כך הלאה ביחס לשאר המדעים. גם הממצאים הארכיאולוגים וספרות העמים אינם עדויות קבילות מדעית, 

  אלא נורמטיביות והכל לפי הנחותיו של החוקר המדעי בתנ"ך, שמשתנות כאמור ממוסד למוסד.

, ומושג "האמונה" בעם היהודי, מקורה במושג ה"אמון". בסיסה בנויה על המושכלות הראשוניים מאידך

(Commen Sense)  והמשכה מחקר עיוני מקיף ומעמיק ביותר ורק אז כאשר כל יישותו של האדם בנויה

ת אדם בצורה מחקרית מוחלטת על עיון זה, אזי נמסכת בדמו ובלבו ההכרה בדבר, או אז הוא מגיע לדרג

)אשר על ספר זה בנה הרמב"ם את המסה מאמין ולאמונה. כפי שכותב רס"ג בהקדמה לספרו "אמונות ודעות" 

ויקיפנה ויכניסנה  השכליקבלנה  העיון"מה היא אמונה...וכאשר תצא חמאת הפילוסופית שלו "מורה נבוכים"( 

ניענה לעת אחרת או לעיתים" ואז בלבבות ותמזג בהם, ויהא בהם האדם מאמין בענין אשר הגיע אליו ויצ

]ר"י הופכת אצלו הכרה עיונית זו לאמונה "שהיא למעלה מן הידיעה המקרית ומן הדברים הטבעיים" 

]מו"נ/ח"ב . על בסיס אמונה זו נמסרה לנו התורה, "כי אומתנו אומה חכמה ושלמה" אלבו/ספר העיקרים )א, כא([

  .מתוך פי"א[

עזרא שמפרש בניגוד למקובל בתורה שבעל פה ומפתח גם תיאוריה מעניינת  אכןהמר ש. שיפריס מביא ראיה 

]בפירושו לספר בראשית בהתאם ושואל אותי "האם אתה מוכן לקבל את כל הרמזים הביקורתיים של א"ע 

שוב אנו פוגשים בבורות  תו מדעת הקהל הקנאית שבתקופתו".שהוצגו כ"סודות, בגלל ירא )יב,ו([

ת. ישנם ספרים ומאמרים שדנו על פרשת שיבוצי הזיופים בפירושו של הא"ע וריכוז מדהימה ביחס למקורו

בערך א"ע. הא"ע עצמו כותב בסוף , ימצא מר שיפריס בספר "שם גדולים" החיד"אמקורות חלקי על כך 

ושבעל פה גם הוא מפי גבורה "אין דבר שיביאנו לאהוב אותו רק למוד תוה"ק  –הספר "יסוד מורה" 

היה העתק אחר בלא   ,לרמב"ן שמתקיף בפירושו תכופות את פירוש הא"ע שהיה סמוך לתקופתו". נאמרה

שיפריס ממשיך  ים הנמצאים בפירוש הא"ע שלפנינו.הזיופים ולכן אין התייחסות כלל בפירושו לדברים המוזר

תחבר על ידי וכותב "חיים אנו כבר בתקופה שלאחר ההומניסט היהודי הראשון שהעז להכריז כי החומש לא נ

ו הוא חי, אך את שמו אינו ". מפליא שמר שיפריס מצטט את האיש מפי(98)מאמר תיאולוגי מדיני, עמ' משה...

  Theologicum Politicus Tractatus,שפינוזה "ס ראה את אחד התרגומים של "יצירתשיפרישאני מניח  כותב.

  .למניינם 1670אותו הוא פירסם בעילום שם בשנת , )גליון דתי פוליטי(

שאב מה"פנתאיזם", שרישומיה ניכרים כבר בתקופת  הוא שלו  Hic Profiteo- את הששר ישפינוזה, א

 -)חזירים נמנה על חוגי ה"מרנים"  . הואה בציויליזציה ההלניסטית הפגאניתוהמשכ 2-הדינסטיה הפרעונית ה

יצא נגד כל העדויות והעובדות  24ל , שם הוא התקרב לנוצרים הפרוטסטנטים ובגיבאמסטרדם בספרדית(

ההיסטוריות בנוגע לתורה שבכתב ובעל פה, ובכך נתן חרב בידי האינקויזיציה הטורקוומדית בספרד להמשיך 

לרצוח את המוני בני עמנו, על ידי קבלת לגיטימציה, מיהודי פילוסוף לכך, שתורת משה, כביכול, איננה תקפה 

, תוך שהוא מערבב אותה עם רעיונותיו ף לפילוסופיה אלילית פרעוניתחוזאת רק משום שנקלע למשברים ונס

הוא היה האדם היחיד שליכד  למניינם.1663 -של דקרט, כשפירסם את "עקרונות הפילוסופיה של דקארט" ב

ממנהיגי וגדולי העם היהודי פרסמו מניפסט מחאה המוקיע את שפינוזה,   400את כל העם היהודי נגדו. כאשר

  בתחומי העם היהודי.  Persona Non Grata-וכ ר מעצורים וחסר מצפון:כאדם חס

הזדעזעתי בקוראי את דברי מר ש. שיפריס שמכתיר אדם חסר מעצורים ומצפון כשפינוזה כ"הומניסט היהודי 

הראשון", בו בזמן שהוא האחרון שניתן לראות בו איזו איזמורפיה כלשהי לתואר הומניסט. מר שיפריס מציג 
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הרהורים נוגים צפים ועולים בי בחושבי על הנזקים הגדולים  מו כמי שעסק שנים רבות בהכשרת מורים.עצ

שעלולים היו להגרם על ידו למורים וממילא למערכת החינוך, עם יחס כזה למקורות ועיוות מקצועי ומוסרי 

סיפור הבבלי ?" על מר ש. שיפריס שואל "האם סיפור המבול שבתורה קדם לגרסאות השונות של ה  .שכזה

  פי מה שכתבתי לעיל ביחס לדבריו של מר ד. יהב, יכול כבר להבין מר שיפריס את התשובה, הלוגית: 

  . התורה ניתנה למשה ממחולל המבול שמסר לו מה התרחש במבול.א

כך חולק, שם, שחי שנים רבות, ויעקב אבינו, כפי הידוע לכולם, ואין על  -. נח קדם לסיפור הבבלי וכן בנו ב

כמקור בלתי אמצעי על מה  ]מסכת סוטה, רש"י סוף )י([שנה ושמע שם   14ישב בבית מדרשו של שם

שהתרחש במבול. ויעקב העביר זאת לבניו שהעבירו זאת לעם ישראל. לאחר מבן האלוקים העביר עובדות 

  אלו לכל עם ישראל, בהתגלותו אליהם, במעמד הר סיני.

בו החלה התרבות האלילית  -סולף ועובד לאחר המבול בתקופת דור אנוש  "הסיפור הבבלי" של המבול

לאיזון מול  אברי אלו, בהבאתם, הם דוגמלסיפור אלילי. ד - )רמב"ם/ה"יד החזקה"/תחילת הלכות עכו"ם(לפרוח 

פי מבנה החשיבה של -השערותיו של מר שיפריס ו"חוקרי המקרא" לגבי מה קדם למה. מר שיפריס שואל על

יון הפרוטסטנטי "האם בהודאה בהשפעות של תרבויות עתיקות על המקרא יש משום פחיתות כבוד השיו

הונגריה פרנץ יוזף, כאשר הוא עודד את יסוד התחום של -למקרא ?" את התשובה לכך נתן קיסר אוסטרו

ת מלבד "מעתה ירדה הפרסטיז'ה של העם היהודי". לגופו של ענין, השפעה כזו אינה קיימ –בקורת המקרא 

מלות מספר בארמית או מלה מצרית מסוימת שנכתבה בתורה מתוך כוונות מסוימות. יתר על כן, אם מר 

שיפריס מייחל לראות "השפעות אלו בכור ההיתוך של התפיסה המונותאיסטית שבמקרא", הרי שהמציאות 

היהודי מחויב להיות  נה ממונותאיזם()או ביתר דיוק האחדותיות של אלוקים השוטופחת על פני גישה זו, כי המונותאיזם 

. אנו רואים זאת גם בעליל, סט, אחרת הוא הופך מיד לפנתאיחובר לאמת הלוגית שנמסרה מסיניבמהותו מ

שבמשך כל תולדותיו של עמנו, היוה העם היהודי ותורתו, רק גורם משפיע. ובכל מקום לשם נשא הוא את 

די באמצעות תורת האלוקים ומצוותיה, שירש בעקביות את תורתו שם פסקה עבודת האלילים, כי העם היהו

האלילות מן העולם הנבער וחינכו לבנות את אושיות החברה על מסד מוסרי. גם בתורה שבעל פה אין שום 

פרופ' שאול ליברמן מציין זכר להשפעה כלשהי של התרבויות הרומיות והיווניות ששלטו אז בזמן כתיבתו. 

 -שלא רק שאין השפעה בתחומי הפילוסופיה התיאורטית והמעשית  , 1963, משנת"יונים ויונות" –בספרו 

אלא גם כשהשתמשו חז"ל במלה כלשהי מבחינה טכנית, והיה לה מובן פילוסופי מסוים מתרבות זרה, סירסוה 

  "ארור אשר ילמד את בנו חכמת יוונית". –חז"ל  וסוטה פוסק 'מסבחז"ל במכוון. וכן 

בכל "מדעי היהדות" את  גורם למר שיפריס לדקלם את הפרופסורים ובפרט היהודיים אמנם, יש לתמוה מה

שתורותינו שאבו רעיונות משדות זרים פרימיטיבים של חוכמות אשור, בבל, מצרים, יון ורומא ? הפנטזיה, 

התשובה לכך היא פשוטה. ידוע לכולם בעולם העתיק, שכל העמים רק שאבו מהעם היהודי ידע לגבי 

אות אך רק ידע סמלי ולא להפך ובכך הם הפכו מ"בהמות גמורות" לדרגה גבוהה יותר של "בהמות", המצי

"...ואל  – שעוול, הוצ' מוסד הר"ק[ -ד. המהדיר -]"כתבי הרמב"ן", חלק א', עמ' קמ"גכפי שכבר העיר הרמב"ן 

)= ארץ ישראל, ששם שוב היו קרובים לאמצע הי )= שהם(נוחלי התורה,  )= כאילו(תשתבשו באומות שאף הם 

, כגון הנוצרים והישמעאלים, לפי שהעתיקו את התורה היה העם היהודי ולכן הם נחשפו לקיומה של התורה האלוקית(

)= למשל על קצת הקצוות  לספה"נ( 315)לאחר התנצרותו של הקיסר בניקאה בשנת והמצוה וכשגברה רומי 

דוגמא   יוצר המשפט הרומי[ -]כגון קיקרו )או ציצרו( פטים תורה ועשו חוקים ומש  למדו ממנה מערב אירופה(

)= כדוגמת אפריקה, אמריקה אדם יושבי קצוות הרחוקות -, אבל בני= רק חיקוי חיוור ועלוב של התורה()של תורה 

)= ישראל ואת מנהגם או שלא שמעו עליהם מפני גבול  )= את עם(שלא למדו תורה ולא ראו  והמזרח הרחוק(

הם ועליהם אמר הכתוב 'האיים הרחוקים אשר לא שמעו את  בהמות גמורותשביניהם,  הגיאוגרפים(המרחקים 

מסיבה זו, עומדת בפני אותם פרופסורים שאלה ולא ראו את כבודי'...",  שמעותו()= את שם אלוקים ומשמעי 

, לכן הם צריכים מצפונית מעיקה, האם כדי שהם יוכלו לחיות באורח חיים מופקר תוך מימוש תאוות אפלות

מקור מים חיים וחצבו   -"אותי עזבו  –לקיים בעצמם את מה שהוכיח האלוקים את עם ישראל בפי נביאו 

ועלוב של תורותינו. מים שרק חיקו וסיגלו לעצמם משהו בחיקוי חיוור להם בורות נשברים", של אותם ע

היא קטנונית וילדותית באמצעות  נוצרים כלפי היהודים-לכן, תגובתם של כל אותם פרופסורים יהודו

גם התורות שלכם אימצו רעיונות מתרבויות העמים ולכן התורה אינה אלוקית ואינה  –"המצאת העבר" 

מחייבת אותנו בקיום המצוות וכך אנו יכולים להמשיך להתבוסס בתוך חיינו המופקרים והמבוהמים, בלא כל 

כפי שמסית אותם כפייתית יצרם הרע, שהיא הפוכה צורך לתת דין וחשבון על מעשינו, תגובה מטופשת 

מר ש. שיפריס מסיים את תגובתו באומרו ש"יכול אני להעיד שרוב המורים בזרם הכללי  מהמציאות. 
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  .. דברים אלו יכולים להעלות רק חיוך מרירהמקרא לבין...המסורת"-יודעים לעשות את האיזון בין ביקורת

לוסופיה של המדעים' ונתקלתי בסוגי אוכלוסיה מגוונים של בוגרי תיכון, אני עוסק במשך שנים כמרצה ב'פי

ואני מצטער לקבוע שמלבד ידע קלוש ומעוות בנושא המקרא ומורשת העם היהודי, לא זכיתי לראות ולשמוע 

כל ידע בסיסי על המבנים האנליטיים של המסורת ביחס למקרא, אלא רק התייחסות דיפוזית על פי תפיסת 

 מקרא ותו לא.בקורת ה

. מדעי מדע התנ"ך כחלק ממדעי היהדות, הוא למעשה אוסף תפיסות פולחניות של הנצרות הפרוטסטנטית

ל היהדות, למעשה צריכים להילמד במסגרת מדעי הדתות בחוג ללימודי הנצרות הפרוטסטנטית ואין להם כ

  פה שניתנו לעם ישראל במתן התורה בסיני. -קשר לתורה שבכתב ובעל

                                                                 

  בכנות

                                                         

 הרב דב ברקוביץ  
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 המיתוס המדומיין של שפת המדעים ה"מדוייקים"

-אך באקדמיה התתהמיתוס המדעי הנתפס כתיאור המציאות האמיתית הולך ומתנפץ, 

 והפרוטסטנטית הישראלית מדעים אלו עדיין נתפסים כדת  תרבותית 

בוד כ-תרבות המערב מושתתת כיום על מיתוסי המדע, כאשר אפיוני המיתוס הם: מציאות מדומיינת, הילה של "קדושה", הדרת

  וכן מסר גלוי ו/או סמוי שכך יש לחשוב ולהתנהג. 

-וציוסכבר התנפץ בתרבות המערב ומדעים אלו נתפסים שם כאוסף סיפורי מעשיות בעלי אופי החברה -הרוח ומדעי-מיתוס מדעי

יה באקדמ מודרני נמצא עדיין בתהליך של ניפוץ, אך-פוליטי. מאידך, המיתוס המדומיין של המדעים ה"מדוייקים" בעידן הפוסט

  סיני" לגבי תיאור המציאות.הישראלית עדיין מדעים אלו נחשבים כדת ושפת מדעים אלו נתפסת כ"תורה מ

יא את ניתן להב כדוגמא לכך,כאשר המיתוס המדעי הוא בסיס התרבות, גם התנהלותו של המחקר המדעי נבנה כמיתוס פיקטיבי. 

 מכוננתההוריאציות השונות של "ניסוי שני הסדקים" המופיעות בספרות המקצועית של התיאוריה הקוונטית, הנחשבת לתיאוריה 

  במדע הפיזיקלי.    ביותר כיום

מיוני ודל הדניסוי זה ניתן לבצע בפועל במים, גרגירי חול ואור, אך כאשר מדובר על ניסוי זה באלקטרונים, שהם קיימים רק במ

ת ערוך אלאי אפשר „של האטום )אשר על פי ניסוחו הדמיוני, גודלו הוא אחד חלקי מאה מליון ס"מ ולכן לא ניתן כלל לראותו( 

 ושג דמיוני,גל הוא גם מ )=המרחק בין שני הסדקים צריך להיות בסביבות אורך הגל של הגלים „והסיבה לכך היא כי “ הניסוי ממש

זהו הקשורים בתנועתם של אלקטרונים... כשמדובר באור ובאלקטרונים והוא קיים במודל שניסח עבור התיאוריה הקוונטית ארוין שרדינגר(

ראה עוד בחלק  וכן 1997, ד"ר יואב בן דב, הוצ' דביר, 90מציאות ומסתורין", עמ'  –]"תורת הקוונטים “ קבערך המרחק בין אטומים בחומר מוצ

ייטון ל, רוברט (Richard P. Feynman)( מאת ריצ'רד פיינמן The Feynman Lectures on Physicsהשלישי של הספר "הרצאות פיינמן על פיזיקה" )

(Robert B. Leighton)  ומתיו סנדס.[(Matthew Sands)   

 .ם(ועל )שעל אף חוסר  היכולת לבצע את הניסוי בפועל, מתואר ה"ניסוי" בספרות המקצועית והפופולארית, כאילו הוא נעשה בפ

ביותר.  מוזרההתוצאה של ה"ניסוי"(  )=נראה שהיא „"ניסויים" כאלו מתרחשים בתדירות בפיזיקה. גם לאחר שמבצעים "ניסוי" זה 

ם תשובה מוגדרת לשאלה "האם אלקטרון יכול להמצא בבת אחת במקומות שונים?", איננה יכולה להסביר את לכאורה, שו

כיון שהמדע הוא כל כך לא הגיוני ובודאי לא אובייקטיבי, ריצ'רד פיינמן )חתן פרס נובל  . (90)שם, עמ' “ התוצאה הזאת

ונה )= באמ מכם כל הזמן  איך זה יכול להיות, פשוט קבלו את זההרגעו, אל תשאלו את עצ„ -לפיזיקה( אמר פעם לסטודנטים שלו 

  שכך הדברים נעשים.  עיוורת(

 )=שים , פשוט קבלו את זה, שכך הדברים נעכי זה לא יכול להיות( )=אל תשאלו את עצמכם כל הזמן "אבל איך זה יכול להיות" 

פרי חמד, , סיימון סינג, ס381)"המפץ הגדול", עמ' “ עו למבוי סתום, כי אחרת תגיבפיזיקה( B.A–אחרת לא תצליחו לסיים אפילו את ה 

2008.)  

 וצאה זו,ת]רכיבי המשוואה אשר נותנת גודל הרדיוס של אלקטרון, על פי המיתוס המדעי, שווה בערך לעשרים חלקי טריליון ס"מ 

ן היינו, שהוא כמעט כמהירותו של האור כגוהם בין היתר המטען החשמלי ו"מסת המנוחה" של האלקטרון ומהירותו של האלקטרון, 

 .האלקטרונים בקרינת בטא )אתר הטלסקופ האוסטרלי([

החל מהפלאפון וכלה בלווינים וחלליות אינם מוגדרים כמדע ולשם פיתוחם לא היו חייבים להשתמש דווקא במודלים  ,כל מיכשור

הנורה החשמלית ומכשיר הפטיפון ויכולות את  ובכללן המצאות 3.000אדיסון המציא המתמטיים הקיימים, שהרי תומס אלוה 

להתייחס לשפה  אמנם, אפילו בבית הספר היסודי.אף שהוא לא גמר את חוק לימודיו  , ללא כל מודלים מתמטיים,ההקלטה

תוס המדומיינת של המדע הכוללת תיאור של אטומים, אלקטרונים ומודלים מתמטיים כמציאות אמיתית, משמעו הפיכת המדע למי

  במרעו. 

כדי שהמודל הדמיוני יעבוד במדע הפיזיקלי, צריך גם להחליט על כמה שקרים מוסכמים: לפי הדמיון והמיתוס המדעי, האלקטרון 

על שקר מוסכם שיש לו מסה כאשר  )למשל לשם חישוב הרדיוס שלו(יכול לנוע כמעט במהירות האור. לצורך המודל צריך להחליט 

נוספת לשקר מוסכם הוא ה"ספין" של החלקיקים הקוונטים. על אף שהחלקיקים  מסת המנוחה". דוגמא" ולקרוא לכך "הוא "נח

  אינם מסתובבים, יש לשקר לצורך החישוב ולהגדיר את החלקיקים  כמסתובבים נגד סיבוב השעון.

בהם באמצעות העיניים  במיקרוסקופים האלקטרונים הקיימים מסוג "חודר" ו"סורק", לא ניתן לצפות על שום חומר המוכנס

שלנו, כיוון שהם אינם מבוססים על האור אלא שוב על מודלים מיתוסיים. אמנם, גם בהם ההגדלה אינה מתבטאת במיליארדים. 

במיקרוסקופ מסוג "חודר" ב"רזולוציה" גבוהה, ההגדלה על פי המודל המיתוסי אינו יותר מחמישים מליון. לכן, אפילו על פי 

 ,ם סיגנליםינכל מה שמקבלים מהמכשירים הנ"ל ה ות באטום וכל שכן לא באלקטרון. מדעי, לא ניתן לצפהמודל המיתוסי ה

המתורגמים וירטואלית לגדלים "מוגדלים" על מסך המחשב. כמעט כל מי שקשור בצורה כלשהי לתרבות המערב, נישא על כנפי 

גים אמיתיים של המציאות ואינם יודעים שגם המיקרוסקופ אטומית, הם מוש-הדמיון ומדמיין שהאטום ושאר מרכיביו ברמה התת
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  בנוי על מיתוס מדעי דמיוני. י האלקטרונ

פגשנו חוקרים שבמעבדותיהם קיימים מיקרוסקופים אלו ונוכחנו שגם הם שיכנעו את עצמם עד כדי כך, שהדמיון והמיתוס ביחס 

 והם הודו בכך.  הארנו את עיניהםלמכשירים אלו הפכו אצלם למציאות, אך לבסוף 

המדעים אינם מנסים להסביר, הם בקושי מנסים לפרש, הם „-ג'ון פון ניומן, הנחשב גאון המדע בתחומים רבים, כבר כתב בזמנו 

“ צפותמילוליות מסוימות, מתאר את התופעות הנ לפרשנויותבעיקר יוצרים מודלים. הכוונה במודל היא מבנה מתמטי שבנוסף 

ל רציונלי ש-. על מצבם המדומיין והאי(ISBN 965-511-379-5, מסת"ב2008, ספרי חמד 522ון סינג, עמ' )"המפץ הגדול", סיימ

סימן  המדעים "המדויקים" ידועה האמירה של המדענים, האומרת שמי שחושב שהוא מבין את ההיגיון של התיאוריה הקוונטית,

  מובהק הוא לכך שהוא אינו מבין כלל את הפיזיקה הקוונטית.

ל המדע אינו מתקרב כלל ליכולת הבנה מינימלית אמיתית שמדע הוא רק שפה מוסכמת בנושאי הטכנולוגיה ומדעי הטבע. ה

קת היקום והמציאות ומסר זה מהוה את תובנת היסוד בתפיסתו הקומפלמנטרית של האדם שהשפיע ביותר על עיצובה של מכני

  . נילס בוהר –הקוונטים עד ימינו ומיוצרי פצצת האטום 

ת אלוקים, אחר –כדי להבין באמת את היקום והמציאות יש לפנות לתורה שניתנה במעמד הר סיני על ידי יוצר המציאות 

  מגיעים למבוי סתום ולהשחתת המין האנושי.

 75% שכיון שהמדע הוא רק מיתוס מדומיין, בו נערכים "ניסויים" מדומיינים, אין פלא בכך שבמחקרים לאורך שנים התברר 

יור מהמחקרים הרפואיים הם מפוברקים או שגויים ושכלל ה"מחקרים" המדעיים מתבצעים בדרך של נעיצת חץ בלוח המטרה וצ

ונים מעמיתיהם חטאו בהתנהגות בלתי הולמת ברמה של זיוף נת 14.12%כי „עיגולים מסביבו. כך גם אומרים המדענים עצמם 

 –בורו ראה על כך במחקריו של דניאל פנלי מאוני' אדינ“.  מחלוקת אחרותשיטות מעוררות  מהם נקטו 72%ותוצאות, וכי עד 

הולנדי על של נתוני סקרים" ובמחקריו של הפסיכולוג ה-? סקירה שיטתית וניתוח "כמה מדענים מפברקים ומזייפים את מחקרם

 .(4.2.2012)עיתון "הארץ", יעקב בורק, דידריק סטאפל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The second  part from Rabbai Dov Berkovitch  lecture to Master program to US students  

during an M.A. Seminar on the topic of: "Fundamentals in Science and Terminolog challenges in 

quantum physics" 

 
The Fictitious/Imaginary Myth of the Language of “Exact” Science. 

 

The perception that the mythical scientific description of reality is solid truth is on the verge of downfalls, 

yet the under-cultural and protestant academia in Israel uphold these sciences to be the eternal religion. 
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In our times, western culture is based on the myths of science, which is characterized by: imagined 

reality, an aura of "holiness", awe of honor and overt and/or insinuated message of the proper way to 

think and behave. The myth of the humanities and social sciences already has been shattered in western 

culture and these science are considered a collection fairy tales based of socio – political archaic agenda. 

On the other hand, the myth of exact sciences in the post - modern era is still in the process of being 

shattered. Nevertheless the academia in Israel clings to the notion that these sciences have a status of 

religion and affirms its language as faithful description of reality. 

 

When the mythical science lies in the fundamentals of the culture, even the conduct of scientific research 

is constructed as a fictive myth. As an example, one may consider the different variations of the "double-

slit experiment", described in the literature of mechanical quantum theory, which is considered the most 

formative theory of physical science today. 

 

In practice, the scientist can use water sand or light in this experiment, nevertheless when one utilizes 

electrons, existing only in the imaginary model of the atom (described imaginatively as having the size of 

one hundredth million of a centimeter, and therefore cannot be seen)  „it is impossible to perform this 

experiment at allˮ and the reason for this is that the „distance between two slits should approximate the 

wavelength of the waves (= the wave is also an imaginary term when it concerns light and electrons; it 

exists in the model formulated for quantum theory by Erwin Schrodinger) associated with the movement 

of electrons ... this is about the distance between two atoms in a solid materialˮ [“Quantum Mechanics - 

Reality and Mystery ", p. 90, Dr. Yoav Ben-Dov, Dvir publication, 1997; also see third part of the book 

„The Feynman Lectures on Physics by Richard Feynman, Robert B. Layton and Matthew Sands]. 

Notwithstanding the inability to perform the experiment in laboratory, it is well described in professional 

and popular literature, as if actually performed. "Experiments" of this sort occur frequently in physics. 

Even after performing an “experiment” the result seems to be most bizarre. Seemingly, no definitive 

answer to the question - “Can the electron be in different places at the same time?" – can explain this 

result "(see p. 90). Because science is blatant illogical and certainly not objective, Richard Feynman 

(Nobel Prize awarded in Physics) once told his students - "Relax, do not ask yourself all the time how can 

that be, simply accept it (= in blind faith) that this is how things are done. Do not ask yourself all the time 

"but how can that be" (= for it cannot be so), simply accept it, that things are done in this way (= 

otherwise you will not be able to graduate even the BA in physics), because otherwise you will reach a 

dead end " ("Big Bang", p. 381, Simon Singh, Chemed Books, 2008). 

 

The radius of the electron, according to the scientific myth, equal to about twenty over trillion of a 

centimeter [the equation components which gives this result, among others are electric charge, the 

“electron rest mass" and the velocity of the electron, that is almost the speed of light in which electrons 

travel in beta radiation (the Australian Telescope Internet site)]. No instrument, from mobile telephones 

to satellites and spacecraft, necessitates nor is defined as a science or scientific. To develop them there 

was no need to use the precision of mathematical models in existence. Because Thomas A. Edison 

invented over 3000 inventions, including the light bulb and the record player including recording 

capabilities, without the usage of mathematical models, and all in spite of the fact that he had never 

finished his elementary school studies. Indeed, referring to the imaginary language of sciences, that 

includes a description of atoms, electrons and mathematical modeling as, unshakable reality, means 

turning science into a myth at its worst. 

 

In order for the imaginary model to work in physical science, certain accepted lies should be agreed. The 

electron can travel very close to the speed of light, according to the scientific imagination. For the model 

to “work” (for example to measure its radius), one conventional lie requires agreement and that is that the 

electron has a mass when it is "resting" and to call it "electron rest mass". Another example is the agreed 

upon lie of the existence of the “spin" of the quantum particles. Although the particles are not spinning, 

there has to be a lie in order to calculate and define the particles - as spinning counterclockwise. 

 

In existing electron microscopes that operates with technologies called transmission, reflection and 

scanning, you cannot expect any material inserted into the microscope to be visible to your eyes, because 
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they are not based on light, rather, again, on mythical models. Indeed, even there the magnification is not 

expressed in billions. In microscope of the transmission type in high resolution, the magnification 

according to the mythical model is not more than fifty million. Therefore, even when fully relying on the 

scientific myth model, one should not expected to visualize an atom, all the more so an electron. All that 

can be obtained from these devices are signals that are virtually translated to visible images on the 

computer screen in appreciable size to the human eye. Almost anyone connected in any way to Western 

culture, carried on the wings of imagination, imagines the atom and other sub-atomic elements as real 

concepts of reality and do not know that the even the microscopes are built on the myth of scientific 

imagination. We met researchers that inside their laboratories there are electron microscopes. We 

confirmed that they convinced themselves to such a great extent that the imagination and myth regarding 

these devices have become true reality for them. Eventually we were successful to substantiate the claims 

and they admitted. John von Neumann, who is considered a genius of science in many areas, has written 

once - „The sciences do not try to explain, they hardly try to interpret, they mainly make models. The 

intention of the model is to provide a mathematical structure that in addition to certain verbal 

interpretations, describes the observed phenomenaˮ ("Big Bang", Simon Singh, p. 522 , Chemed Books, 

2008 ISBN 965-511-379-5). About the irrational and imaginary state of the exact sciences there is a 

rather well known saying among scientists that anyone who thinks he understands the logic of quantum 

theory, has a clear indication that he does not understand at all the quantum physics. 

 

Science is merely an accepted language on matters of technology and natural science affairs. Science is 

not advancing in its capabilities, in any way to even remotely understand the universe and reality. This 

message is the very fundamental insight of the complementarily perception of man that has been most 

influential on the formulation of quantum mechanics to the present and the creator of the atomic bomb 

(Niels Bohr). To truly understand the universe and reality one has to turn to the Torah given at Sinai by 

the creator a reality - G-d, otherwise one is doomed to arrive at a deadlocked and bring to the corruption 

of human race. 

 

Since science is nothing but an imagined myth, where crucial "experiments" are imaginary, no wonder 

that over the years it turn out that 75% of medical studies are fraudulent or incorrect and researches as a 

whole are made by an arrow placed firmly in the chosen target while the bull's eye is drawn around it. 

The same is reported by scientists themselves „that 14.12% of their colleagues committed misconduct at 

the level of falsification of data and results, and that up to 72% of them took other controversial 

methodsˮ. See in the studies of Daniel Panelli  at the University of Edinburgh – "How many scientists 

fabricate and falsify their research? Systematic review and analysis on the survey data" and the studies of 

Dutch psychologist Diederik Stapel (newspaper "Haaretz", Jacob Burke, 04.02.2012) 

 

 

 

               

 

 

 
 

Deuxième partie de la conférence, donnée par Rav Dov Berkovitch, destinée à des étudiants américains 

en année de Master, au cours d'un séminaire portant sur le thème : "Principes fondamentaux de la science 

et  défis de terminologie en physique quantique" 

 

 

La fiction ou le mythe imaginaire du langage de la science “exacte” 
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À l’heure où la perception selon laquelle « la description scientifique mythique de la réalité est une vérité 

solide » est sur le point de s’écrouler, les milieux universitaires sous-culturels et protestants en Israël 

continuent d’affirmer que ces sciences constituent la religion éternelle. 

De nos jours, la culture occidentale repose sur les mythes de la science, qui se caractérisent par: une 

réalité imaginée, une aura de "sainteté", une crainte d'honneur et un message manifeste et/ou insinué sur 

la manière appropriée de penser et de se comporter. Le mythe des sciences humaines et sociales a déjà été 

brisé dans la culture occidentale et ces sciences sont considérées comme une collection de contes de fées 

basés sur un agenda socio-politique archaïque. Par ailleurs, le mythe des sciences exactes dans l'ère post-

moderne est encore en train de s'effondrer. Néanmoins, le monde universitaire israélien s’accroche 

toujours à l’idée que ces sciences ont un statut de religion et affirme son langage comme une description 

fidèle de la réalité. 

Lorsque la science mythique se situe dans les fondements de la culture, même la recherche scientifique 

est construite comme un mythe fictif. À titre d'exemple, on peut considérer les différentes variantes de 

“l'expérience en double fente” ou “expérience de Young”, décrite dans la littérature de la théorie 

quantique mécanique et considérée aujourd'hui comme la théorie la plus fondatrice de la science 

physique. 

En pratique, le scientifique peut utiliser du sable, de l’eau ou de la lumière dans cette expérience, 

néanmoins, lorsque l’on utilise des électrons, n’existant que dans le modèle imaginaire de l’atome (décrit 

de manière fictive comme ayant la taille d’un centième de million de centimètre et ne pouvant donc pas 

être vu), « il est tout à fait impossible de réaliser cette expérience ». Et la raison en est que « la distance 

entre deux fentes doit correspondre à la longueur d'onde des ondes (= l'onde est aussi un terme imaginaire 

en matière de lumière et d'électrons ; elle existe dans le modèle formulé par Erwin Schrodinger dans le 

cadre de la théorie quantique) associée au mouvement des électrons... Il s'agit de la distance entre deux 

atomes dans un matériau solide ». ["Mécanique quantique - Réalité et mystère", p. 90, Dr. Yoav Ben-

Dov, publication de Dvir, 1997; Voir également la troisième partie du livre "Les conférences Feynman 

sur la physique" de Richard Feynman, Robert B. Layton et Matthew Sands].  

Malgré l'impossibilité de réaliser l'expérience en laboratoire, elle est bien décrite dans la littérature 

professionnelle et populaire, comme si elle était réellement effectuée. Les "expériences" de ce type sont 

fréquentes en physique. Même après avoir effectué une "expérience", le résultat semble très étrange. 

Apparemment, pas de réponse définitive à la question : « L'électron peut-il être à différents endroits en 

même temps ? » - On ne peut pas expliquer ce résultat » (voir p. 90). Parce que la science est flagrante, 

illogique et certainement pas objective, Richard Feynman (prix Nobel de physique) a un jour dit à ses 

étudiants: « Détendez-vous, ne vous demandez pas toujours comment cela peut être, acceptez-le 

simplement (= avec une foi aveugle), dites-vous que c’est ainsi que les choses se passent. Ne vous 

demandez pas tout le temps « mais comment cela peut-il être ? » (= car il ne peut en être ainsi), acceptez 

simplement que les choses se fassent de cette manière (= sinon vous ne pourrez pas obtenir votre 

diplôme, pas même celui de bachelor en physique), sinon vous atteindrez une impasse » ("Big Bang", p. 

381, Simon Singh, Chemed Books, 2008). 

Le rayon de l'électron, selon le mythe scientifique, est égal à environ vingt billionièmes de centimètres 

[les composantes de l'équation qui donnent ce résultat, entre autres sont la charge électrique, la "masse de 

repos d'électrons" et la vitesse de l'électron, qui avoisine la vitesse de la lumière dans laquelle les 

électrons voyagent sous rayonnement bêta (site Internet de Australian Telescope)]. En réalité, aucun 

instrument, des téléphones mobiles aux satellites et aux engins spatiaux, ne nécessite une science 

particulière ni n'est défini comme scientifique. Pour les développer, il n'était pas nécessaire d'utiliser la 

précision des modèles mathématiques existants. En effet, Thomas A. Edison développa plus de 3000 

inventions, dont l’ampoule électrique et le tourne-disque (incluant ses capacités d’enregistrement), sans 

utiliser de modèles mathématiques et en dépit du fait qu’il n’ait jamais achevé ses études primaires. En 

effet, se référer au langage imaginaire des sciences, qui inclut une description des atomes, des électrons et 

de la modélisation mathématique en tant que réalité inébranlable signifie, au pire, transformer la science 

en un mythe. 

Pour que le modèle imaginaire fonctionne en sciences physiques, certains mensonges généralement admis 

doivent être acceptés. L'électron peut voyager très près de la vitesse de la lumière, selon l'imagination 

scientifique. Pour que le modèle "fonctionne" (par exemple, pour mesurer son rayon), l’un des procédés 

conventionnels nécessite un accord: l’électron a une masse lorsqu’il est "au repos" et il est appelé "masse 
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au repos des électrons". Un autre exemple est le “mensonge” admis de l'existence du "spin" des particules 

quantiques. Bien que les particules ne tournent pas, il faut un mensonge pour pouvoir calculer et définir 

les particules comme une rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. 

Dans les microscopes électroniques dont nous disposons actuellement et qui fonctionnent avec des 

technologies appelées transmission, réflexion et balayage, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les 

matériaux insérés dans le microscope soient visibles à l’œil nu, étant donné qu’ils ne sont pas basés sur la 

lumière, mais sur des modèles mythiques. Encore ici, le grossissement n'est pas exprimé en milliards. Au 

microscope de type “transmission à haute résolution”, le grossissement selon le modèle mythique n’est 

pas supérieur à cinquante millions. Par conséquent, même en s’appuyant pleinement sur le modèle du 

mythe scientifique, il ne faut pas s’attendre à visualiser un atome et à plus forte raison un électron. Tout 

ce que l’on peut obtenir à partir de ces outils, ce sont des signaux qui se traduisent virtuellement par des 

images visibles sur l’écran de l’ordinateur et de dimensions appréciables pour l’œil humain. Presque 

toutes les personnes liées de quelque manière que ce soit à la culture occidentale, portées par les ailes de 

l'imagination, imaginent l'atome ainsi que d'autres éléments subatomiques comme de vrais concepts de la 

réalité et ne savent même pas que les microscopes sont construits sur le mythe de l'imagination 

scientifique. Nous avons rencontré des chercheurs disposant dans leurs laboratoires de microscopes 

électroniques et nous avons eu la confirmation qu'ils étaient réellement convaincus que l'imagination et le 

mythe concernant ces appareils étaient une réalité. En fin de compte, nous sommes parvenus à justifier 

nos réfutations et ils les ont admises. John von Neumann, considéré comme un génie de la science dans 

de nombreux domaines, a écrit une fois: « Les sciences n'essayent pas d'expliquer, elles n'essayent guère 

d'interpréter, elles fabriquent principalement des modèles. L'intention du modèle est de fournir une 

structure mathématique qui, en plus de certaines interprétations verbales, décrit les phénomènes 

observés » ("Big Bang", Simon Singh, p. 522, Chemed Books, 2008, ISBN 965-511-379-5). À propos de 

l'état irrationnel et imaginaire des sciences "exactes", un dicton assez connu parmi les scientifiques 

affirme que « quiconque croit comprendre la logique de la théorie quantique, démontre clairement par 

cela qu'il ne comprend rien à la physique quantique » !  

La science n'est qu'un langage accepté en matière de technologie et de sciences naturelles. La science ne 

progresse pas dans ses capacités, de quelque manière que ce soit, même à distance, pour comprendre 

l'univers et la réalité. Ce message est l’idée fondamentale de la perception complémentaire de l’homme 

qui a le plus influé sur la formulation de la mécanique quantique actuelle et sur le créateur de la bombe 

atomique (Niels Bohr). 

Pour véritablement comprendre l'univers et la réalité, il nous faut se tourner vers la Torah qui nous a 

donnée au Mont Sinaï par le Créateur - D.ieu, qui Lui est une réalité, sans quoi nous sommes condamnés 

à l'impasse et à la corruption de l’espèce humaine. 

 

La science n'étant qu'un mythe imaginaire, incluant des "expériences" cruciales imaginaires, il n'est pas 

surprenant qu'au fil des ans, 75% des études médicales se révèlent fausses ou incorrectes et que les 

recherches dans leur ensemble soient effectuées à l'aide d'une flèche fermement enfoncée dans la cible 

choisie, pendant que la cible est dessinée autour d'elle. Les scientifiques eux-mêmes rapportent que 

14,12% de leurs collègues ont commis une faute au niveau de la falsification des données et des résultats, 

et que jusqu'à 72% d’entre eux ont utilisé d’autres méthodes controversées. (cf études de Daniel Panelli 

de l'Université d'Edimbourg: "Combien de scientifiques fabriquent et falsifient leurs recherches?", Revue 

systématique et analyse des données de l'enquête et des études du psychologue néerlandais Diederik 

Stapel (journal Haarets, Jacob Burke, 04.02.2012)). 

 

 

שת היסודות של המדע חמשמעות היחידה של פיתוח פיזיקת הקוונטים, היתה ניפוץ האם המ

 המודרני או הרבה מעבר לכך ?
 )המקורות לציטוטים נמצאים בגוף המאמר(

 

                 ויסנשאפט(.  –שנה, כ"מערכת גיוס ידע"   )בגרמנית  500 -המדע המודרני החל להתפתח מלפני כ      

ניינם שונה השם בארה''ב ומאז זה נקרא "סיינס" ותורגם לעברית בשם היומרני ובלא כל קשר לשוני ל"מדע". למ 1824בשנת 

הם נתקפו בכזה שגעון גדלות, בהגדירם את  19-המדענים החלו להאדיר את אישיותם ואת תחום עיסוקם, עד שבסוף המאה ה
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     המדען ואת יכולות ההבנה שלו עד כדי רמה אבסולוטית ולוגית.

היווה את תשתית "המובן מאליו" של ה"מדעים" ושל האקדמיה כולה וכל קשקוש שנאמר בשם המדע, מיד  המדעניזם

     אלילות פנטית זו, הינה הרבה מעבר לאלילות האדם שפיתח אריסטו. נתפס שם כאמת לוגית.

השכל והתפיסה האנושית מונעות ממנו לתפוס אריסטו מרד במורו אפלטון שגרס, שמדע כזה הינו פגום מעיקרו, כיוון שמגבלות 

ולהבין את המציאות כפי שהיא באמת. אריסטו טען לעומתו שאכן הצדק אתו, אך ניתן לפתח סוג מדע שיהיה נכון רק 

ואז ניתן לבנות לוגיקה שתתאים לסוג  אמיתי כאילומה שתופס השכל האנושי בתחום מדעי מסוים הוא  שכאילו"כשלעצמו", 

   וכן להפך.עוסקים בביולוגיה ומתארים את פעילות איברי האדם, ניתן יהיה להתעלם מהנפש המצויה בו ידע זה. כש

המדע המודרני לראשונה בהיסטוריה חלק על אפלטון וגם על אריסטו וטען שהמוח האנושי יכול להבין את המציאות 

  אובייקטיבית ולוגית. 

ידי ובאמצעות פיתוח תאוריית הקוונטים -על בעיקרטין שגעון גדלות זה, החל להתערער לחלו )למניינם( 20-בתחילת המאה ה

אוניברסיטה, היינו, מקום בו נלמדים רק אומנויות ולא חוכמות  –שנה חוזר עולם האקדמיה למה שהוא היה לפני כן  25-כ ולאחר

 )"סיפורים"(ונרטיבים  יליות(אל-)= האדרה וסגידה לתפיסות אנושיותמהמדע המודרני הוא רק שברי מיתוסים  ומה שנשאר

המדע שלאחר המדע  היינו,מודרני, -מתחיל להתגבש ולהפוך למדע פוסט המדע המודרניאקדמיים. החל מנקודת זמן זו, 

  המודרני.

      וליצירת שאר יסודות המדע המודרני. זה במאמר זה נברר, מי אחראי ליצירת יסוד אלילי
וכל שכן בסוף נתאר כיצד בכירי המדע חיפו על התרסקות זו, כדי שההמון באקדמיה את שלבי ההתרסקות של מדע זה ו נתאר

 לא יבחינו כלל בכך, כדי שימשיכו לסגוד למדע ולמדעני האקדמיה. מחוצה לה

  נתאר את שני "הניסויים" המחשבתיים שגרמו לריסוק כל חמשת יסודות המדע. ראשית,      

 

 מת של ארווין שרדינגר-החתול החי
 

 ע לוגי,גילויו של האורניום ניתץ את הכתרים שקשרו המדענים למוסד "המעבדה" ולתפיסה האמפירית של הניסוי כמקור יד      

רבות לא התעלאובייקטיבי ונייטרלי של המציאות הפיזיקלית והכימית. האורניום לא עבד לפי "הספר" ולא סיפק ידע לוגי לגביו 

ראש מדועים בוי" עתידי של התנהגותו, כיוון שלא ניתן היה ליצור חוקיות של פרקי זמן יאנושית, היינו, להגדיר וליצור "ני

ת זכוכי לפליטת הקרינה מתוכו. בעיה זו יצרה משבר ונקראה מאז "בעיית המדידה". שרדינגר הדגים בעיה זו באמצעות מבחנת

ית, אקטיב-אשר האורניום יפלוט קרינה רדיושל ציאניד בתוך קופסה אטומה שלעברה מופנה חומר המכיל אורניום וחתול. כ

נמצא כהקרינה תפגע במבחנה ותשבור אותה. גז הציאניד יפלט מהמבחנה ויקטול את החתול. הרגע שבו החתול מת הוא יוגדר 

  .  Bואם הוא עדיין חי הוא יוגדר כנמצא בפוזיציה Aבפוזיציה 

לכן  קרינה,התן ליצור חוקיות של פרקי זמן ידועים מראש של פליטת כיוון שגם אחרי אינספור ניסויים של סוג ניסוי זה לא ני

ן כל זמן , לכBאו  Aהמדע עומד אובד עצות ביחס לידיעה אובייקטיבית בכל רגע נתון של הניסוי, האם החתול נמצא בפוזיציה 

, Bוגם במצב  Aבמצב  זמנית גם-שלא מתערבים בבדיקה פיזית של מצבו האמפירי של החתול, מבחינה מדעית הוא נמצא בו

כאמור, רק אם המדען יבצע  זמנית. -היינו, החתול נמצא במצב של סופרפוזיציה ומבחינה מדעית, מצבו מוגדר כחי ומת בו

קרוס יפעולה סובייקטיבית ויפתח את מכסה הקופסה, או לחילופין אם הקופסה שקופה רק כאשר המדען יביט בקופסה, החתול 

  . Bאו  Aסופרפוזיציה למצב של פוזיציה  מבחינה אמפירית ממצב של

זה יצר  של האדם על מצבו של החתול. ניסויהרצונית ידי בחירתו -אם כן, בכל מקרה לא ניתן לברר אובייקטיבית אלא רק על

  שבר בבסיס המדע וריסק את כל יסודות המדע המודרני, שנעמוד עליו בהמשך. 

 יאציות שונות, ניסוי שריסק את כל חמשת יסודות המדע המודרני:נעבור כעת לניסוי מחשבתי נוסף, שנערך בור

 

 ניסוי שני הסדקים
 

ידי הפיזיקאי תומס יאנג -למניינם נוסה על 1801"ניסוי שני הסדקים" נוסה במציאות בגרגירי חול ובמים ולראשונה בשנת       

ומה, כשמרחקם זה מזה היה קטן מאוד. הם פגעו בקרני אור, כאשר הוא העביר קרני אור דרך שני סדקים זעירים במחיצה אט

במסך שהוצב במקביל למחיצה המרוחק ממנה, במרחב הניתן לצפיה נוחה )מספר סנטימטרים(.  הוא הסיק שהאור פועל כגל. 

המרחק בין הסדקים חייב להיות קרוב לאורך גל של גלי האור )בהנחה שהאור הוא גל(, שהוא בערך כמה אלפיות מ''מ, מרחק 

לא היה קיים בניסוי של יאנג ואכן הניסוי שלו לא היה מדויק. מסיבה זו בין השאר, עדיין לא היה ברור האם האור הוא גל או ש

גל או חלקיק הנכתבת פעמים רבות בספרות המחקר הפיזיקלית, היא שגויה בתכלית,  הואחלקיק. יש לציין, שאמירה זו שהאור 

של האור או החומר וכוונת אמירה זו היא גם לגבי צורת הפעולה של האור או החומר וגם  כיוון שהמדע אינו יודע דבר על מהותו

החלו לבצע "ניסויים" מחשבתיים מתוך  )למניינם( 20-בראשית המאה ה  המודל המתמטי. בצורת פעולה זו מדובר רק מבחינת

"להתנהג" כמו גרגיר חול וכך צריך "להתנהג"  הוא חייב )שאינשטיין כינה אותם פוטונים(השערה, שאם האור מורכב מחלקיקים 

)או אלקטרונים, לפי השערת המודל המתמטי של נילס בוהר שישנם כביכול אטומים המורכבים גם כל חומר אם הוא מורכב מחלקיקים 

לוטה ואם האור הוא גל, ההשערה היתה שיש לאור תכונות "התנהגות" מסוימת של גל מים. מקבץ השערות זה ה מאלקטרונים(

בערפילי הדמיון ו"הניסויים" המחשבתיים שהסתמכו על השערות אלו, יצרו בעיות קשות ביותר שהובילו לריסוק כל יסודות 

  המדע המודרני. 

   ניסוי זה בפוטונים ואלקטרונים ניתן לבצע רק במחשבה ולא בניסוי מעשי. הסיבות לכך הינן:
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ס בוהר, "גודל" האטום הוא אחד חלקי מאה מליון ס''מ ו"גודל" הרדיוס של במודל המתמטי הדמיוני של האטום שניסח ניל  א.

האלקטרון הוא עשרים חלקי טריליון ס''מ והמהירות של אלקטרונים מסוימים )כגון אלקטרונים בקרינת בטא( היא כמעט 

ע, לא ניתן היה לבצע כמהירות האור )אתר "הטלסקופ האוסטרלי"(. לכן, גם אם היו האלקטרון והאטום קיימים באמת בטב

  איתם את הניסוי, כי הם לא היו ניתנים לשליטה וצפייה בשום מיקרוסקופ, אף לא אלקטרוני, מפאת קוטנם.   

גם אם האטום והאלקטרון היו באמת קיימים וגם היה ניתן לשלוט בהם ולכוונם, עדיין מבחינה טכנית לא היה ניתן ליצור את   ב.

יוון ש,,בכל מקרה המרחק בין שני הסדקים, צריך להיות קטן בהרבה מהמרחק בין שניהם לבין התנאים הדרושים לניסוי, כ

,,כדי לבצע את "ניסוי שני הסדקים" באלומה של אלקטרונים,  לכן,המסך ורוחב הסדקים עצמם צריך להיות קטן עוד יותר". 

רים בתנועתם של אלקטרונים... זהו בערך המרחק בין שני הסדקים צריך להיות בסביבות אורך ה"גל" של ה"גלים" הקשו

אפשר לערוך את הניסוי ממש... עם קיר אטום לחלוטין בשני סדקים המוגדרים באופן -המרחק בין אטומים בחומר מוצק ולכן אי

סר אפילו בניסוי שני הסדקים בגרגירי חול, חוהניסוי הוא ניסוי אידיאלי, שאיננו ניתן לביצוע מעשי".  חד. במלים אחרות, 

)= במסך החלקיקים פוגעים במסך... מה שנראה על המסך הוא כתם אור קטן ,, –הבהירות המעשית גדול בהרבה מהבהיר והידוע 

ייפרד לשני אולי , שבהתבוננות מדויקת יותר ידי יצירת תגובה של פליטת אור במסך(-האמור להיות רגיש לפגיעת הגרגרים על

הפגיעות מכל סדק אינו עולה ויורד בצורה חדה אלא משתפל בהדרגה, משום  כתמים... הקו הגרפי המתאר את רישומי

 שקשה מאוד לשלוט עליה, )= אם מתייחסים לתיאור בצורה גרפית(קטנה בציר האנכי ודאית  מהירות לא אולישלחלקיקים יש 

גדול מהמרחק בין  בדרך כלליהיה  בניסוי מעשי, למשל בגרגירי חול, הפיזור הזה . והגורמת לפיזור לא ודאיי קטן של הפגיעות

הסדקים ולכן אי אפשר יהיה להבדיל בין הפגיעות השייכות לכל סדק. לפיכך, מה שנראה על המסך, הוא כתם אחיד שאי אפשר 

 –. הציטוטים דלעיל הובאו מ"תורת הקוונטים “ )= כדי להצליח לשייך כל אחד מהם לסדק שממנו הוא עבר(להפריד אותו לחלקים 

  . דב, הוצ' דביר, תשנ''ח(-, פרופ. אד הונורס ד''ר יואב בן86-90)עמ' ת ומיסתורין" מציאו

ראינו עד כה שבפיזיקה העוסקת בחומר שאמורה להיות עיסוק חישובי מדויק עם אבחנה מדויקת קיים שימוש רחב ברמה 

", "כאילו", "אילו יכל להתקיים", "אולי", "לא ודאי", "אקראי –הפיזיקלית הפשוטה במלים המביעות ספקנות פיזיקלית 

שכאשר מדובר על הבנות מורכבות יותר בפיזיקה, חוסר הידע והמבוכה רק מעצימים את עצמם  לכן מובן,"בערך" וכו' וכו'. 

  ומעוררים לעתים אף גיחוך. 

, המהווה מושג מכונן טים()פלנק היה מיוצרי תאוריית הקווננתייחס למשל ל"קבוע של מקס פון פלנק", או בקיצור "קבוע פלנק" 

כמנות )בהנחה שבגוף שחור זה קיימים רק חלקיקים( בפיזיקת הקוונטים. לשם חלוקת אנרגיה למנות בגוף שחור, תיאר זאת בולצמן 

מגנטיים ולא חלקיקים ואז התברר לו -ההולכות וקטנות עד כדי שאיפה לאפס, בעוד שפלנק הניח שבגוף זה ישנם גלים אלקטרו

רגטית כזו תמיד תהיה מורכבת ממנות קבועות שאינן הולכות וקטנות ולמנה זו הוא קרא "קוונט" )ביוונית: כמות( שחלוקה אנ

 DE))ברוי -ומכך יצא לו, שאנרגיה תהיה תמיד שווה למכפלת "קבוע" זה במספר התנודות שמבצע גל בשניה. הצרפתי דה

DROGLIE  של גוף במהירות שבו נע הגוף שווה ל"קבוע פלנק" חלקי  מר()כמות החוהסתמך על כך ויצר משוואה: מכפלת מסה

אורך גל. באגף האחרון של המשוואה  מדובר בכל מקרה באופי גלי של החומר ואילו באגף השני ניתן להתייחס אליו כבעל אופי 

 חלקיקי, מצב שיצר בהמשך בעיות מושגיות בהסבר של "הניסוי".

ורה להימצא מחיצה אטומה בה ישנם שני סדקים זעירים זה מעל זה וכמעט צמודים זה לזה. בניסוי מחשבתי זה אמ – "הניסוי"     

במרחק זעיר, במקביל למחיצה זו אמור להיות מסך המרוח בחומר הפולט אור במקום שפוגע בו דבר כלשהו. בניסוי מחשבתי זה, 

ון בודד או יותר לכיוון שני הסדקים, אך אין כאמור, מדובר שכאילו יש ודאי במציאות אלקטרון ושכאילו ניתן לשגר אלקטר

אחת דרך -יודעים בוודאות על "התנהגותו" של האלקטרון  בסביבות הסדקים ודרך איזה סדק הוא עובר ואולי הוא עובר בבת

ס אליו זמנית במסך במספר מקומות ויוצר כעין ענן ואז ניתן להתייח-שני הסדקים, על אף שהוא חלקיק בודד וגם אז הוא פוגע בו

פי פונקציית הגלים שניסח שרדינגר ב"מכניקת הגלים" שיצר בפיזיקת הקוונטים. אם "משגרים" -כאל גל שניתן לחשבו על

אלקטרון לעבר המחיצה, כאשר סוגרים סדק אחד, אז פתאום על המסך לא אמורה להופיע פגיעה בצורת גל, אלא בצורת חלקיק. 

לו סדק אחד ולכן הוא מסתדר גם על המסך בצורה חלקיקית. גם כששני הסדקים זאת אומרת שהחלקיק כאילו "ידע" שסגרו 

כדי לבדוק דרך איזה סדק  )אף שמידת יעילותו של מונה כזה מוטלת בספק(פתוחים, אם מציבים מונה )חיישן( ליד אחד הסדקים 

מתגלה כביכול ליד אחד מהסדקים, כל אלקטרון אכן ,,עובר האלקטרון, האלקטרון כאילו משתף פעולה עם החיישן. במצב זה 

)= שנוצרו לפני שהצבנו לשם בדיקה את המונה, העליון או התחתון. אבל כעת, אם נתבונן כביכול במסך, נגלה שפסי ההתאבכות 

-פי פונקצית דה-פסים אלו התקבלו על המסך כאשר "שיגרנו" את האלקטרונים דרך הסדקים והאלקטרון אז התנהג כגל, שניתן לחשבו על

נעלמים... כביכול, האלקטרון "חוזר למוטב" ומפסיק לעבור דרך שני הסדקים יחדיו. ברגע שבו אנו מנסים לבדוק את  ברוי(

המעבר הזה... יש כאן משהו מוזר.  אותן תוצאות של הניסוי ... מתקבלות כתוצאה משתי פעולות פיזיקליות שונות לחלוטין.  

ן והפעולה השנייה היא המדידה באמצעות המונה, המלמדת אותנו באיזה סדק הפעולה הראשונה היא סגירת הסדק העליו

האלקטרון עבר. מה שמשותף להן, אינם התנאים הפיזיים שבהם נמצא האלקטרון, אלא משהו שקשור בידיעה שלנו: בשני 

מאפשרת  א המדידה עצמה()ולהמדידה  ביצועהמקרים, אנו יודעים בדיוק באיזה סדק האלקטרון עבר.  נראה איפוא, כאילו עצם 

לנו לדעת שהוא עבר בסדק מסוים ולא הפרטים הטכניים של אופן ביצוע המדידה הזאת, הוא הגורם להיעלמותם של פסי 

ההתאבכות... מתברר שזו תכונה כללית: אם מבצעים בדרך כלשהי מדידה של מקום האלקטרון בעת מעברו בסדקים, אזי 

אם אין מבצעים מדידה כזאת, אז האלקטרון  לעומת זאת,אבל פסי ההתאבכות נעלמים. האלקטרון מתגלה בסדק אחד ויחיד, 

מופיעים, כלומר, האלקטרון מתגלה כחלקיק  )על המסך(אחת ופסי ההתאבכות -"מתנהג" כאילו הוא עבר דרך שני הסדקים בבת

. ,,וריאציה נוספת (193)שם, עמ' קומו" כאשר מודדים את מקומו, אבל הוא "מתנהג" כאילו הוא היה גל כאשר אין מודדים את מ

על הניסוי הזה, המבליטה עוד יותר את ה"התנהגות" המוזרה של עצמים קוונטים, הוא הניסוי של "בחירה מושהית"...שהציע 

. ...בוריאציה זו נראה איפוא כאילו, שלאחר שהאלקטרון כבר עבר את הסדקים 70-הפיזיקאי האמריקאי ג'ון וילר בסוף שנות ה
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פי החלטתנו, איזו -הוא עדיין חופשי "להחליט" בדיעבד )השפעת העתיד על העבר(, אם הוא עבר אותם כחלקיק או גל וזאת על

)בוריאציה זו עוד וריאציה   – מדידה פסיבית . ניפוץ יסודות המדע הנוצרי של דטרמיניזם, מטריאליזם והשויון() סוג מדידה לבצע 

תבצעה על האלקטרונים...מדוע עצם הצבת המונה במסלול של אלומת אלקטרונים אחת גרמו ..."המדידה" שהשבה מעורב מונה(

לאלקטרונים שעברו באלומה האחרת לשנות את אופן תנועתם, אם המונה לא ביצע שום פעולה ?... גם כאשר מבצעים מדידה 

  נמדד. שאין מעורבת בה שום פעולה של הגוף המודד, המדידה הזאת יכולה להשפיע על הגוף ה

יש כאן הפרכה   נראה איפוא, כאילו עצם ידיעתנו את תוצאות המדידה היא המשפיעה כביכול על "התנהגות" האלקטרון.

)שם, עמ' פי התנהגותם של גופים פיזיים, לא צריכה להיות מושפעת מהידיעה שיש לנו עליהם -של תכונת האובייקטיביות ושעל

גם בתיאור שתאוריית הקוונטים נותנת ל"ניסוי שני הסדקים". ב"מכניקת הגלים" של . דברים אלו חוזרים על עצמם, “ (96-7

שרדינגר "המצב הקוונטי" של חלקיק איננו אלא פונקצית הגל שלו ואילו ב"מכניקת המטריצות" של הייזנברג, "המצב הקוונטי" 

ונטים זו היא השפה של "מרחבי מבוטא באמצעות חלקיקים, כאשר השפה המתמטית הבסיסית בה משתמשים בתאוריית קו

הילברט", שיכול להיות לה מספר גדול של מימדים ובמקרים מסוימים גם אינסוף מימדים, כאשר ניתן לתרגם שפה מתמטית זו 

      גם למונחי התיאור של שרדינגר ושל הייזנברג.

סכום או הפרש של שני מצבים אפשריים הם  בהן )כגון במכניקה הפיזיקלית של ניוטון(בניגוד לתאוריות הפיזיקליות הקלסיות 

חסרי פשר, הרי שבתאורייה הקוונטית סכום או הפרש הוא בעצמו מצב אפשרי ואז זה יוצר דבר בלתי הגיוני בעליל הנוגד את 

השכל הישר, כגון: סכום מצבי האטומים של "הדלת הפתוחה" ועוד "הדלת הסגורה", פירושו שהדלת נמצאת בסופרפוזיציה של 

אחת, אף שכמובן הכוונה היא לא על הדלת עצמה אלא על -בים הפוכים אלו, היינו, שהדלת נחשבת גם סגורה וגם פתוחה בבתמצ

ידי פונקציית הגל וכן ב"ניסוי שני הסדקים" -"המצב הקוונטי" של הדלת, שבמקרה של מכניקת שרדינגר, מצב זה יתואר על

זמנית גם בסדק העליון וגם בסדק -"סכומם" הוא שהאלקטרון הבודד עבר בויתואר האלקטרון כסופרפוזיציה של שני מצבים ש

  התחתון.         

כיוון שבכל וריאציה של "ניסוי" הוכח שכל חלקיק אור או חומר הוא למעשה גם גל וגם חלקיק, היינו, "שני הפכים  – סיכום

 ידע,-מבניר לחקור במדע את הבנת החומר על פי בנושא אחד", דבר הנחשב בפילוסופיה כדבר מופרך, הוחלט שלא ניתן יות

שהוא רק גל  כאילו ולכן פותחו שתי מכניקות נפרדות. מכניקת הגלים של שרדינגר מתייחסת לחומר תדמיות ידעפי -אלא על

  הוא חלקיק.  כאילוומכניקת המטריצות של הייזנברג מתייחסת לחומר 

נם יותר מדויקים בצורה לוגית וכדי לחקור ולחזות "התנהגות" של תופעות, אמנם, גם בצורה זו של כאילו, מדעי הטבע כבר אי

                מסתמכים על הרבה השערות הסתברותיות כפי שניסחם ג'ון פון ניומן.

   "ניסויים" אלו הולידו בעיה קשה פי כמה, כי הם ריסקו את כל יסודות המדע המודרני.

, כדי לנפות מהמדע חלקים לא מדעיים, היינו, חלקים מטפיזיים, הוביל 20-המאה ה תהליך בדיקה מדוקדקת של המדע בתחילת

בסופו של דבר למסקנה, שלא רק שהמדע אינו עוסק במדע פיזי, אלא שאינו עוסק כלל בחכמה אלא בתדמיות חכמה לא 

פועלת וחזרה לעיסוק ברמה  מדויקות. בכך, האקדמיה חזרה בה מיומרותיה לעסוק בחכמה היודעת לפחות לתאר כיצד המציאות

של אומנות, היינו, איסוף ידע על תופעות ופרטים שונים ביקום ועיגונם בשפת מודלים לשם ייצור מיכשור, תרופות ובדיקות 

חלל.  את התהליך הזה החל הפיזיקאי -ידי הדמיות וייצור צעצועים טכנולוגיים החל מפלאפון ומחשב וכלה בטלסקופ-על

  את "המכון לפילוסופיה  והיסטוריה של המדעים".  1901-ארנסט מך, כשהקים בוינה ב –יסטית מהאסכולה הפוזיטיב

בזמננו, הוכנסה "תאוריית המיתרים" למחקר המדעי, כדי לפתור חלק מהבעיות שהוזכרו לעיל ובפרט בעיות בתחום הגרביטציה, 

    . (41ת הזהויות", עמ' )ראה שחר פלד, "מגרסידי רוב הפיזיקאים -אך נזנחה בסופו של דבר על

 

 הפרכת ארבעת היסודות הכלליים של הנצרות הפרוטסטנטית, עליהם נשענים התרבות

 המחקר ההשוואתי וחמשת יסודות מדעי הטבע  –המערבית, יסודות המדע 

 

הדת הנוצרית כיצד הפריכה פיזיקת הקוונטים את כל יסודות המדע. המדע המודרני נבנה על ארבעה יסודות של  נראה,      

כיצד יסודות אלו  נראה גםרפורמית, שממנה נגזרו עוד חמישה יסודות של הפיזיקה, שכאמור כולם הופרכו. -הפרוטסטנטית

ארבעת היסודות וחלקיהם תלויים זה בזה, כך שלמעשה כאשר יסוד אחד או חלקו מופרך, מופרכים ממילא כל שאר היסודות. 

  המציאות, דטרמניזם, מטריאליזם ושויון פנטי וקיצוני.של נצרות זו הם: ידיעה מוחלטת של 

כיום נשמע הדבר כמגלומניה וטירוף, אך על כך  – לתאר את כל המציאות ברמה לוגית ואבסולוטית יכולת השכל האנושי  א.

ן לותר וז'ן )מרטי. את המדע האקדמי יצרו ממציאי הנצרות הפרוטסטנטית )למניינם( 19-היה המדע מושתת ובנוי בסוף המאה ה

  שנה וביססו אותו על יסוד זה.  500-לפני כ קלוין(

כל אחד הבין שכדי לדעת את המהות ואת צורת הפעולה של כל המציאות הפיזיקלית, החברתית והאנושית לא ניתן כלל  עד אז,

כלשהם. לותר, "הנזיר  לסמוך על המוח האנושי, אלא צריך לשם כך השראה נבואית מאלוקים או לחילופין ידע המגיע מאלילים

בגלימה" הכחיש את היכולת השמימית של אבות הכנסיה הקתולית וממשיכיהם לתאר את המציאות הפיזיקלית, החברתית 

קובץ הצהרות המחאה של לותר שחרט אותן על  HIC PROFITEO - ]פי השראה שמימית ולתווך בין החוטאים והאל -והאנושית על

ו"נתן" את הבכורה השכלית להבין לוגית ואבסולוטית את המציאויות הנ''ל לאנשי האקדמיה.  [21.25.79דלתות מנזרו, מחאות: 

אדם. המייסד של נצרות זו, -ידי שתי חיות-כלומר, רק באקדמיה ניתן להבין לוגית את הדת ושאר החוכמות. נצרות זו נבדתה על

)המוכר מהספר "רבי יוסלמן", "הנזיר בגלימה"  –רמניה שהיה המשפיע הגדול ביותר על העולם הוא מרטין לותר מויטנברג שבג

, שלדברי היסטוריונים הוא שורש שנאת החיה הנאצית. הוא דרש )בכנסייתו ובכתביו( למכור את , של הרב להמן(203עמ' 

ול את היהודים לעבדים ומאוחר יותר דרש לשרוף את כל היהודים על ספריהם, בתי מדרשותיהם ובתי הכנסת שלהם ולכסות בח
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מה שנשאר מהם, כדי שלא ייזכר שמם. הוא תמך בסחר עבדים ולכן הוא דרש בתחילה למכור לעבדים לא רק את היהודים אלא 

, 375)לייכטרטום, עמ' ידי אדוניהם -גם את האיכרים המורדים בגרמניה, שמשמעו דאז היה היכולת לבשלם, לצלותם ולאוכלם על

ירשה תרבות המערב גם את מערכת הערכים הדתיים שהוא הוסיף  קלוין, –רות זו מהראש השני של נצ. הפילוסוף גראהם(

נוצרים בארצנו ל"מוסר" ובשמו של מוסר זה הוא עינה באכזריות והעלה -לנצרות זו, שתורגמה בצורה מעוותת באמצעות היהודו

תרבות המערבית את "דת העבודה", פי "מוסר" מעוות זה. ממנו ירשה ה-על המוקד בעירו ג'נבה, את כל מי שסרב לחיות על

הכולל בין השאר "נשיאה שווה בנטל העבודה", את הקרייריזם והקפיטליזם וכן את ה"אקדמיה" שהוא יסד בג'נבה ואת הצורך 

 )= פרוטסט(. על שם המחאה , ע' קלוין ז'ן(721)אנצי' העברית, כרך כט, עמ' בלימודי השכלה באמצעות הקמת בי''ס יסודי ותיכון 

חה מרטין לותר נגד הקתוליות והתיקונים )רפורמות( שתבע בה, נקראת דת זו תנועת הנצרות הפרוטסטנטית ולעתים תנועת שמ

שיאו של מימוש היסוד הראשון  כאמור,"המדע ותרבות המערב".   –הרפורמציה )הפרוטסטנטית( ובדרך כלל נקראת דת זו 

  .19 -מאה הבסוף המציאות, הופיע השכל האנושי להבין לוגית את ה והמרכזי של נצרות זו, בדבר יכולתו האבסולוטית של

"כל העובדות וחוקי היסוד החשובים  –נשא אלברט מייקלסון נאום בפני אוניברסיטת שיקגו. הוא הכריז  )למניינם( 1894בשנת 

מתגליות עתידיות רחוקה  פעם כתוצאה-ביותר של הפיזיקה כבר התגלו ועכשיו הם מבוססים כל כך שהאפשרות שהם יוחלפו אי

ביותר...את התגליות העתידיות שלנו צריך לחפש במקום השישי אחרי הנקודה העשרונית"... מייקלסון "זכה" לראות בקריסה 

של הכרזתו הנועזת.  בתוך עשורים מעטים באה ההתפתחות של הפיזיקה הקוונטית והגרעינית וזעזעה וריסקה את עצם היסודות 

  . (2008, ספרי חמד, ידיעות אחרונות, 287עמ'  סינג, "המפץ הגדול", )סיימוןשל המדע" 

תאוריית הקוונטים הפיזיקלית הוכיחה, כפי שראינו לעיל באמצעות "ניסוי שני הסדקים", שלא רק שהמדע מפסיק להיחשב 

ת וחלקיקי החומר כחכמה וכהבנה של ה"למה" תופעות מתרחשות, אלא המדע גם אינו חכמה היודעת לבאר "כיצד" התופעו

הבסיסיים "מתנהגים" ואם המדע כלל אינו חכמה, אולי המדע רואה את עצמו רק כאומנות היודעת למדוד אבסולוטית ממצאים 

במעבדה, אך הפיזיקה הפריכה גם אפשרות זו והראתה שקיימות בעיות קשות בעצם יכולת המדידה והניסוי האמפירי בכללו. 

מת" של -"בעיית המדידה", כפי שראינו לעיל בניסויים של "שני הסדקים" ו"החתול החי הפרכות אלו כונסו תחת הכותרת

 BLIP - LORD OF THE MIND))מתוך   “לא מצאנו איש, אין אף אחד במוח, אך כולנו חווים את חווית המשקיףשבגופכם...

FILM "DOWN THE  RABIT HALL" .:רי הפרוטסטנטי המכונן ביותר שעליו פיזיקת הקוונטים הפריכה את היסוד הנוצ לסיכום

היכולת להסתמך לוגית על השכל האנושי, כדי להבין כיצד כל המציאות נראית, מתנהגת והתנהגה  –נשען כל המדע המודרני 

בעבר ובעתיד ולכן זו הפרכה גורפת של הדארוויניזם, האבולוציה, מספר שנות קיומו של היקום  ועצם הגדרת "חוקי הטבע", 

השכל האנושי ללא השראה אלוקית יכול ליצור רק תדמית של כאילו ידע ולא ידע אמיתי וגם אומנויות הפיזיקה, כיוון ש

פיהם לשער רק בערך כאילו ניבוי -המתמטיקה והכימיה והניסוי המעבדתי הם פגומים מעיקרם ובלתי הגיוניים בעליל וניתן על

פות, השתלות, בירור ידע גנטי וכו' והכל ברמת יעילות מפוקפקת של תוצאות המדידה ורק כשפה, כדי לבנות מיכשור, תרו

  וסטטיסטית. 

רסם מאמר מתמטי ארוך שכלל שלושה משפטים, יפ קורט גדל למניינם, ספג המדע מכה חזקה נוספת. 1925 בשנת

 כן,-כמוויה. כאשר הוא מוכיח במשפט השני שלו ש"הלוגיקה המתמטית" שהתיימרה לתאר לוגית את כל המציאות, הינה שג

ביכולתה לתאר את  )= עקבית(( איננה מסוגלת מבחינה טכנית להיות קונסיסטנטית ZFאפילו המערכת המתמטית הכי חזקה )

ושאר מדעי הטבע שהתיימרו להיות מדעים לוגיים,  )שכל מה שיש בה זה רק מודלים מתמטיים(שהפיזיקה  בכך הוכחהמציאות. 

מבחינה לוגית ואובייקטיבית והפכו ל"סיפורים"  הופרכו מכל וכלבבסיסם היא לוגית,  בהתבססם על כך שהמתמטיקה שמונחת

  וחומרים והשימוש הטכני שבהם.   סובייקטיביים, כאשר הדבר היחיד והנכון שנותר בהם הוא אוסף תופעות

        רי של נצרות זו:המדע והניסוי האמפי יםלשאר היסודות הדתיים שעליהם בנוי נפנה כעתהיסוד הראשון, את ביררנו 

ה בצורה המדע המודרני נבנה על תפיסתו של מרטין לותר שאין בחירה חופשית ולכן, כל פעולה האדם עוש – דטרמניזם ב.     

  (DE  SERVO  ARBITRIO)].]ראה בחיבורו "על עבדות הרצון"מוכרחת ומעשיו מלאים תמיד בחטאים סיבתית 

ה המערבית כיום נוהגת להתייחס למעשה האדם ולו גם המושחת ביותר בהבנה וכמעשה לגיטימי פי היסוד הזה, כל החבר-על      

ובלבד שלא יפגע בזולת מבחינה פיזית או כלכלית. מכאן נבעו האמירות של "כל אחד יתנהג איך שהוא מתחבר לאל" או ניסוח 

וד זה כפי שראינו ב"ניסוי שני הסדקים" והראתה של המושג "מצווה" במובן של המלצה בלבד. תאוריית הקוונטים ניפצה גם יס

הוא גם מסוגל לשנות את מבנה החומר וחוקיו, כפי שאמר הרצונית ידי בחירתו -שלא רק שיש לאדם בחירה חופשית, אלא שעל

 “תלהכיר במקום שיש לך בחירה אמיתיכדי להכיר בעצמי הקוונטי, פירושו ,, –פרופ. אמיט גוסוומי  BLIP) -)שם ב בראיון

  .  “הבלתי מוחשית בטבע האנושי החירותמכניקת הקוונטים מאפשרת את שזירת ,, –וכן אומר שם פרופ. ג'פרי סטינובר 

פפטידים במוח, כדי -והנויירו )הרצפים של חומצות אמינו(פרופ. ג'ון הייגלין מסביר שם, שהחוויה הבוחרת בונה את הפפטידים 

                                                       .     הרצונית פי בחירתו-עללממש את הפעלת איברי האדם ותחושותיו 

הנצרות הפרוטסטנטית בראשותו של מרטין לותר כיווצה את נושא הדת ל"בשורת הקודש" ומה שמתלווה  – מטריאליזםג.

  (. 62לכך ול"תהילת החסד" )מחאה מס' 

צבא וכו'. -דת לאומי,-דתימדע, -נוצרי ובתרבות המערבית של צמדי המלים: דתעל בסיס תובנה זו, נוצר ה"ניסור" במדע ה

, לפיתוח ידע (41,43,51)מחאות מס' חילוניות, לתחום הכלכלה החומרנית -נצרות זו נתנה את הבכורה לנושאי החומריות, לארציות

מרטין לותר נתן גם את  ז'ן קלוין. –תר ידי מתחרהו של לו-באמצעות האקדמיה שהוקמה על (30)מחאה מס' ול"חכמה" חומרנית 

המדינה החילונית היא מפעלו ,, –נוצרי פרופ. הרמן כהן מאוניברסיטת מרבורג -הבכורה לשלטון חילוני, כפי שכתב היהודו

  . (142)"בעיית הנצרות", עמ'  “הנצחי של מרטין לותר

ש"ניסר" בצורה  )אבי הפילוסופיה המודרנית(די רנה דקרט י-מהלך וכיוון מחשבתי פרוטסטנטי זה פותח בצורה קיצונית ביותר על

מלאכותית את האדם לשתי יחידות נפרדות, לחומר ורוח. תלמידי תלמידיו באקדמיה נגררו לקיצוניות יותר חשוכה והטיפו לכך 
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  שהאדם כולו הוא רק חומר וכן כל המציאות. 

 ,)= יכולת השכל לתאר את המציאות ברמה לוגית ואבסולוטית( המטריאליזם, הדטרמניזם ובפרט היסוד הראשון דלעיל על סמך

אם  שהרירציונלית, -המדע ניכס לעצמו יכולת אלוהית דמיונית והזויה של הבנת המציאות בצורה לוגית, אך יצר בכך תפיסה אי

לוש הנוצרי" הפך "השיהאדם הוא רק חומר דומם, חומר אינו יכול לבחור ולהחליט מה טוב ומה רע וכיצד לפעול ולחוות. 

  לפגאניות מורחבת, של יחוס אלילות לחוקי הטבע.
שה"חומר"  כשהוכחהתאורייה הקוונטית הפריכה לחלוטין את הפיתוח הקיצוני של יסוד נוצרי זה, כפי שראינו לעיל ב"ניסוי",       

בין  ך וכמו כן יש השפעה למרחקהוא למעשה רוחני והאלקטרון "יודע" שמודדים אותו ואז הוא הופך מגל לחלקיק וכן להפ

פיזיקה ל)מומחה האלקטרונים. אינשטיין התאונן אז ואמר שזה מעשה כשפים וניתן לסגור את האקדמיה. פרופ. ג'פרי סטינובר 

יד ראו החומר אינו מה שחשבנו במשך זמן כה רב. אנשי המדע תמ,, – למניינם( 2011-, בBLIP)שם, מסכם ואומר  ופסיכיאטריה(

 . “מעין "הדבר האולטימטיבי", במובן זה שהוא סטטי וצפוי מראשבחומר 

כולנו רגילים לחשוב שכל מה שמסביבנו הוא כבר "דבר" שקיים בלי שאשפיע עליו, ,, –אומר שם בראיון  פרופ. אמיט גוסוומי     

נו, הכיסאות, השולחנות, בלי שאבחר בו. מחשבה הזו צריך לסלק ובמקומה יש להכיר בעובדה, שאפילו עולם החומר שמסביב

  . “אינם אלא תנועות אפשריות של תודעה ואני בוחר ברצף של רגעים מתוך התנועות הללו

אטומי הוכר כדבר ריק לחלוטין, אשר לעתים יש בו הבזק כלשהו שלאחר מכן נעלם, כפי שמתאר זאת -יתר על כך, העולם התת

מית הומצאה כדי להבין מה קורה. אנו זקוקים למדע חדש ששמו פיזיקת אטו-הפיזיקה התת,, –הפיזיקאי פרופ. אלן פרד )שם( 

לגבי מה שקורה באמת. מה שקורה הוא שהחלקיקים מופיעים  והוא כפוף למגוון שלם של הנחות, רגשות ותחושותהקוונטים 

.  “ וברים ליקום חילופי...הם אולי ע – 1ונעלמים כל הזמן. לאן הם הולכים כשהם לא כאן ? זוהי שאלה בעייתית... תשובה מס' 

פי הפיזיקה הקוונטית הוא מורכב מריק פיזיקלי שלעתים נראה בו להרף עין -אם אנו מסתכלים על שולחן גדול ומוצק, שעל

חלקיק שנעלם, משמעותו המיידי הוא, שהדבר שנראה לנו הכי מוצק, בעולם הקוונטי הוא ריק פיזיקלי ואם כן, מה שמרכיב כל 

  הרוחניות המחיה והמקיימת אותו. דבר פיזי היא 

יסוד נוצרי פרוטסטנטי זה עיצב מרטין לותר בהצהרות המחאה שלו. כל נושאי המחאה ותיקוני הדת הרפורמיסטית  – שויון ד.

בין יכולת של סמכות רוחנית )אפיפיור( שווה ליכולת של אדם  השויון למשל,סביב יסוד זה.  בעיקרשלו, סובבים למעשה 

חילוני, אך בתנאי שהלימוד הרוחני )תאולוגיה( ייעשה באקדמיה ולא -בין לימוד רוחני ללימוד ארצי מגושם וןשויפשוט, 

יכולת הבנתם המדעית של כמרים לבין  שויון ביןבין המעמד הכלכלי של הממסד הכנסייתי לבין העניים.  שויוןבמנזרים. 

בין כל מעשי בני האדם,  שויוןתר "עבדות הרצון" הוא טוען להבנתם של אנשים פשוטים. בחיבור הדטרמניסטי של מרטין לו

ערכי בין מעשים שנחשבו עד אז כלא מוסריים לבין מי שחושב שהוא עושה  שויוןבכך שמעשי כולם נגועים בחטאים ולכן קיים 

  רק דברים מוסריים. 

מיניים וכו' ופירוק התא -רנות, נישואין חדפרוטסטנטי זה נוצרו בתרבות המערב התופעות של מותרות, מתי-על סמך יסוד נוצרי

היד -פי כל כתבי-המשפחתי בחברה המערבית. הוא טען שיש לזקק את התרגום הקתולי הפגום של התנ''ך ו"הברית החדשה" על

 יחוס אבסורדי,לכל כתבי היד, שהוא  שווהיש ליחס רמת אמינות  לדידו,שהוא יצר.  פי עקרון השויון הקיצוני-ועלהקיימים 

כתבי היד של הקראים, שהרי כידוע הקראים זייפו כל כתב יד יהודי שהגיע  כגוןכאשר ידוע על כתבי יד שזויפו בצורה מגמתית 

כאשר  מישוואתי",לידיהם ומכאן גם מתפתח בשאר תחומי המדע הפרוטסטנטי באקדמיה "המחקר ההשוואתי" שהפך ל"מחקר 

-בין יסודות החומרים הנחקרים, על השויוןב"מחקרים" אלו דווקא  ומודגש ההבדלים בין החומרים הנחקרים הופכים לשוליים

מרטין לותר הוסמך כד''ר לתאולוגיה והוא יצר תרגום "מדעי" של התנ''ך ו"הברית  וההגדרות הנ''ל של נצרות זו. פי התפיסות

מישורים: שויון בין העמים, שויון החדשה", מלטינית לגרמנית.  השויון הקיצוני בו הוא דגל ולמענו הטיף, השתרע על כל ה

פי -כלכלי, שויון בין המינים, שויון בין האדם לשאר בעלי החיים בפרט על היסוד הדטרמניסטי שהוא פיתח, שגם האדם פועל על

בו מרטין לותר נראה בורח יחד עם אשתו, כאשר  (292)באנצי' העברית, ע' רפורמציה, עמ' אינסטינקטים כמו חיה.  קיים ציור 

לאחר שהנצרות הפרוטסטנטית השתלטה על האוניברסיטאות    ילד וכלב. –אשתו אוחזת בשני הדברים היקרים להם ביותר 

יתר בכל הצורות המבעיתות האפשריות, גם לגבי מה שלותר עצמו -והפכה אותן לאקדמיות, השויון הקיצוני והגורף קיבל תאוצת

שויון שקיבל ביטוי גם בכנס של פסיכיאטרים  ,אדם נורמלי וכו'לשוטה  ביןוגר, מבלילד  ביןלא התייחס מפורשות, כגון: שויון 

בארה''ב, שם הציגו אדם לא שפוי שהציג את כל המציאות האישית והחברתית בניגוד להגיון ולשכל הישר ואז העלו מספר 

  אולי אנחנו איננו השפויים בעוד שהוא הנורמלי ?  –פסיכיאטרים את השאלה 

נוצרה המהפכה התעשייתית והמשכה בפיתוח הטכנולוגיה, היינו,  עני לעשיר, ביןך השויון הטוטלי ההזוי, גם כתוצאה מער

לתנאים החומריים השווים לאלו שיכול  להתקרבלהרשות לעצמו בתחום הנוחות החומרית,  שכל אחד יוכלאשליית האנושות 

  בארה''ב ובאירופה.  הרשמיתלהרשות לעצמו העשיר. כתוצאה מערך זה, בוטלה העבדות 

 יצר כביכול הוכחותכדי להופכו ליסוד אבסולוטי ולוגי, המדע המודרני  מכיוון שהשויון הפך להיות יסוד דתי פרוטסטנטי,

  לא רק במדעי החברה והרוח, אלא גם במדעי הטבע.        לכך

 92-ב )עפר, אויר, מים ואש( של המציאותחומריים -ארבעת היסודות הרוחניים הוחלפופי היסוד הנוצרי המטריאליסטי, -על

-כמומוצק, נוזל וגז.   –עם עוד מספר יסודות לא יציבים, שבחלקם נמצאים בשלושה מצבי צבירה  "יסודות" חומריים יציבים

לגבי כל תופעה שזוהתה בטבע או במעבדה, מיד הפכוה בשם עקרון השויון ל "חוק טבע" של כל היקום, על אף שלא בדקו  כן,

פי היסוד הנוצרי של השויון -ל אם אכן תופעה זו מתקיימת בכל קילומטר על פני כדור הארץ, בחלל ובגרמים שמימיים.  עלכל

הומצאו תאוריות האבולוציה והדארוויניזם, כי אם אין בחירה חופשית ויש שויון בין האדם  )וכן יסודות המטריאליזם והדטרמניזם(

ל בעיה להחליט שהאדם הגיע מהקוף וכיוון שהכל חומר "אין קפיצות בטבע" וניתן להסביר לחיה והכל הינו רק חומר, אין גם כ

  כל תופעה כתהליך אבולוציוני, בצורה פנטית וטוטלית. 
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פי יסודות נוצריים אלו וכדי להצדיק את עקרון השויון, בדו מלבם אנשי המדע תובנה שהיקום קיים מיליארדי שנים -על

, )תפיסה זו שואפת לאפס מבחינה הסתברותית(בטבע היו כך מאז ומעולם וגם לא התרחשו נסים מעולם ושהתנאים הקיימים כעת 

ואף אחד מהגיאולוגים  (1976)כפי שהובא ב"גיאו טיימס" באוקטובר ידי אנשי המדע עצמם -שתפיסות הזויות אלו הופרכו על על אף

)= פי תפיסות הזויות ושקריות אלו באקדמיה -ת ממשיכים ללמד עללא ניסה אפילו להמציא הסתייגויות נגד הפרכות אלו, בכל זא

, כדי לא להודות שהיסוד הנוצרי הפנטי של השויון הופרך, כפי שכאמור לעיל ראינו, שהוא ההפצה של נצרות זו(-מבצרה, ובסיס

  כבר הופרך גם באמצעות פיזיקת הקוונטים. 

להגדיר, שכל דבר פיזיקלי יכול לנוע בכל היקום בצורה שויונית, או מכורח השויון הדתי של המדע המודרני, נוצר הצורך 

בצורה קווית ישרה, או בצורה מעוקמת ולכן אסור היה להשמיע דעה באקדמיה שגוף פיזיקלי או אנושי יכול לנוע גם באמצעות 

לוגי וממילא הופך גם  שנתפס כעקרון תאוריית הקוונטים הפריכה גם עקרון שויוני זה"קפיצת דרך" ובמהירות המחשבה. 

החומר האנושי לא מתקיים כל שויון,  –מדעי, כיוון שאם באבני הבנין -יסוד השויון במישור האישי, החברתי וכו' לדבר אנטי

  בוודאי שבמין האנושי ובחברה הבנויים מאותם אבני בנין, אין ביניהם כלל שויון.  

זמנית -אחת במהירות המחשבה לגרום לחלקיק להימצא בו-עה יכולה בבתפיזיקת הקוונטים הראתה שמספיק שבניסוי מסוים הידי

במספר מקומות כמודל של ענן, שניתן לתארו כפונקציית גל וכן להפך, זה מספיק כדי להוכיח שעקרון השויון בטבע מופרך. 

הופרכה כבר לאחר מספר חודשים  )תאוריית היחסות הכלליתפיזיקת הקוונטים פרכה באחת את "תאוריית היחסות הפרטית" של אינשטיין 

בה נטען שכל השפעה  ידי מתמטיקאי גרמני צעיר בשם אריק קרצ'מן(-מאז שהוצגה, באותו ביולטין עצמו שאינשטיין פרסם תאורייה זו, על

 פיזיקלית אינה יכולה להשפיע למרחוק ויכולה לנוע בצורה מקסימלית רק עד מהירות האור, מהירות הנמוכה בהרבה ממהירות

   המחשבה האנושית היכולה להשפיע פיזיקלית על כל יחידה באמצעות "קפיצות בטבע". 

מארבעת תובנות היסוד הפרוטסטנטיות דלעיל, עליהן נשען המדע הדתי המודרני, נגזרים עוד חמשה יסודות דתיים,  

    .     'לייחודיים למדעי הטבע, שבאמצעות הפרכתן הופרכו כל ארבעת תובנות היסוד הנוצריות הנ'

 

 ידי המדע המודרני-חמשת תובנות היסוד אשר גובשו על

 ידי פיזיקת הקוונטים-הנוצרי והופרכו על
 

על  -קום אחרי השלמת מרבית ה"ניסורים" הפיזיקליים והאנושיים בתפיסת הי -הפיזיקה המודרנית נשענה  19-בסוף המאה ה      

 ה הקוונטית בתחילת המאה העשרים. חמשה יסודות, אשר כולם הופרכו באמצעות הפיזיק

                                                            

 ויזואליות
המחשבה  ג בפניפי עקרון השויון הנוצרי, את התאוריות הקלסיות תמיד ניתן היה להמחיש בדימויים חזותיים. הן יכלו להצי-על      

חב, ום במרהויזואלית היומיומית. אפשר היה להעלותם בדמיון, כישויות התופסות מק דימויים מוחשיים, המבוססים על ההתנסות

ל ות, אבאו לשרטט אותם על נייר.  כיום, קשה אולי למצוא פיזיקאים רבים שיגנו בלהט על הדרישה  לצורות מרחביות מוגדר

לה  יזיקלית היא בעלת פשר רק אם יש(, שסברו שתאוריה פKelvinהיו רבים, כמו למשל לורד קלוין  ) 19 -בסוף המאה ה

 ייצוג במונחים של "מודל מכני",  כלומר מבנה של צורות הנעות במרחב.

 בי נסיוןמתנהגת במצבי נסיון חשיבתי מסוימים כזרם של חלקיקים, אולם במצ )וגם קרן של אור(למשל, קרן של אלקטרונים       

מיד לקיק תנת החלקיק הדמיוני ותמונת הגל הדמיוני סותרות זו את זו: החחשיבתי אחר היא מגלה דווקא מאפיינים של גל. תמו

     אמור להימצא במקום מוגדר במרחב, בעוד שהגל אמור להימצא בו בזמנית במקומות שונים.

ה סתירה בטבע היא דבר שאינו מתקבל על הדעת. ובכל זאת אם רוצים לתאר את מודל המציאות הפיזיקלית באמצעות תמונ

זרתו פי תנאי הניסוי שבע-ת, יש להשתמש בשתי התמונות האלה עבור אותה קרן אלקטרונים, ולבחור בתמונה האחת עלחזותי

 גל ובכך הופרך היסוד-חוקרים את תופעת הקרן הזאת, אך בשום פנים לא ניתן להשתמש בתמונה חזותית אחת של חלקיק

  התאורייה הקוונטית.  ידי-הויזואלי וגם עקרונות השויון והמטריאליזם הנוצרי על

ח א הצליגל, אבל עד כה איש ל-היו שהציעו להחליף את תמונת המודל הקלסית של חלקיק וגל בתמונת מודל קוונטית של חלקיק

 גל כזה.  -לתאר תמונה ויזואלית ברורה של חלקיק

                                                                  

 

 

 

 (ס' בהשגחה אלוקית ובבחירה הרצוניתטרמניזם )הכפירה הנוצרית הפרוטד - סיבתיות

 

הקלסי, אין בחירה חופשית ומה שקיים הוא חומרי לחלוטין -פי יסודות הנצרות הפרוטסטנטית שעליהם בנוי המדע המודרני-על      

מתואר באמצעותן אמור להיקבע ולכן התאוריות הפיזיקליות הקלסיות מתארות קשר הכרחי בין סיבה ותוצאה. כל מאורע ה

. את התפתחות המודל ממצב אחד )במינוח המקובל: מתוך "תנאי התחלה"(בוודאות מתוך מודל המצב הפיזיקלי ששרר לפני כן 

  למצב אחר קובעות המשוואות המתמטיות של התאוריה )"משוואות התנועה"(. 

, מאורעות כמו ליקוי חמה או הופעת שביט הם קבועים בהינתן מודל של מצב התחלתי מסוים של מערכת השמש כך, למשל,

פי המודל להתרחשות ניסית, הנתפסת ברמתם הפרימיטיבית של חלק מגדולי המדע כקפריזה  -מראש ואי אפשר לייחס אותם על
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ה. גם אם שרירותית של האל. זוהי תכונה כללית. תאוריית הקוונטים איננה מקיימת את תכונת הסיבתיות הנוצרית ומפריכה אות

 )כלומר ערכי ההסתברות(תנאיי ההתחלה ידועים בשלמותם, המשוואות אינן קובעות מה בדיוק יתרחש, אלא רק מהם הסיכויים 

להתרחשותו של כל אירוע נתון. לדוגמא, בתאוריית הקוונטים אי אפשר לחזות בדיוק מתי יתפרק גרעין של מודל האטום 

ויים שהוא יתפרק בשעה הקרובה, כלומר כמה אטומים יתפרקו במודל האטומי בזמן הרדיואקטיבי, אבל אפשר לדעת מהם הסיכ

פי יסודות הנצרות המדעית -הזה מתוך אוסף גדול של אטומים דומים. בתאוריית הקוונטים מופיעים, אפוא, מאורעות שעל

שום סיבה הנכללת בתיאור  נחשבים "אקראיים", שאין סיבה הקובעת שהם יתרחשו כך ולא אחרת: )דטרמניזם ומטריאליזם(

פרוטסטנטית, בה דגל -הנוצריתהפיזיקה הקוונטית הפריכה את הסיבתיות קובעת מתי בדיוק יתפרק הגרעין. הקוונטי איננה 

וגם באמצעותה הפריכה את עקרון השויון שנהג עד אז, היינו, שבכל .]בתרגומו של קלצקין, מסדה ]"מדות", ח"א, משפט כ"חשפינוזה 

 ולו ניתן לדעת, שאם יינתן מצב התחלתי מסוים, ניתן יהיה לצפות בכל שלב, כיצד אובייקט כלשהו יפעל בצורה היקום כ

 

 לוקליות
 

שויות ימרחביים של עצמים ואיכויות, ולא על -תמונת העולם האריסטוטלית של ימי הביניים היתה מבוססת על מושגים לא      

עולם הכן, בחיבור ההדוק שלה לדת הקתולית, תמונת -צורה מוגדרת במרחב.  כמו ת בעלותפיזיקליות יסודיות מטריאליסטיו

 תכונת הוויזואליות. הזאת הניחה שיש במציאות פעולות של רצון חופשי, שאפשר להחיל עליהן מונחים של שכר ועונש

  והסיבתיות הקלאסית הופיעו אפוא בתמונת העולם המדעית יחד עם התיאוריות הקלסיות. 

 ו יכולהלוקליות, לעומת זאת, מופיעה כבר בתמונת העולם האריסטוטלית. אצל אריסטו, קיימת התובנה ששום דבר אינ תכונת

 לפעול במקום שהוא אינו נמצא: לדוגמא, אי אפשר להניע גוף כלשהו מבלי לגעת בו. 

 תקיימתמ, כי תכונת הלוקליות איננה תאוריית הקוונטים מנפצת את היסוד המדעי בנצרותו של לותר, שאין בחירה חופשית      

ר ה, ואחזבתאוריה הקוונטית, אשר בה מתקיימת השפעה ממרחק ללא תיווך.  לדוגמא, שני חלקיקי מודל הפועלים מקרוב זה על 

ה כך "נשלחים" לשני מקומות מרוחקים, ממשיכים בכל זאת להיות מתוארים כמערכת אחת, כשיש השפעת גומלין בין חלקי

ם מצבים כאלה, מדידה המתבצעת על חלקיק אחד יכולה, לכאורה, לשנות  גם את מצבו של החלקיק האחר, גם אהשונים. ב

 פי תאוריית היחסות, השפעות-מרחק רב מפריד ביניהם. הפעולה הזאת ממרחק נראית כיום בעייתית במיוחד, משום שעל

          פיזיקליות ממרחק אינן אפשריות באופן עקרוני.

ונטית מעשה כשפים. גם באמצעות הפרכת עקרון הלוקליות, הפריכה הפיזיקה הקו –כינה מצב זה של השפעה מרחוק  אינשטיין

ן את עקרונות המטריאליזם והדטרמניזם של המדע הפרוטסטנטי המודרני, כשהיא הוכיחה שיש פעולות של רצון חופשי וכ

 ול גם במקום שהוא לא נמצא בו.הפריכה את עקרון השויון כשהראתה, שלעיתים אלמנט יכול לפע

                                                                       

 זהות עצמית

 
אמין הריסטו כמו הלוקליות, גם תכונת הזהות העצמית קיימת במשנתו של אריסטו והיא אף מהווה את הבסיס לתאורייה הזאת. א      

בה ם ו"סיוף עשוי מ"סיבה חומרית", המעניקה לו את זהותו ומבדילה אותו מכל הגופים האחריבקדמות העולם ולכן אצלו, כל ג

בועה. צורנית", שהיא אוסף התכונות המוחשיות שלו. אפשר לשנות את התכונות, אבל זהות הגוף אצל אריסטו תמיד נשארת ק

מיד עצמית מוגדרת, כאשר כל חלקיק נשאר תבאשר למכניקה, חלקיקי החומר המופיעים בתאוריית המכניקה, הם בעלי זהות 

 זהה לעצמו ונבדל בזהותו מכל שאר החלקיקים האחרים בעולם.

ורכב היו מדענים שסברו שהתרמודינמיקה ולא המכניקה, היא המדע הבסיסי ביותר והם טענו שהעולם מ 19-בסוף המאה ה      

 ה אינהיגוד לחלקיק חומר, הזהות העצמית של כמויות אנרגילאמיתו של דבר לא מחלקיק חומר, אלא מכמויות של אנרגיה. בנ

 טיסטיתמוגדרת: אי אפשר לדבר על פיסת האנרגיה "הזאת", השונה בזהותה מכל פיסת אנרגיה אחרת. אבל תמונת העולם האנרג

, ת החומריתפרוטסטנטי-חזרו הפיזיקאים להאמין בתפיסה הנוצרית )למניינם( 20 -הזאת לא החזיקה מעמד ובתחילת המאה ה

 ר, שיששהתרמודינמיקה מבוססת על המכניקה, כלומר שהאנרגיה אינה ישות פיזיקלית בסיסית, אלא היא תכונה של חלקיק חומ

 לו זהות עצמית מוגדרת.

ו ם מאותהתאוריית הקוונטים, ניפצה את תכונת הזהות העצמית והיא אינה מתקיימת. כאשר מספר גופים קוונטים של המודל       

ו ילה בינ, אנו יכולים, לכאורה, לייחס לכל אחד מהם זהות עצמית המבד)למשל, שני אלקטרונים(ג, כלומר זהים בתכונותיהם סו

ות לבין האחר. במקום זאת, התיאור המתמטי של תאוריית הקוונטים מתייחסת אל המודל של שני אלקטרונים כאילו הזהוי

 ר על אלקטרון בודד בתאוריית הקוונטים, אבל לא תמיד אפשר לייחסהעצמיות שלהן "מעורבבות", לכן אפשר אפוא לדב

 זמנית במספר-משמעות לזהות של "אותו אלקטרון" בזמן מאוחר יותר, כיוון שאותו אלקטרון במודל המחשבתי מופיע בו

רי הנוצ ון הטוטלימקומות ומאבד בכך את היכולת לזהותו כיציר פיזיקלי ובכך הופרך שוב העקרון המטריאליסטי ועקרון השוי

 תאוריית ולכן הוא יוכל להזדהות עם )"על הנפש", ספר ב, פרק ז(של המדע המודרני. האור נתפס אצל אריסטו כדבר שאינו חומרי 

                                                           הקוונטים לגבי הזהות העצמית של הפוטונים והחלקיקים האלמנטריים.

                                                                

 אובייקטיביות
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ערבית , כשנצרות זו השתלטה על החברה המ16-הנחת היסוד של הנצרות הפרוטסטנטית המדעית המודרנית, מאז סוף המאה ה      

א זו תיאור אחד ויחיד, שלם וללהיתה, שהמדענים יודעים את המציאות בצורה אובייקטיבית, כאשר אפשר לתת למציאות 

 סתירות בכל מקרה ועל כל יציר מציאותי. התאורייה הקוונטית הפריכה יסוד מדעי נוצרי ומגלומני זה.

או )ם אנו התאוריות הקלסיות מנוסחות כך שהן מתארות, כביכול, מציאות פיזיקלית הקיימת בפני עצמה, בלי קשר לשאלה, א      

ני פאים על תבוננים בה או לא. אין זה אומר שהאדם אינו משפיע על העולם: אילולא היינו קיימים, התנמצופים תבוניים כלשהם( 

כב יה מורכדור הארץ בודאי היו קצת שונים, אבל באופן בסיסי, טבעה של המציאות הפיזיקלית לא היה משתנה. העולם עדיין ה

, מובן זהבפי אותם חוקים.  -קטרומגנטיות והם היו מתנהגים עלמהחלקיקים של תאוריית המכניקה, או מהגלים של תאוריית האל

עת מודל התיאור הפיזיקלי הקלסי של העולם נחשב אובייקטיבי ואינו תלוי בסובייקט המתבונן. למעשה, לפחות מאז הופ

ת אשיצרו  תאוריית האבולוציה של דרוין, הדעה המקובלת במדע היתה, שהמרכיבים היסודיים של המציאות הפיזיקלית, הם

 סיסית.הסובייקט האנושי מתוך התכונות האובייקטיביות שלהם ולכן לידיעה ולהתבוננות שלנו אין שום משמעות פיזיקלית ב

ן תו אופתכונת האובייקטיביות פירושה אפוא הוא: היות התאוריה מסוגלת לספק תיאור של המציאות פיזיקלית, המתקיימת באו

 גם כאשר אין מתבוננים בה. 

קוונטים, תאוריית הקוונטים איננה נותנת תיאור אובייקטיבי כזה של המציאות הפיזיקלית. בתיאור המתמטי של תאוריית ה      

ותו אאלקטרון מסוים אמור להתנהג באופן אחד כל עוד איננו מנסים לבדוק מה הוא עושה, ובאופן אחר כאשר אנו בוחנים 

  באמצעות מכשירי מדידה. 

       ים בו וכאשר אין מתבוננים בו.ולם הפיזיקלי מתואר באופן שונה כאשר מתבוננבמילים אחרות, הע

       

, 20 -בתחילת המאה ה ליזם ובשויוניות של המדע המודרניהטלת הספקות המושגיות בדטרמניזם, במטריא

 מודרני-ראשיתו של מדע  הפוסטשל פיזיקת הקוונטים המכוננת את אשר הובילו לפיתוחה 
 

קה (, כי מודל תמונת העולם של הפיזי1908( טען בספרו "זהות ומציאות" )Meyersonפילוסוף המדע אמיל מיירסון )      

  שאין השכל האנושי מסוגל לתפוס אותן וכינה אותן "אירציונלים".    ,המודרנית מבוססת על שתי חידות בסיסיות

             ובייקטיבית של החוויה.כיצד יתכן, שאוסף של אטומים מסוגל לפתח את התחושה הס  א.

שבת, (, אשר הבדיל בין מושגי הגוף החומרי והנפש החו17-בעקבות תפיסתו של רנה דקרט )במאה ה – טבעם של האטומים ב.

  כמה מתלמידיו שדרגו את תפיסתו ואת היסוד הנוצרי הלותרני של "קידוש" החול והחומר.  

קראת נהנפש נוצרת  באופן כלשהו מהתהליכים הפיזיים המתרחשים במוח. תפיסה זו הם הניחו שרק הגוף קיים כעצם ממשי וש

 "מטריאליזם". תפיסה זו הפכה להיות לתפיסה השלטת במדע המודרני ובתרבות המערבית. 

ן, ו זמותאפי השקפת המכניקה הקלסית, כפי שהיתה מקובלת עד -האירציונל השני של מאיירסון נוגע לטבעם של האטומים. על      

גמא ניח, לדוהיו אמורים להיות חלקיקים פשוטים לחלוטין, שאין להם שום חלקים פנימיים. נ )או לפחות חלקיהם היסודיים(האטומים 

 לכיוון , הנעים זה)כמות החומר(ששני אטומים כאלה, פשוטים לחלוטין ובעלי אותה מסה  )מאיירסון משתמש כאן בדוגמא שונה במקצת(

ום  חה, משות ומתנגשים ונרתעים חזרה בכיוונים מנוגדים. ברגע ההתנגשות עצמה, שני האטומים נמצאים במנוזה במהירויות שו

י שהם עדיין אינם מתקרבים זה אל זה, והם עדיין אינם מתרחקים זה מזה. אנרגיית התנועה שהיתה לאטומים האלה לפנ

מצאת ננרגיית התנועה שלהם לאחר ההתנגשות, אולם היכן ההתנגשות חייבת להישאר תמיד קבועה בכמותה, והיא אכן שווה לא

  האנרגיה הזאת ברגע ההתנגשות ממש ? 

רגיה אם נאמר שהאטומים הם אלסטיים, פירוש הדבר שהם מתכווצים ברגע ההתנגשות ואז האנרגיה הזאת יכולה להתבטא  כאנ

ים  שיכול כים להיות לאטומים האלה חלקים פנימייםשל התכווצות אלסטית, בדומה לאנרגיה האגורה בקפיץ מכווץ. אבל אז, צרי

ה לגבי )ואז אנו יכולים לשוב ולשאול אותה שאללהתכווץ ולהתקרב זה אל זה, כלומר שהם אינם אטומים במובן שהגדרנו לעיל 

  . החלקים המרכיבים את האטומים(

נגשות ים להתקרב זה אל זה, אזי ברגע ההתאם נאמר שהאטומים הם קשיחים, כלומר שאין להם חלקים פנימיים שיכול מאידך,

צאת אי אפשר להסביר איפה נמ בכל מקרה,אין להם אנרגיה של תנועה ולא יכולה להיות להם שום צורה אחרת של אנרגיה. 

הישאר להאנרגיה ברגע ההתנגשות ויחד עם זאת, היא חייבת להיות במקום כלשהו, משום שכמות האנרגיה הכללית חייבת תמיד 

 כן הוא. מושג האטום הפשוט לחלוטין, הנע במרחב ובזמן רציפים, איננו ניתן אפוא לתפיסה ברורה באמצעות השכל ולקבועה

 "אירציונלי". 

.  רם אחדמדובר במשהו שאין השכל מסוגל לתפוס. מאיירסון מעלה את האפשרות, ששני האירציונלים האלה מקו בשני המקרים      

י אשר לפי ניסוחו המטריאליסטי של המדע המודרנ בין הגוףאת תשומת הלב לשאלת היחס  תאוריית הקוונטים מפנה מחדש

  החווה את עצמה רק באופן סובייקטיבי.  לבין הנפש,הנוצרי ניתן לתיאור אובייקטיבי, 

ם פיהן המסתורין הבסיסי של תאוריית האטומי-היא אולי מצדיקה משהו מהאינטואיציות של מאיירסון, שעל במובן זה,

 הדמיוניים, קשור באופן כלשהו  במסתורין הבסיסי של שאלת גוף ונפש.

 

 העידן שאחרי פיתוח פיזיקת הקוונטים 

 
הפרכת כל יסודות המדע המודרני הנוצרי שמקורן בתובנות היסוד של הרפורמציה הפרוטסטנטית, המשיכו להעסיק את       

גשית להסכים עם המסקנה שהמדע המודרני למעשה הפך להיות שבר כלי. הפיזיקאים בועידות סולווי. אינשטיין לא היה מוכן ר
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"אפשר לסגור את האוניברסיטאות", "זה מעשה כשפים", "אלוהים לא  –הוא נהג בצורה ילדותית והפריח אמירות קפריזיות 

למשל במסמך הידוע משחק בקוביות". הוא ניסה למזער את הרס המדע, באמצעות הצלת חלק מיסודות המדע המודרני הנוצרי, 
.(R.P.E).   

פיזיקאים אחרים גם הם ניסו לתת פירושים שונים לפיזיקת הקוונטים, כגון "תאוריית העולמות המרובים", כדי להציל חלק 

      ידי עמיתיהם הפיזיקאים, מתוך הסתייגויות שונות. -מיסודות המדע המודרני, אך הם נדחו על

למניינם הוא  1955 -אך עד מותו ב"תאוריית השדה המאוחד",  –יפית לפיזיקה הקוונטית ליצור תאורייה חל אינשטיין הבטיח

. חסידיו ממשיכים להטיל ספק לא רציונלי בפיזיקת הקוונטים וכאשר אנו קוראים שהספקנות הפכה להיות חלק לא הצליח בכך

  מהמדע, הרי שבמקרים לא מועטים מדובר במדענים מחסידיו של אינשטיין. 

"האסכולה הקופנהגית". בסופו של דבר   –ות סולווי שימשו להתנצחות בין מחנה אינשטיין לבין מחנהו של נילס בוהר ועיד

של נילס בוהר האומרת שכיוון שהמדע נוצר  )תפיסה המשלימה(ניצחה מבחינה מעשית ולמעשה התקבלה התפיסה הקומפלמנטרית 

ם אופן תאור אמיתי  למציאות הפיזיקלית, החברתית והאנושית. המדע הוא ידי מוח אנושי מוגבל, הוא אינו יכול לתת בשו-על

אך כאשר נתקלים בבעיות עם  כל זמן ששפה זו עובדת,בסך הכל שפה שבה ניתן להשתמש לבניית תדמיות ידע וטכנולוגיה, 

צורה פנטית וחשוכה אל שפה זו, ניתן להשלימה באמצעות רעיונות מחוץ למדע ואין להקים את הגולם על יוצרו ולהתייחס ב

 גל(-)חלקיקשפה זו, כמציאות אמיתית שיש ללכת לאורה. כתוצאה מהרס יסודות המדע ומתוך ההכרה שמדובר בחלקי חומר 

שהם בלתי ניתנים ליישום חשיבתי הגיוני, לכן פיתחו שרדינגר והייזנברג מכניקות קוונטיות תדמיתיות, תוך כדי תיקונים קלים 

  אטום שניסח נילס בוהר. במודל המתמטי של ה

פי -ג'ון פון ניומן ניסח מודל מתמטי הסתברותי, אשר עד היום משתמשים בו לצרכיה של פיזיקת הקוונטים. הוא ניסח זאת על

"היסודות המתמטיים של תאוריית הקוונטים".   –למניינם בספרו  1932מכניקת הגלים בהתאם למישוואות שרדינגר בשנת 

מודרני -לס בוהר נוצרה גם "הרפואה המשלימה", "תאוריית היקום המתנפח" של האבל והמדע הפוסטבהשפעת גישתו של ני

הפך למדע נרטיבי, היינו, מדע הבנוי על "סיפורים" ללא שעבוד ומחויבות לעובדות ולשכל הישר. המדע המודרני הנוצרי שהחל 

כאוסף סיפורים  בסופו של דבר להתייחס למדע עצמו נאלץשנה לתנ''ך כאוסף של סיפורים ומיתוסים,  200להתייחס מלפני 

 לא. -תרופות, מיכשור וכו' ותו ומיתוסים, שדרכם ניתן לייצר טכנולוגיות,

והחל  במאה שעברה, הדור הצעיר בחברה המערבית החל לבחול ביסודות התרבות והמדע הנוצרי המודרני 60-החל משנות ה       

סונות א מזור לריקנות של אמיתות המדע החומרי ולחפש שם את האמת הרוחנית. אחד האלנהור למזרח אסיה, כדי לנסות למצו

 הגדולים שייבאו הצעירים בשובם למערב היתה מכת הסמים.

 

 מה הלאה ולאן ?
 

 אחרי שמרכזי המדע החשובים ביותר במערב ניפצו את המדע על כל יסודותיו ותובנותיו הנוצריים, היה צריך אכן לסגור את      

 ואכן,האוניברסיטאות כדברי אינשטיין ולפנות למזרח הרחוק או ליהדות, כדי שילמדום כיצד ליצור מבני ידע, חכמה ומדע 

ידי -ראשי הפיזיקה הקוונטית ניסו לפתור את הבעיות המושגיות שיצרה הפיזיקה הזו באמצעות הדתות של המזרח הרחוק על

הם החליטו ליצור לפחות תדמיות ידע בדמותן של "מכניקת הגלים" ון לכישלון. שילוב שנדשילוב בין דתות אלו למדע הנוצרי, 

. אנשי המדע בכללם, לא היו מוכנים לוותר על ממון רב אותו הרוויחו )הייזנברג(ומכניקת המטריצות החלקיקית  )שרדינגר(

איך מתמרנים  אך, 17-ל מהמאה העל, כמי שאוחזים בפיסות הידע האבסולוטיות שטופחו בקרב ההמון הח-באקדמיה ועל מעמד

    כאילו לא קרה דבר ?את ההמון באקדמיה ובחברה להסתרת החורבן והמשכת תופעת המדעניזם 

כל זמן שאינשטיין היה קיים והבטיח למצוא תאורייה חליפית לתאורייה הקוונטית, ניתן היה עדיין להמשיך באשליה של 

תרבותיות הלבנטיניות בחבר העמים הסובייטי ובאקדמיה -באקדמיות התת , בפרט19-הנאורות הנאיבית באקדמיה מהמאה ה

. ד''ר א. ווינרוט 19-הלבנטינית של "החברה הישראלית" והם אכן עדיין תקועים בתפיסות האנכרוניסטיות של סוף המאה ה

ט" ו"מלוא כל הארץ התייחס בראיון שנערך עמו בעיתון "הארץ" לנשיא הבג''ץ לשעבר אהרן ברק, שלדידו היה "הכל שפי

  .    “19-ברק עדיין חי בתקופת "הנאורות" של סוף המאה ה,, –משפט" )לוגי( 

כאשר המדען הראשי של משרד החינוך קרא  כמחאה,באוניברסיטה העברית יצרו טקס נלעג של עמידת דום במשך דקה 

ך הוא "שכח" להסביר שמדובר בדת הנוצרית ש"המלך ערום", על דבקותם הדתית והפנטית של מדענים בארצנו בדארוויניזם, א

שנים. התקווה שימצא תחליף לתאוריית הקוונטים שיציל  110-הרפורמית הפרוטסטנטית, על אף שיסודותיה כבר נופצו לפני כ

את גורם הספקנות, מה שמנע את קריסת המדע בצורה גלויה ומודעת כלפי )כאמור לעיל( את המדע המודרני, הכניסה למדע 

    :נקטו המדענים מספר פעולות על קריסת מדע זה, כדי לחפות.  ההמון

                                                                  הסתרת מסקנות התאורייה הקוונטית מההמון באקדמיה ואפילו מאלה הלומדים בפיזיקה קורס על תאורייה זו.   א.

ועיוורת על הפיכת המדע לדבר קדוש, עד שאפילו הזכרת נתון כלשהו גם מסיבות  תעמולה פנטית – חיזוק המדעניזם  ב.

                                                                              אינטרסנטיות, גם אם יש בו רק רמז ה"קשור" למדע, די בכך כדי להופכו לקדוש.

הערך של השויון ובכללו שויון בין עשיר לעני, שמסיבה זו נוצרה המהפכה  על אף שהתאורייה הקוונטית ריסקה את  ג.

התעשייתית ואומנות הטכנולוגיה, החלו אנשי המדע לעשות תעמולה שאומנות זו והתחומים הנלווים אליה נחשבים גם הם ברמה 

  של מדע וכל פיתוח טכנולוגי נחשב לקידום המדע, שכיום אינו יותר מאשר מיתוס ונרטיב. 

לגיטימציה  ובכך ניתנה בעקיפיןבאופן זה יצרו אשליה בין ההמונים, שהמדע לא רק ממשיך להתקיים, אלא אף "מתקדם" 

להמשך פיתוח עקרון השויון בצורתו הקיצונית, ברמה האישית והחברתית.  המדע שהפך בסיכומו של דבר לאומנות ברמה של 

                                            מדע.-ר אך ורק בתדמיות ידע ובפסאודואינסטלציה ונגרות, ממשיך לחגוג כאילו אין המדוב
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המדע ממשיך לקדש בצורה פנטית כל "מחקר", אפילו כאשר מדובר בפיסות ידע זניחות ובכך השתלט  – התפוצצות הידע  ד.

שכולם צריכים להיות כפופים טענה  , מתוך)המחוקקת, השופטת והמבצעת(בפועל על כל מוקדי החברה ועל שלושת הרשויות 

   פי יסודות המדע שכבר הופרכו.-על וכנועים לידע שלהם באקדמיה

שיעבדה האקדמיה הפרוטסטנטית בעריצות את החברה המערבית כולה ואת רוב היהודים בארצנו, לסוג של אשליה שהמדע  בכך,

להיות מסחטה ומשאבה אדירה של כסף ומעמד מזויף  שיךתמבזמננו הוא חזות הכל, כדי לגרום לכך שהאקדמיה של נצרות זו, 

  האקדמיה.                      -ונבוב, לשם סיפוק צרכי סנדקי

שניים מבין ארבעת היסודות של  – יסודות המדע הנוצרי שעדיין לא פותחו והובלו לשיא טירוף אופק האפשרויות  ה.

   :טרוף האפשרויות ידי המדע המודרני לקצה אופק-נצרות זו, שהובלו על

, את מה 4)כפי שראינו לעיל בתחילת עמ' בדבר יכולתו הלוגית של המוח האנושי שהגיע לשיא של טרוף  ון,היסוד הנוצרי הראש

, האומר שהמוח האנושי באמצעות המדע הצליח למצוא את כל יסודות וחוקי הפיזיקה של היקום. לכן, שאמר אלברט מייקלסון(

, נופץ גם יסוד זה בפועל )כפי שראינו לעיל, ב"ניסוי שני הסדקים"(מדעי זה -ת הקוונטים וניפצה יסוד נוצריכאשר הופיעה תאוריי

ידי הכנסת יסוד הספקנות, המיתוס והנרטיב במדע. הפרכת יסוד זה מתבטא גם בכך, שכבר -על , למשלבמדע ובתרבות המערבית

  פוליטי. -ותר מאשר שיחעשרות שנים בארה''ב נחשבים מדעי החברה והרוח, ללא י

האדרת ו"קידוש החול והחומר" וגם יסוד  –של נצרות זו, שמרטין לותר לחם להשרישו במדע ובתרבות המערבית  היסוד השני

זה הגיע לקצה המטורף של אופק האפשרויות.  המדע פיתח יסוד זה והביאו לשיא הקיצוניות, כאשר הוא מבסס את כל המדע על 

   כיוון שזה כבר הגיע לשיא הקיצוניות, תאוריית הקוונטים ניפצה יסוד זה גם בפועל.  לכן,ל היקום והאדם. מטריאליזם ביחס לכ

ייו.  החיפוש של הדור הצעיר במערב אחרי ביסוס רוחני לשם מימוש מאוו אוהרפואה האלטרנטיבית,  הדוגמאות לכך הן:      

 לכן רויות,רמניזם והשויון, עדיין לא הובלו לקצה הטרוף של אופק האפששני היסודות האחרים של נצרות מדעית זו, הדט אמנם,

בותו.  רי ותרעל אף שתאוריית הקוונטים ניפצה גם את שני היסודות האלו, עדיין אין לכך ביטוי מעשי ושינוי בפועל במדע הנוצ

ת, של ישנו עדיין טווח אפשרויו אפשר להמשיל זאת לסוס מטורף הדוהר במדרון כך, שלא ניתן לעוצרו עד שיגיע לתחתית. 

 ההשחת ם,מיניי-נישואין רשמיים חדרק כיום ניתן לממש את יסוד השויון לגבי  לדוגמא, :פיתוח קיצוני יותר של יסודות אלו

אין "שעדיין   –אנושי כזה, כמובא בדברי חז''ל -בתקופה האלילית הקדומה המין האנושי דאז לא התדרדר לשפל תת שאפילו

נישואין את ה גםפי יסוד שויון פנטי וחשוך זה -על לא ניתן לממש , אך עדיין([:]ראה מס' חולין )צבתובה לזכרים" כותבין כ

  הרשמיים בין אדם לכלבו או כלבתו.  

רת ם בתקשו)כפי שפורסמצווה לכלב -נוצרים מהזרם הדתי, טקס בר-ידי יהודו-ג'רזי בארה''ב על-אמנם, בשנת תשע''ג נערך בניו

כנסת יים בח-, אך עקרון השויון הנוצרי עדיין אינו ממומש בנושא זה ואינו מתדרדר למצב שבו יהיה ייצוג של בעליונות(ובעית

ה יש ניין זובפרלמנטים בעולם ועדיין לא נבחרו כלבים או חיות אחרות להיות שרים, חברי כנסת וחברים במל''ג.  אולי גם בע

בכך  מממש את עקרון השויון ואינו מראה דוגמא אישית של "קידמה" ו"נאורות",להטיל את האשמה על הבג''ץ, בכך שאינו 

  המשפט העליון. -שאינו ממנה כלב או סוס, לפחות למשנה לנשיא בית

יוחד רמון ממשוגע, בין היתר על כך שמינה את סוסו לסנטור ושיכן אותו בא :הנצרות הקתולית כינתה את הקיסר הרומי קליגולה

כשיא  הנצרות האקדמית הפרוטסטנטית החשוכה דהיום, אמורה לראות זאת, אך )ע''פ ההיסטוריון סוויטוניוס( עם חבר משרתים

 עקרון של אז ניפוצו הסופיכאשר עקרון השויון יתבטא בקיצוניות המטורפת דלעיל,  ורק הקידמה וכנאורות שויונית במיטבה

 מי המדע, התרבות והחברה המערבית.אר תחוידי תאוריית הקוונטים יתן את אותותיו גם בש-השויון על

 

 

 

 

 

 

ת של והיסוד הניסורי-תוהמהפכה שחוללה פיזיקת הקוונטים, מהווה את המרידה בתובנ

 הפרוטסטנטית ושאר הניסורים הפילוסופיים שנבעו מכך הנצרות

שריים באירופה. עד אז שלטו השנים האחרונות, הוא המרידה במונופוליזם של כל הממסדים האפ 500אחד מהאפיונים של       

 3-באירופה שלטון ללא מצרים הכנסיה הקתולית מחד, והקיסרים והמלכים מאידך.  מאז שקיסר רומא התנצר בניקאה במאה ה

ורומא הפכה ל"קיסרות רומא הקדושה", הפכה הכנסיה הקתולית לדיקטטורה של אירופה מכח שליטתה של רומא על אירופה. 

קדי הכח, לא רק על המלוכות השונות, תוך השלטת דת יחידה זו על כל אירופה, אלא גם על האומנויות הכנסיה שלטה על כל מו
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פי קביעתה של הכנסיה, האסטרונומיה היחידה היתה של תלמי, כאשר הארץ היא מרכז היקום והשמש -והחוכמות, כאשר על

יעים ראשונים בדיקטטורה זו ניבעו עם תחילת פי התפיסה האריסטוטלית. בק-סובבת את הארץ ושאר החוכמות מנותבות על

נאלץ  13 -ידי נסיכים ומלכים שונים, מה שכונה בהמשך "מלחמת שתי החרבות" ובשלב מסוים במאה ה-המרידות בסמכותה על

  האפיפיור לברוח לאביניון בדרום צרפת. 

, יסת רשת של מנזרים על פני אירופהפיתוח החוכמות והאומנויות דוכא, כאשר הדגש המרכזי הושם על טקסי הכנסיה ופר

כאשר הנזירים נחשבים כאליטה החברתית והרוחנית. המרידה התרבותית הראשונה החלה דוקא באיטליה, כאשר אומנים שונים 

בתחום הציור והפיסול יוצרים מעמד חדש של אנשים העוסקים בתחומים אלו ללא קשר לטקסי הכנסיה ותכניה. הכנסיה מתחה 

ת קשה והם התנצלו, שכל כוונתם היא לפאר את הכנסיות ביצירותיהם, אך גם בתחום האסטרונומיה החלו חוקרים עליהם ביקור

שונים לאשש גישות השונות מתפיסתה של הכנסיה. מהידועים ביותר מתחום זה היו גלילאו וליאונרדו דה וינצ'י, אשר החלו 

  לעסוק בתחום זה ובתחום האומנויות.  

לתקופת מעבר, אשר שיאה היתה הופעת הנצרות הפרוטסטנטית. מרטין לותר, נזיר אוגוסטיני בגרמניה אשר תקופה זו נחשבת 

 hicהיה מעורער בנפשו וניסה להתאבד פעמיים, קובע סדר יום חדש באירופה בכל התחומים. הוא חרט סדר יום חדש זה )

profiteoסעיפים על דלתות כנסייתו. הוא מחה נגד כל תובנ 95 -( ב( ות היסוד של הכנסיה הקתולית ועל שם מחאה זוprotest )

נקראת הנצרות החדשה, אותה הוא ניסח בשם "הנצרות הפרוטסטנטית" וכאשר קם לו מתחרה בשם קלוין, הוגדרה הכנסיה שלו 

לו, אך מתושבי גרמניה הופכים לפרוטסטנטים. מרומא יוצאת פקודה לחס 95%בשם "הנצרות הלותרנית". תוך עשרות שנים, 

אחד הנסיכים מגן עליו ובכך הוא מקבל לגיטימציה לביסוס מרידתו. זו היתה המרידה הראשונה, אשר נשאה בחובה את שאר 

כל סעיף במחאתו היווה את היסוד לכל ההתפתחויות התרבותיות  בכל הממסדים השונים ובתכניהם.  המרידות הגדולות

ח בהצהרות המחאה שלו ארבעה ניסורים מרכזיים, אשר עד אז היו מקובלים והמדעיות במאות השנים הבאות. מרטין לותר ניס

, בה קיימים רק הכתבים בכך ראה את עצמו, כמי שמחזיר את הנוצרים לנצרות המקוריתבעולם כהוויה אנטגרטיבית. 

ירושים אלו התנ"ך והברית החדשה ללא תיווכה של הכמורה, אשר כתבה ספרים, המפרשים כתבים אלו, כאשר פ-המקוריים

ידי -עוברים תהליך של קנוניזציה. בנצרות מקורית זאת, לדעתו, אין מקום למנזרים ואין מקום ליצירת משאבת  כספים על

  הכנסיה.

, על (79)הצהרת המחאה מס' ניסור בין מהות האל והעולם הרוחני לבין האפיפיור והכמורה. הוא מוחה  –הניסור הראשון 

פיפיור ושל הצלב בו נצלב יש"ו. הכמורה אינה במקום האל ואין ביכולתה להפחית באשמת השוואת דרגות הצלב של הא

  .(2)מחאה מס' החוטאים 

. סמכות תרגילי )כך במקור( האפיפיור לגבי הנעשה (21)מחאה מס' האפיפיור אינו יכול לשמור על אף אחד מעונשו של האל 

)מחאה מס' ידי הבישופים והכמרים כדי לכפר על העונשים בגהינום -ם עללחוטאים בגיהנום, אינם עדיפים מתרגילי קבלת הכספי

. הוא מגדיר את הכנסיה כמתווכת לא מוסרית בין (26)מחאה מס' .לאף אחד אין את המפתחות להפחתת העונשים בגיהנום (25

  .   (28' )מסחמדנות החוטאים והאל 

הפסיק את שליטת הכנסיה על מוסד האינדוליגנציות אשר יצרה, יש לבין הכנסיה לבין השלטון והמדינה:    – ניסור שניה

ידי שיקום העניים -תוך השתלטות הכנסיה על קרקעות וכספים תמורת חנינות לחוטאים. עדיף לתת כספים למטרות חברתיות על

  ( ובכך לעקוף את מוסדות הכנסיה. 51 47 43)מס' 

צריכה להתמקד בהם, כגון בשורת הקודש ותהילת החסד, לבין שאר  בין תחומי העשיה והלימוד שהכנסיה  – ניסור שלישיה

. חכמי הכנסיה אינם בקיאים בתורת הנפש של האדם ולכן הם גם אינם יכולים לבחון מתי האדם באמת (62)למשל מס' התחומים 

  (.30מתחרט על פשעיו )מס' 

ון הנוצרי, בהבנת המציאות האנושית והאלוהית כל הצהרות המחאה שלו, הן למעשה קריאת תיגר נגד הקנ – ניסור רביעיה

ולכן יש לבצע, לדעתו, ניסור סמכותי בין הכתבים המאוחרים לבין הכתבים הקמאיים, אשר בהם יש לבצע הגהה מדוקדקת, כדי 

 (. לותר מתחיל ליצור למעשה, מנזרים חדשים, אשר לגבי דידו הםSola scripturaלדעת ולהבין מהם הכתבים המקוריים  )

  האוניברסיטאות ואילו כמריו ובישופיו הם הפרופסורים והדוקטורים של האקדמיה. 

לא  19-לכן בכל רחבי אירופה, במשך מאות שנים, אי אפשר היה להתקבל לאקדמיה בלא להתנצר ובאנגליה עד סוף המאה      ה

מלבישים את מקבלי התארים בכובעים  ניתן היה לקבל תואר ראשון בלא להתנצר ועד היום, בטקסי קבלת התארים באקדמיה,

  ובתלבושות שחורות, שהיו נהוגות בכנסיה הנוצרית. 

קאלוין מחליף את המנזרים כמוסדות חינוך במנזרי האקדמיה ומעתה, מי שרוצה להתמסר ללימודי הדת האמיתיים, לפי דעתו 

, אלא גם לשם לימודי הרוח של פיזיוהחומר ה עדיף לו שיכנס למנזר האקדמיה, לא רק לשם לימוד ספציפי של התרבות והחברה

התאולוגיה והפילוסופיה. מעתה, המזבח הנוצרי האמיתי אינו נמצא בכנסיות, המזבח הנוצרי האמיתי הוא "מזבח המדע" ועל 

ברה, לתלמידים ולמוריהם אסור להתנתק מהח (43  47 51מחאות מס' -)הניסור השנימזבח זה האדם צריך להקריב את עצמו. מאידך 

כפי שנהגו הנזירים, אלא הם צריכים לחלק את זמנם בין לימודיהם ומחקריהם ובין קבלת תפקידים בתחומי החיים השונים 
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ונשיאה שווה בעול בחברה, כגון התנדבויות ושרות צבאי ואין להתנתק מעולם הנשים ולכן אין להתנזר מנשיאת אישה. מרטין 

והמאה העשרים, כאשר האתאיזם הפך להיות לגיטימי באירופה,  19-בסוף המאה ה לותר נתן דוגמא אישית, כאשר נשא אישה.

פי התפיסות -היסוד, אשר גובשו באקדמיה על-טושטש הקשר בין האקדמיה לדת הנוצרית ולמעשה מה שנשאר הן רק תובנות

  הנוצריות פרוטסטנטיות.

החוכמות  1834מוסד המנותק לחלוטין מהכנסיה. בשנת האוניברסיטאות ומותג האקדמיה קודמו על ידו למרכז במת התרבות, כ

הפכו ל"מדע", תחילה בארה"ב ומאוחר יותר באירופה. יסודות המחקר המדעי גובשו בצורה שונה מתפיסת הכנסיה. המדע צמח 

חיים  מתוך הנצרות שלו וכפעולת גומלין הנצרות שלו צמחה מתוך האוניברסיטאות. הוא הפך את הצורך להיות אקדמאי לשאלת

ומוות כאשר הוא מצהיר, שהוא מוכן לתת את הכל כדי להיות ד"ר לתאולוגיה ולשם הוא הפנה את כל הריטואלים הדתיים של 

הנצרות. לכן אנחנו נחשפים מדי פעם לניסוחים של מדענים ואף של מי שמכונים כגדולי הוגי הדעות במערב, המתארים את 

מהותה של הנצרות מזבח המדע" ו"להקריב את עצמו על מזבח המדע". המדע כדת ריטואלית. למשל, ניסוחים של "

. הניסור המרכזי היה הניסור הרביעי, בין הפרוטסטנטית נבנתה על ניסורים בין דברים, אשר עד אז נתפסו כמהות  אחת

ש, הופך הטקסט כתבי הקודש לבין כתבי הכנסיה הקתולית המאוחרים. כיוון שבמצב, שבו אין קנון מחייב להבנת כתבי הקד

  לדבר גמיש הנתון לפרשנותו של כל חוקר מצוי.

נביא להלן ציטוטים ממחקרים שונים, אשר חקרו את התופעה של הניסורים הראשונים, אשר החלו אצל מרטין לותר ונראה לאן 

ווה על הדוקטורט שלו רובם של מצדדי הרפורמציה היו בוגרי אוניברסיטה. מרטין לותר עצמו היה כל כך מלא גא„הם הובילו.  

בתאולוגיה, עד שהכריז...כי יתן עבורו את העולם כולו, לכן אין פלא כי "נביא" גרמניה עשה כל שביכולתו לעודד ידע...כתוצאה 

מגילויים מחדש של כתבי הקודש. הרפורמציה...צידדה בזכות הידיעה הבלתי אמצעית לטקסטים המקוריים בעברית 

לק רציני ממאמציו לבירור הבעיות הפדגוגיות...ייסוד בית הספר היה הסממן החיצוני הראשון של ויוונית...קאלוין הקדיש ח

 ..9“נצחון הגישה הקאלויניסטית ומנקודת מוצא זו החלה ז'נווה ליצור היסטוריה אוניברסאלית, והפכה לרומא של הפרוטסטנטים

סיטאות, ניצחה בעזרתן והשפיעה בצורה עמוקה עליהן, , נאבקה באוניברהרפורמציה נולדה באוניברסיטאות„כך גם קרה כי 

. הקאלוניזם התחרה בלותרניות, לגבי השאלה מי יהיה בעל ההשפעה הגדולה ביותר על .10“משך מאות בשנים לאחר מכן

ככל שהקאלוניזם צבר יותר עוצמה כיריבה של הלותרניות, הוא חדר לפקולטות מסויימות. נוסדו „הרפורמציה באקדמיה. 

יברסיטאות אנטי קאלוניסטיות. גיסן הוקמה כנגד מרבורג, אשר הפכה לקאלוניסטית, אחר שהנסיך, אשר העניק לה חסותו אונ

  ..11“הפך לקאלוניסט

ויטנברג ומרבורג שימשו כמודלים לאוניברסיטאות פרוטסטנטיות חדשות, אשר הוקמו אחריהן...הישגו הפדגוגי של מלנכטון „

דעי הרוח ליותר שיטתית ובשילוב בין המתודות הקלאסיות לבין התאולוגיה האוונגליסטית, דבר התבטא בהפיכת ההוראה של מ

אשר נתן כלים בידי האוניברסיטאות והאקדמאים הפרוטסטנטים לבניית תוכנית ושיטה כיצד לגשת ללמידה, דבר אשר העניק 

קסיה ובכך האפילו על זכויות היתר, אשר היו להם השפעה עצומה. הפקולטות לתאולוגיה הפכו לברי הסמכא בנושא האורתודו

  ..12“בעבר נחלת האפיפיור ומועצותיו

הגישה ההליוצנטרית, הגורסת שהשמש היא במרכז היקום, מהווה עוד דוגמא לכך, שהמדע המודרני הוא יציר כפיה של הכנסיה 

קופרניקוס, אך הוא לא העיז כלל -קתוליהפרוטסטנטית. אמנם, מי שהעלה מחדש גישה זו מאז אריסטרכוס היווני, היה פולני 

לפרסם את עבודתו, אשר נחשבה לכפירה בנצרות ושמר על כך בסודי סודות. פון לאוכן, המכונה רטיקוס, הנוצרי לותרני היה 

    .De revolutionibusהאיש, אשר מתוך מרידה בקתוליזם, נסע לקופרניקוס, עודדו והמריצו לפרסם את ספרו האסטרונומי  

אשר נבדתה והומצאה הנצרות, החלו יוצריה לתרגם את התנ"ך תוך כדי סילוף המקור והעברתו ליוונית. כל זאת, כדי ליצור כ

את הנתק בין הנצרות ליהדות. כאשר היא תורגמה בשנית מיוונית ללטינית "קידשה" הכנסיה תרגום זה כ"וולגטה הנוצרית", 

  ם את הנתק בין הסילוף למקור. כאשר בתרגום זה, הסילוף והבורות רק מעצימי

בעקבות הרפורמציה והמחאה נגד הקתוליות, ביקשו האוניברסיטאות הגרמניות לחזור למקור העברי, במסגרת המחאה נגד 
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Leiden, E. J. Brill, P. 76.                                                                   

10 .                                 1) The Impact of  the Reformation on the universities. In Grane, L. (ed.) University and Spitz, L.W. (198

Reformation. 
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הרפורמטורים לותר, צווינגלי וקאלוין, הבינו כולם את חשיבותה של העברית. ידיעת „התיווך הכנסייתי שבין המאמין ואלוהיו. 

ה והתפשטה ולא הצטמצמה רק בקונטקסט הבלשני, אלא גם בהיבטים התאולוגיים של הטקסט...הנושא של העברית הלכ

השימוש בעברית השפיע על כל הדיון סביב סמכותו של התנ"ך, כאשר הקתולים מגינים בחירוף נפש על הוולגטה מפני 

   ad fonets.ההתקפות הפרוטסטנטיות, אשר מניעיהן היו היסוד ההומניסטי של השיבה 

בשילוב עם הטקסטים  )= כולל גירסאות קראיות, שומרוניות, יווניות וכתבי יד בלתי מבוקרים אחרים.(גירסאות עבריות של התנ"ך 

  .  .13“היהודיים, שימשו במסגרת ויכוחים תאולוגיים, כדי לחזק את העמדה הפוריטנית

הקרוב -מגמה זו. כבנו של מורה בולט לשפות המזרח כתביו של יוהאן דוד מיכאליס מעידים על„ –מציין כי  .14רייל

באוניברסיטת הלה בגרמניה, עבר מיכאליס את אותו סוג של לבטים דתיים, אשר עבר בן תקופתו הצעיר ובן זמנו  הצעיר ממנו 

קשה לו על ההתגלות, מיכאליס מצא ש )= אשר יש לה פירושים שונים בפילוסופיה.(סמלר. כתוצאה מהביקורת הרציונליסטית 

לקבל את ההתגלות האמיתית בפשטות. באותו זמן, מסירותו לעקרונות הכללים של הנצרות לא נתנה לו להכחיש את 

האמת...היהודו־נוצרי. היות ומיכאליס לא ראה כל דרך להשתחרר ממילכוד זה, הפתרון היחיד שלו היה שנוי הקריירה שלו. הוא 

  ם בתחום של אביו. נטש את תוכניתו ללימודי כמורה ובחר להשתל

ביקר מיכאליס באנגליה, והתאולוגיה המושכת שהציעה לו המסורת האנגלית השונה, הביאה אותו ליישב את לבטיו.  1741בשנת 

בהשפעת התאולוגים של אוקספורד, ובפרט לות', אשר הרצאותיו על "שירת הקודש העברית" השאירו בו רושם עמוק. מיכאליס 

הקורפוס של...היהודו־נוצרי נכתב בהשראה אלוהית, ושהמסר הטוטאלי שלו הוא אמיתי ומחייב את כל  נוטש את הרעיון, כי כל

זו, הציע מיכאליס להשתמש בכלים של ההיסטוריה והפסיכולוגיה כדי לפרש את  )= מעוותת(האנושות. כשהוא טעון בתובנה 

)= כתוצאה משני הניסורים הראשונים, שיצר מרטין ם בשתיהן הברית הישנה והחדשה, כדי להבחין בין האלמנטים האנושיים והרוחניי

כבר  1750, ובאמצעותם ליצור פרדיגמה חדשה לפרשנות הביבליה...עד לשנת לותר, אשר לא חלם, לאן ניסורים אלו עלולים להוביל(

גרמה לתהליך קיצוני הפוך )= אשר שלט בשתים עשרה שפות...כל מה  שיכול היה לשמש אותו כדי למפות את הקוהרנטיות היחודית 

המשפיעים על תקופת  )= כתוצאה מן הניסור השני והשלישי של לותר(ים פיזישל גורמים חברתיים טמפוראליים ו של רבוי פרשנויות.(

)כתוצאה מתהליך מוזר זה  של .  אחד המייסדים הראשונים של מדעי היהדות “הברית הישנה והחדשה נכללו בפירושו לביבליה

-תפקיד חשוב בתהליך התמסדות לימודי העברית במאה ה„ –, הוא הקאלוויניסט בוקסטורף תינוק יחד עם מי האמבטיה".("שפיכת ה

...אחד ההבראיסטים הנוצרים החשובים ביותר בתקופתו (1564-1629)היה למלומד הקאלוויניסטי יוהנס בוקסטורף האב... 17

דית באוניברסיטאות באירופה במשך דורות. בצדק הוא נחשב לאחד והטביע חותם עמוק על לימודי העברית והספרות היהו

המייסדים של מדעי היהדות וכמי שהניח תשתית למחקר בתחומים השונים הכלולים בתוך מסגרת זו, תשתית שהוסיפה לשמש, 

ה ונחשב למייסד התרבות הזו בגרמני-. היהודי הראשון שגיבש את תת.15“גם כאשר מאוחר יותר, עבר העיסוק בהם לידי יהודים

  . ,16(1886-1794)"מדע היהדות", הוא לאופולד צונץ 

המגמה היתה לנתץ בצורה עיוורת את כל היסודות והתובנות של הקתוליזם. כמעט כל מה שטען אריסטו נדחה על הסף, היות 

ם שהנצרות חלקה בהן , אך מאידך כמה מהיסודות הבודדי13 -ידי הכנסיה הקתולית החל מהמאה ה-שתפיסתו ברובה אומצה על

למשל, הנצרות הקתולית חלקה על דעתו שהעולם קדמון וסברה כפי שמופיע בספר ידי המדע. -אומצו על על אריסטו, כן

ידי בורא. לכן, המדע בנקודה זו אימץ את שיטת אריסטו, שהעולם קדמון. הכנסיה סברה, שיש -בראשית, שהעולם נברא על

ת הבורא על פעולות האדם, לכן המדע מיד אימץ את התובנה ההפוכה של אריסטו, שאין חופשית ושיש שכר ועונש מא-בחירה

פי חוקים הקבועים מראש, כדברי -וכל העולם, כולל האדם, פועל על )דטרמיניזם(ושהכל מוכרח  )אנדטרמיניזם(בחירה חופשית 

  אריסטו.

אשר עד זמנו הכנסיה ראתה בהם ערכים אנטגרטיביים, מרטין לותר הפעיל מערכת של ניסורים מלאכותיים, כפי שראינו לעיל, 

אך הוא לא היה מודע לאן ניסורים אלו עלולים להגיע, כאשר מראש התובנה הבסיסית היא ניתוץ קיצוני של העבר.  בסופו של 

                                                             
13   .                 1608  In -Boran, E. (1998) The Libraries of Luke Challoner and James Ussher, 1595

Robinson-Hammerstein,  H. (ed.) European Universities  in  the  Age  of  Reformation 

and counter Reformation. Four Courts Press, pp. 93-4. 

14.                   Reill,  P. H.  (1975). The German Enlightenment and the Rise of  Historicism,            

University of California Press. P. 194.                                                                                                 

 
 רבעון למדעי  היהדות, כרך  סח-"בבאזל ייסדתי את 'מדעי היהדות'", רז קרקוצקין, א. תשנ"ט תרביץ . 15

 .449-455חוברת ג' עמ'      

 הסטוריה ומדעי היהדות, אוני' ת"א, תשס"ח.-כ-ודה"דיטר אדלמן, מדוע הפילולוגיה רלוונטית לדת, בתוך "תע  . 16
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לו עצמו. המוצא ש-דבר, ניסורים אלו הגיעו לממדים קיצוניים ומפלצתיים כאלו, אשר הפרו לחלוטין את התובנות של נקודת

  נראה, ששיא השיאים שהובילו המהלכים שלו היה האתאיזם, תפיסה המנוגדת בצורה קוטבית לתפיסתו שלו עצמו.

תופעה זו נצפית תמיד בכל מצב של שינוי ערכים. הרמב"ם מצביע על כך בספרו "היד החזקה" בתחילת הלכות עובדי כוכבים.  

מהמונותאיזם, סופו של התהליך היה התנתקות מוחלטת מבורא אחדותי  הוא מראה, שברגע שהאנושות החלה להתנתק במעט

חיים נחותים ביותר כחיפושית או -והבאת פגאניות זו לממדים קיצוניים ומפלצתיים, עד שכל דבר נחשב לאליל, לא רק בעלי

להתארח אצל אברהם  נמלה, אלא אפילו האבק שעל רגלי האדם הפך לאליל, כפי שפוגשים זאת במלאכים שנדמו לערבים ובאו

  אבינו.  הערבים סגדו גם לאבק שברגליהם, לכן ביקשם אברהם לפני כניסתם  לביתו לרחוץ רגליהם מאבק זה.

רנה דקרט, המכונה בפי רבים "אבי  נפרט להלן את אותו התהליך ההיסטורי של הניסורים של מרטין לותר ולאן זה הוביל.

הגישה הגיאוצנטרית, אך מאידך, בעקבות  –סוף ימיו בתפיסת הכנסיה הקתולית הפילוסופיה המודרנית" המשיך לדבוק עד 

שיטת הניסורים המלאכותיים של מרטין לותר, הוא ניסר את מהות האדם לגוף נפרד ונפש נפרדת, אך עדיין לא הכריז שאין שום 

הי על הנפש ולבסוף החדירו למדע גומלין ביניהם. לעומתו, תלמידיו כבר ניתקו לחלוטין את גוף האדם מהשפעה כלש-יחסי

המודרני את התפיסה שאין שום יחס גומלין בין הנשמה לגוף וכן להפך וכן את ההנחה שביקום אין כלל כוחות רוחניים בעלי 

. מי שתרם ביותר להשתלטות תפיסה זו על המדע ועל התרבות המערבית היה קרל מרכס, אשר הוריו פיזיהשפעה על שום דבר 

מרכסיסט, פוירבך, כבר שלל לחלוטין את קיום -והפכו לנוצרים פרוטסטנטיים, אך הוא הפך לאתאיסט. הניאו אמנם השתמדו

    "האדם הוא, מה שהוא אוכל ושותה". –הנפש וידועה אימרתו 

אליסטית , שתפיסתו המוניסטית גרסה, כי הגוף והנפש הם יחידה אחת, הרי שרנה דקארט, שתפיסתו היתה דובניגוד לאריסטו      

אני" זה, זאת אומרת הנפש, שבגללה הנני מה שהנני, מובדל לגמרי מן הגוף. ולא עוד, אלא שקל לי יותר „" –כאפלטון, כתב 

)הובא ב"גוף   “להכיר את הנפש מלהכיר את הגוף, ושאפילו אם הגוף לא היה בנמצא, הנפש לא היתה פוסקת להיות מה שהיא

   .(73ונפש", ישעיהו ליבוביץ' עמ' 

סבר, כי הגוף והנפש  )דקארט, פופר ועוד( הדואליזם האינטראקציוניגישתו הדואליסטית של אפלטון התפצלה לשתי אסכולות. 

ויש עולם של מצבי תודעה וביניהם קיימת  פיזייש עולם „ –הם שתי מהויות נפרדות, הפועלות זו על זו. כך כתב קרל פופר 

" הטוענת, שאמנם יש גוף ונפש, הנראים הדואליזם הפרלאליסטיאסכולה, המכונה ". לעומתה, קיימת “השפעת גומלין הדדית

לא מצאתי דרך „ –כפועלים זה על זה, אך למעשה הם פועלים במקביל ללא השפעה הדדית. כך סבר גם  ג. ו. לייבניץ שאמר 

היה במציאות גוף וכל המתרחש  להסביר כיצד יתכן שהגוף יעביר משהו לנפש וכן להפך. כל המתרחש בנפש מתרחש כאילו לא

הנצרות חלקה על אריסטו וטענה לקיומו . (34)מתוך "גוף ונפש", י. ליבוביץ, עמ'  “בגוף מתרחש כאילו לא היתה במציאות נפש

פי תפיסתו של אריסטו אין דברים כאלה ולדידו הטבע אינו מבצע קפיצות, אלא קיימת -של הנס וקיומו של הכישוף, בעוד שעל

יקה של אריסטו. התאוריות הקלסיות של המדע המודרני נתצו זה היה עקרון יסודי בתיאוריית הפיונת רציפות. עקרון זבטבע תכ

  הבינים.-עקרון זה של הנצרות ואימצו את תפיסתו של אריסטו, אשר כמוהו כבר סברו הוגי דעות שונים בסוף ימי

שונות. המחלוקת היתה הרבה יותר עקרונית ביחס לדעתו של  אמנם, לגבי דעתו של אריסטו על עקרון הרציפות, היו דעות

  אריסטו לגבי עקרונות הסיבתיות, הויזואליות והלוקליות.

קתולית. אסכולה אחת ובראשה -הביניים נוצרה מחלוקת גדולה, כיצד לפרש את אריסטו כדי שיתאים לתפיסה הנוצרית-בימי

מקור לכל הסבר של היקום הוא בטבע עצמו ולכן אופיים של ההסברים הוא ויליאם  מאוקם טענה, כי לפי תפיסתו של אריסטו ה

( המושגי, ולכן אין שום חוקים טבעיים אפריוריים או כוחות המפעילים את הטבע. תפיסה nomenלא יותר מאשר השפה והשם )

בהגיעה לאירופה זו הנצרות היא הדת הסופגנית ביותר והדבר הראשון שהיא ספגה זו התאימה מאוד לנצרות הפגאנית. 

אסכולה אחרת שאפה לחזור לנצרות המקורית, אשר יש"ו ממלא  האלילות, ולכן גם תפיסת ה"שילוש"  היא כזו. לעומתה,

אל. אסכולה זו דחתה את התפיסה הנ"ל, התפיסה הנומינליסטית, וקראה את אריסטו -בה רק תפקיד של משיח, אך לא משיח

שבאסכולה זו היה דונס סקוטוס. אסכולה זו טענה, כי לשיטת אריסטו כל הסבר תלוי במשקפיים יותר אפלטוניות. הבולט 

, כי הם מיקדו את )= הדוגלים במהות המציאות(, לכן היו שכינו אותם אסנציאליסטים )ראליה(בקיומם של עצמים ומהויות ממשיים 

רחבי העולם הנוצרי ולכן, כאשר הופיעה ההסבר התאורטי שלהם במהותם של הדברים. תפיסה זו לא היתה כל כך מקובלת ב

, אימץ גישה זו ובכך גם 17-הנצרות הפרוטסטנטית, הרי שכחלק מהמרידה בקתוליזם, המדע המודרני בתחילתו, לפחות במאה ה

  התאפיינה המהפכה המדעית. 

יה שלטה תפיסה, אשר הכנסיה האנגליקנית, שהיא עוד גירסה של הפרוטסטנטיזם, אימצה תפיסה זו ובאוניברסיטאות באנגל

כיוונה היה אפלטוני. אייזיק ניוטון היה בסתר יוניטריסט והאמין במונותאיזם ובאל אחד כל יכול בעל אחדות מושלמת, אשר 

רצונו ויכולתו זהים לחלוטין ואשר ברא יש מאין ורצונו מתגשם אבסולוטית ביקום, כאשר כל חוק טבע אשר חקק הוא יכול 

מקום מסוים. לכן, אין כל קשר בין סיבה לתוצאה. מסיבה זו, ניוטון מנסח חוקי טבע וקורא להם "כוחות" לבטלו בטווח של זמן ו

מאידך ובחירה חופשית ושכר ועונש   מחדיקלי.  לכן, ניתן לבנות עולם דטרמיניסטי זללא תיווך פי )של המשיכה והגרביטציה(

פי התפיסה -זו היתה קיצונית מאד לשיטתו של אריסטו עלואין זו סתירה למי שהוא מעל ומעבר לזמן ומרחב. תפיסה 
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ט, ביוצרו מתמטיקה לא רציונלית.הנומינליסטית, אשר היו לה חסידים רבים בכנסיה הקתולית. זו היתה גם תפיסתו של רנה דקר

, כפי שסבר אריסטו. כי גדולי הוגי דעות נוצריות בימי הביניים הושפעו ישירות מהרמב"ם והתנגדו לנצחיות העולם .9יש לציין

הם דבקו בדברי הרמב"ם, שהעולם נברא יש מאין, כסוג של נס וגם החומר ולא רק הצורה מקורו באל. הכוונה היא לאלברטוס 

הסטואיקן הסכולסטי תומס ויורשו השיטתי יותר  )אשר מעתיק בכתביו דפים שלמים מהתרגום הלטיני של "מורה נבוכים"(מגנום 

  רמב"ם בכתביו "רבי משה".את ה אקווינס, המכנה
 .5-124גאורג ק. האסלהוף, "חכמת ישראל", שם, עמודים ראה  .9

         

האדם, ו, כאשר המדע כשלעצמו אינו עוסק עוד בניסור  בין האל לבין הטבע, החברה 19-השלמת תהליך זה היתה בסוף המאה ה

יצוע במתגבשים היסודות המכוננים של המדע, אחרי  19-האלא בכפירה מוחלטת  בהכרח קיומו של אל אחדותי. במחצית המאה 

בות ת. בתרויזואליות, סיבתיות, לוקליות וזהוי עצמי ואובייקטיביו-של כמעט כל הניסורים הבסיסיים והמלאכותיים האפשריים

ת טיבית אהמדעית, שאין בה יותר את האל האחדותי, הופך האדם לאל של עצמו, החושב שהוא יודע להגדיר בצורה אובייק

בשלב המציאות ובכך המדע מבצע את הניסור המלאכותי האפשרי האחרון בין הסובייקטיביות לאובייקטיביות בשלב הראשון ו

סילוק טוטלי של הסובייקטיביזם, כאשר כתרומה המכרעת לכך משמשת תפיסתו של עמנואל קנט בדבר -הבא הבלתי נמנע

 ין חיה,מסכימים לכל הניסורים האלו בתרבות המערבית ובפרט שהקתוליות עדיהסינטתיות אפריורית. אין זאת אומרת, שכולם 

ו החל קיימת ונושמת, אך ניסורים אלו שולטים במרכזי המדע והתרבות המערבית. כתוצאה מהניסורים הבסיסיים, אשר התרחש

קשים לו הינם ניסורים המתב, שיטת הניסורים ממשיכה להכות בתרבות המערבית, אך ניסורים א19-ועד המאה ה 16-מהמאה ה

רים כתוצאה מן הניסורים הבסיסיים. קיים גם מאפיין לוואי של ניסורים אלו, אשר כבר הצבענו עליו תוך הזכרת הניסו

ים כאשר יש כבר שני מושג ובשלב השני,הוא הניסור עצמו  : שלב א'הבסיסיים. בכל ניסור מלאכותי מתרחשים ב' שלבים

רים , שניסויש גם לציין  מבין השניים לפני שלב הניסור. לק אותו יסוד, אשר היה הדומיננטי ביותריסודיים במקום אחד, מסו

יקת הקוונטים, אשר לכאורה, אמורה היתה להשמיט את ז, על אף גילויה של פי20-ה מאהאלו המשיכו להתרחש גם ב

 יונות לתתיקה של הקוונטים, עדיין היו נסזהפיעל אף יצירת  א.הלגיטימיות של מספר ניסורים בסיסיים, וזאת משתי סיבות  

 ועידותה זו, כדי שלא תשמט הלגיטימציה של הניסורים הבסיסיים. אמנם, אף שפירושים אלו נסתרו בפיזיקפירושים שונים ל

. יכםהפרלוסלוי ואחריהן בצורה מוחלטת או חלקית, עדיין חסידי פירושים אלו לא תמיד הסכימו עם הטיעונים של אלו שניסו 

כן ה המודרנית, נשארו מוטלות בספק, ביחס לשאלה, אם אפיזיקלמעשה, נראה היה, שההכרעה לטובת ההפרות של יסודות ה

    ערך הספקנות.-הופרכו הפירושים השונים ומאז גם במדע מתחיל להתבסס ערך מכונן חדש בתפיסה הפילוסופית של המדע

אמיתית הומצם ביותר של מי שעסק בפילוסופיה של המדע, היה מודע למשמעות והחוג המצ -וגם לא כולם  -אים פיזיקרק ה  ב.

יקת הקוונטים. בשאר ענפי המדע, המדענים עדיין ברובם המכריע נשארו בתפיסות זמושגיות שעוררה פישל הבעיות ה

מוקדי שפר דורות עד והמשיכו לדבוק ביסודות הקלסיים של המדע המודרני, וכידוע  עוברים מס 19-האנכרוניסטיות מהמאה ה

  האליטות של אותה תרבות מפנימים שינויים המתרחשים  בערכיה המרכזיים של התרבות.  

תולית התרבות הק-)לענייננולכל מהלך מוביל בתרבות יש את הדינמיות שלו, הממשיך לרסק את ערכיה של התרבות הקודמת   ג.

ד הלך המרכזי של התרבות, לעבר קצה האפשרויות של מהלך זה, ע, אך מאידך, ממשיכה להוביל את המותרבות ימי הביניים(

 החברה למצבים פתולוגיים ההורסים את התרבות כולה, ורק אז קם דור חדש, אשר בא להציל את האנושות וכדי לבלום את הרס

 גדים בצורהפי כללים ויסודות לא רק חדשים אלא אף מנו-כולה, הוא מכונן תרבות חדשה על הריסות התרבות הישנה על

את  הקיצונית ביותר ליסודות הבסיסיים ביותר של התרבות הקודמת. לכן נראה, כי התרבות החדשה, האמורה לקום, תכונן

רק  המהפכה על  איחוד מחודש של כל הניסורים, אשר היוו  את המסד של התרבות המודרנית. הפוסט מודרניזם הוא כשמו,

 .צה אפשרויותיו של היסוד הניסוריהניסור, לעבר ק -ן של התרבות המודרניתקטליזטור ומאיץ של הבנות היסוד המכונ

 

 באקדמיה הנוצרית פרוטסטנטית נציין עוד ארבעה ניסורים, אשר נגזרו מהניסורים הבסיסיים, אשר מוסדו

 למניינם 19-עד סוף המאה ה

מדעי הטבע נוסחו מילולית. כך ניתן לראות  םלמניינ 17-ובמהלך המאה הלמניינם  16-רק במאה ה –פורמליזציה -א. מלל      

"אופטיקה" ו"פרינקיפה" בעיקר מלל ומעט מאד נוסחאות. הפורמולות הן -ליים של אייזיק ניוטוןפיזיקבחיבוריו המתמטיים וה

למעשה משלים וההעדפה היתה לכתוב ולהסביר ישר את הנמשל, אף שלשם כך היה צורך לכתוב משפטים מסורבלים 

פי התובנה הבסיסית, שאם רוצים להבין דברים לעומקם, אין לבצע ניסורים  והפרדות בין -הסיבה לכך היתה, על ומתוחכמים.

מדעים, אלא להבין את יסודות היקום המאחדים את כל חוקי היקום. היה ברור  לכל, ש"יסוד" הוא מלשון "סוד" ואת סוד היקום 

השכל יש להסבירם באמצעות פורמולות, כדי שיתפסו את -רק לרפייש להבין משורשו. הפורמליזציה נתפסה כמשל, אשר 
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אז נכתבו משלים, שהם -הדברים בשכלם. המשלים נכתבו, כאשר דובר על רבדים עמוקים ביותר בתחום הרוחני הטהור, או

  הרובד החיצוני של הרבדים העמוקים יותר. 

ורים המלאכותיים, אשר עד אז ההתייחסות אליהם היתה אמנם, כאשר החלו במדעים על ענפיהם השונים, התהליכים של הניס

כאל אומנויות שונות, קודמו המדעים וקביעת יסודות המחקר שלהם לראש הפירמידה התרבותית. נראה, כי המאיץ לפורמליזציה 

פים", אשר היה המהפכה התעשייתית והעיסוק האינטנסיבי במושג האינסוף במתמטיקה. זה החל אצל ניוטון בניסוח "חשבון השט

-ידי יצירת גאומטריות לא-על 19-התפתח מאוחר יותר ל"חשבון האינפיניטסימלי" וממשיך במחציתה השניה של המאה ה

זמנית עם רימן את -)יש לציין שלובצסקי הרוסי ובוליאו ההונגרי פיתחו בואוקלידיות. הגאומטריה הרימנית היתה חלוצת הגאומטריות האלו 

ידי "תורת הקבוצות", אשר ניסתה לכמת ולהצרין קבוצות מספריות -הטיפול באינסוף המתמטי מתפתח על. הגאומטריה מהסוג הזה(

סופיות ואינסופיות ויחסי הגומלין בין תבניות של קבוצות אלו. שפה מתמטית זו גובשה תוך שהיא מבססת את עצמה על השערות 

  רבות, אשר בחלקן מנוגדות לשכל הישר.

ה פיזיקשל העם הגרמני בשאיפתו לדיוק בצורה פנאטית, קידמו את מדעי הטבע ובראשם המתמטיקה וה יש הטוענים, כי אופיו

לנוסחאות, אפילו בנושאים שונים הקשורים לאינסוף ואף במחיר של תפיסה פיקטיבית של היקום. התפיסה האריסטוטלית 

זמנית -ות שבכך, שהרי רק התפיסה הבוהועלתה מן האוב. תפיסה הטוענת להבנת הדברים "כשלעצמם" על אף הפיקטיבי

  והמרחבית של כל הידע על היקום יכולה לתת תמונה אמיתית על היקום, כפי שטען אפלטון. 

השלב הבא היה, כרגיל, המעבר ממצב של בדיעבד למצב של לכתחלה, כאשר הפורמליזציה הופכת לחזות הכל, עד כדי כך, 

ר עסקו בתחומים אשר אין בהם פורמליזציה, החלו להרגיש נחיתות כלפי שניסור זה נתפס כקידמת המדע, ומדענים אש

הפורמליסטים. לא בכדי כונו מדעי הטבע כ"מדעים מדוייקים" דוקא ע"י העם הגרמני. כך נוצר הניסור בין תחומי מדע, אשר 

 ל.ידי פורמולות, לבין תחומי מדע, אשר השיח שבהם הוא רק באמצעות מל-השיח שבהם הוא בעיקר על

צויים כל מאז העת העתיקה עד רנה דקרט, המוח והלב תפקדו תוך כדי שילוב סימביוזי. באזור הלב היו מ  – לב-מוח ב.      

ל בוחר שהרגשות ותפיסת האיכויות והרצון הבוחר של האדם. במקורות היהדות, ניתן גם לחכמה ולבינה תפקיד מרכזי לרוחו ה

 ק עבדון היצרים הטובים והאמיתיים והיצרים הרעים והשקריים של האדם. המוח היה רהאדם, והם נמצאים בליבו של האדם וכ

 בין הנאמן של הלב בתרגום הרצון הסופי של לב האדם לערכים של חשיבה ושיגורם לשם ביצוע. רנה דקרט ביצע את הניסור

  איברי האדם. לשארנפש האדם וגופו, 

וח. כמו משאבת דם ביולוגית המזרימה דם עם החמצן שבו, בעיקר למ –יד אחד כתוצאה מניסור מלאכותי זה, הלב קיבל רק תפק

סבר בשאר הניסורים, בסופו של דבר מחק המדע לחלוטין את נפש האדם, כאשר כל דבר, כולל רגשות, רצונות ותובנות, מו

קודות פגים של נפש, רצון, המדע ממשיך לדבר במוש –מאז קורה דבר מוזר ביותר ת מוחלטת, כפעולות של המוח. פיזיבצורה 

ירסון סח מאיותחושות ולמעשה כוונתו לפעולות ביולוגיות של הפפטידים במוח. מכאן, כמובן, נגזר האירציונל הראשון, אותו ני

, כי מושתלי לב מתחילים לקבל תכונות, שאיפות ורצונות של בעל הלב המושתל, אף יש לצייןבראשית המאה העשרים. 

  איבריהם זהים לחלוטין.שמבחינה ביולוגית 

 במידה ואנו מסתמכים על המדע, לא נמצא בעולם אלא מערכות שונות של מרכיבים„ –הפילוסוף האוסטרלי סמארט, כתב 

תפק התודעה. זאת אומרת: לשם תאור מלא על המתרחש באדם, לא נוכל להס-ליים...כלל זה חל על הכל פרט לדבר אחדפיזיק

  .(39)מתוך "גוף ונפש", ישעיהו ליבוביץ, עמ'  “יים ברקמות גופולפיזיקבהתייחסות לתהליכים ה

מתוך ) “בכל מה שנוגע לקשרים שבין גוף ורוח מסתמך המטריאליזם על גישה בלתי עקבית באורח בולט„ –סר סירל ברט, כתב 

  .(87"האמנם צרוף מקרים", ארתור קסטלר, עמ' 

ה זדלים הם תשובה לשאלה, כיצד יכולים הגוף והרוח לפעול זה על זה, אם נבמעולם לא נמצאה „ –הפילוסוף וויל דוראנט, כתב 

צ'ארלס שרינגטון  ה, פרק א'(.פיזיק)"פילוסופיה בדרכי נועם", מט “מזה בתכלית, כהבדל החומר חסר הרוח מהרוח הבלתי חומרי

ש", י. )מתוך "גוף ונפ “אותה שאלהשנה שאל אריסטו, כיצד הנפש קשורה לגוף, אנו עדיין שואלים את  2400לפני „ –כותב 

  .(76ליבוביץ, עמ' 

דע מספק, הבעיה הפסיכופיזית שייכת לבעיות שאין לנו תשובה עליהן ולא מהעדר מי„ –(, כתב Maceהפסיכולוג האנגלי מייס )

 , אלאפורמציהאלא היא שייכת לאותן בעיות, אשר עליהן אנו יודעים שלא יתכן לפתור אותן, משום שהבעיה אינה בהעדר אינ

 .“במשבר בכל החשיבה שלנו

ידי המדע המודרני, הוא בין המרחב, החלל והמקום לזמן. בכל החישובים והשיח -ניסור נוסף שהתבצע על  – זמן-מרחב ג.      

המדעי לא היתה חשיבות לזמן, כאשר דובר על המרחב, וכן להפך. כרגיל, כמו בשאר הניסורים, המושג הרוחני יותר נמחק 

חלוטין ובמקרה שלנו, הזמן איבד את מרכזיותו כרצף אחיד בין עבר, עתיד והווה. המדע החל לטפל בזמן ובפרט במדעים ל

המדוייקים כמושג אמורפי ובמושגים של טווח. ההתייחסות לזמן לא היתה יותר מאשר מקטע בתוך הרצף, מאז יצירתו בבריאת 

כאשר אינשטיין חידש והחדיר את התובנה, שניסור זה הוא פיקטיבי ושתמיד העולם  ועד הזמן בו היקום יפסיק להתקיים. גם 

הזמן הוא תלוי מרחב והמרחב הוא תלוי זמן, כמעט שלא נעשה בו שימוש מחקרי. מניסור זה ניתן להבין, כיצד התפתחות תחום 
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העולם נע בין  ארבעה מליארד הזוי במדע של גיל העולם, על שלל הטכניקות שנבחרו, היו אמורות לאשש את הקביעה, שגיל 

לשלושים מליארד שנים ומפעם לפעם כל טכניקה מתגלית כבדויה, כי אם כל חישוב ושיח מדעי מטופל רק בטווח מסוים של זמן 

בלי קשר לרצף הזמן הטוטלי,  אין כל בעיה להניח הנחה יסודית הזויה, שמה שנכון מבחינה ניסויית בטווח של שעות או ימים 

זמן הקדום. לכן גם מובן, כיצד בצורה עיוורת לא נלקחו בחשבון קטסטרופות עולמיות, אשר התרחשו במשך נכון גם ל

ההיסטוריה, וגם לא נלקחו בחשבון  אסונות מקומיים, אשר השפיעו על כל היקום. יש לציין, כי במקורות היהדות יש לשינויים 

והן בגופו ובהתנהגותו של  ה הקוסמית ובכדור הארץפיזיקעים" הן בקרדינליים בחוקי הטבע מקום נכבד והוא נקרא "שינוי הטב

 האדם.

ד לפחות במדעי מהניסור הקודם נגזר גם ניסור בין העבר לעתיד. לכל היותר, מובן הקשר בין זמן העבר לעתי - עתיד-עברד.       

 ל רביםזה במדעים הנקראים עדיין אצ הרוח והחברה, אך הקשר בין העתיד לעבר אינו מובן כלל, ונראה, כי כדי שיובן קשר

 י.מודרנ "מדוייקים", יש לבצע מהפכה חשיבתית קרדינלית ולהיפטר מהניסורים המלאכותיים שהיו נחלת המדע המודרני והפוסט

ט הפיכת הטקסוכתוצאה מהניסור שביצע מרטין לותר בין כתבי הקודש לקנון הנוצרי   – סובייקטיביות-אובייקטיביות ה.      

 טרל גםל כתבי הקודש אחרי הגהה מדוקדקת לטקסט "אובייקטיבי", התאולוגיה הופכת לחכמה "אובייקטיבית". במשך שנים נוש

לוהיו המימד השמימי מטקסט זה. במצב זה, החוקר האקדמי הופך להיות יחידה אובייקטיבית והוא מקבל את הסמכות לומר לא

  יהושע אשל(.  כיצד להתנהג )כפי שהגדיר את התאולוגיה פרופ'

-על המדע מבצע ניסור נוסף תוך פיצול האישיות של החוקר המדעי. לחוקר המדעי ניתנות יכולות 19-לקראת סוף המאה  ה

י ייקטיבאלוהיות ויכולת תפיסה אובייקטיבית לגבי המציאות, באמצעות המכשיר של הניסוי האמפירי. הניסוי מוצג כמצג אוב

 ר אינהמדען הוא הקובע בצורה סובייקטיבית את הפרמטרים של הניסוי. כל עמדה מחקרית, אשלחלוטין, תוך התעלמות מכך שה

וקר מתבססת על הניסוי האמפירי נתפסת כתפיסה נורמטיבית. ניסור זה יוצר את פיצול האישיות של המדען. בזמן שהוא ח

ה זא חוקר, בכל אישיותו קיימת בזמן אל וההנחה היא, עד שיוכח להפך, כי בזמן שהו-בתחום התמחותו, הוא הופך לאדם

ה. ן השורהתנזרות מכל פניה אישית ומידות רעות ובזמן שהוא אינו נמצא בתהליך החוויתי של המחקר, הוא הופך לאדם רגיל מ

ה סיפור זה מזכיר את הסיפור על פרופ' אברהם פרנקל, מייסד המחלקה למתמטיקה באוני' העברית בירושלים. מישהו רא

קר אני חוהאם בגלל ש„ –כיס זול ושאל אותו אם אין בכך סתירה לעיסוקו האובייקטיבי כמדען. הוא ענה לו -יץ ספרשמכיסו מצ

 ? כתוצאה מניסור זה השתלטה על המדע התפיסה האומרת, כי המחקר המדעי אינו אמור “במתמטיקה, לכן הפכתי למשולש

החל  קרית חייבת להיות לפי התפיסה האפיסטמולוגית. ניסור זהאלא נקודת המוצא המח )אסנציאליזם(לחקור את תחום המהות 

 להתערער עם פיתוחה של התאוריה הקוואנטית וחסידי הניסוי המדעי תוחמו לתוך התפיסה האמפריוציסטית.  

ים מחייבכ בהמשך לניסור שביצע מרטין לותר בין חוקי הנצרות, כפי שנתפסו על ידו - חוקים משפטיים-חוקים מוראליים ו.      

ה. פי הקנון הנוצרי, התרבות המערבית החלה לאמץ את העמקת הניסור הז-פי כתבי הקודש לבין החוקים המחייבים על-על

תחום דים מהמודרנית ניסור זה רק מעמיק והולך. עבירות של זנות, שכרות, הומוסקסואליות ולסביות וכו', מופר-בתקופה הפוסט

-תוראליים". בתחילה הם מובחנים כחוקים שהם בין אדם לאלוהיו ובהמשך מתבצע ת"חוקים מ –המשפטי ומקבלים שם חדש 

  ניסור נוסף, כאשר הם מובחנים כחוקים שבין אדם לעצמו. 

  האקדמיה ללשון בישראל ניסחה זאת כ"חוקי מוסר", ניסוח שאין בינו לבין הניסוח בשפה העברית כל קשר. 

כולות תחום בסיסי ביותר, העוסק בחקר המידות הרעות של האדם, לצורך פיתוח יהמוסר וכן תורת המוסר, הינם   –בעברית 

 ותבניות פעולה של התמודדות עימם, כדי להפכן למידות טובות. 

 

 

 

 ניסור חד יותר של המושג האחדותי

      

חשבות נת היהדות הן עד לתקופתו של מרטין לותר, החוכמות חולקו לשבעה סוגים. במקורו – הניסור בין תחומי החוכמה .ז 

 חלוקה רק לחוכמות חיצוניות תוך כדי קשר הדוק ביניהן ומבט כולל ואינטגרטיבי על כל החוכמות. ביהדות מעולם לא היתה

שר יש אאמיתית בין החוכמות, אך נעשתה חלוקה ביניהן רק לצורכי קיטלוג ורק מאוחר יותר נכתבו מספר מצומצם של ספרים 

 צמת.בהם חלוקה תחומית מצומ

כתוצאה מהמלחמה באקדמיה בין הלותרניות והקאלוניזם, האקדמיה הלותרנית גיבשה לעצמה שיטות חשיבה ומחקר, אשר כל       

הבאים בשעריה היו מחוייבים לה וכן היה באקדמיות הקאלוניסטיות והאנגליות. התאוריה הקוואנטית והבעיות המושגיות שהיא 

יצירת הערך המכונן של הספקנות בעידן הפוסט מודרני, יצרו ניסור נוסף בין העמדות יצרה במאה העשרים, אשר קידמו את 
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רשמיות של המחקר האקדמי בכל אוניברסיטה לבין החוקר עצמו. ניסור זה מוביל למצב בו העמדות המחקריות בסגל האקדמי הן 

 גימלאות של החוקרים הותיקים.  לגיטימציה. המעבר למצב זה תלוי בקצב היציאה ל-כמקשה אחת, עובר תהליך של דה

יחדה ישנו תחום אחד בו היתה קיימת הפרדה ודוקא התרבות המודרנית א  –האדם והמרחב האנושי והלא אנושי  ח.      

אה . כתוצאותו. מאז הזמן הקדום היתה קיימת הפרדה טוטלית, לפחות ברמת העיקרון, בין המין האנושי לבין מין בעלי החיים

אדם נטילת החירות מהאדם כישות בוחרת, טושטש ההבדל בתרבות המערבית בין המינים. אם ה –והדטרמיניזם מהשוויוניות 

 יותיה.החיים, ובפרט שהשוויוניות הוסעה לעבר קצה אפשרו-פועל רק מתוך דחפים, הרי שאין הבדל עקרוני בינו לבין בעלי

ם" לי חייעותי בין המינים. לכן, אנו עדים לאגודות "צער בענוצר מצב, בו גם הוגי הדעות במערב אינם רואים כל הבדל משמ

 –ם חי כשם שמתייחסים לאדם וכן לתת לו תנאי מחיה המשתווים לתנאי מחיה של האד-הנלחמות על כך, שיש להתייחס לבעל

  לבוש, פנסיון, אוכל מפנק וכו'. 

ת קיצוניו את התהליך, אלא ממשיך בצורה פנאטית וכיוון שראינו לעיל, שכל תהליך אינו נעצר בגבולות עקרונות היסוד שבנ

מן  לקצה אפשרויותיו של התהליך, לכן כבר במשטר הנאצי חוקקו בחוקי נירנברג את החוק, שכלב הוא בדרגה גבוהה יותר

.  "הכלב האדם השייך לגזע השמי ומפקד מחנה הריכוז בטרבלינקה קרא לכלבו אדם ובראותו יהודי פקד על כלבו "אדם, חסל את

 “ואולוגי, שראתה באדם מין ז19-הפילוסופיה שהביאה להתגברות הנאציזם, היתה זו של המאה ה„ –פרופ' ש. הוגו ברגמן כתב 

  .)קובץ מאמרים על השואה, יד ושם, כרך ב', מאמר ראשון(

 . הנאצים“יעשועשה מה שתרצה שכל אחד יעשה והמנע מלעשות מה שלא תרצה שכולם „ – ידוע לכל הצו הקטגורי של קאנט

לם אם כו טענו, שהם פועלים בהתאם לצו זה. כך גם טען אייכמן במשפטו. הם טענו, כי הם הורגים ללא אבחנה ולא איכפת להם

  פיו החזק הוא שישרוד. -ינהגו כך, אדרבא, זה חוק טבע וזה חוק הג'ונגל, על

 באנשים בעליהם הרבה יותר טוב ממה שהם מוכנים לטפלידי -גם כיום, אנו עדים לכך, שכלבים ושאר בעלי חיים, מטופלים על

ב ד מהכלבעלי מצוקה כלכלית. אחת מתובנות היסוד כיום היא, שלכלב יש מספר מידות טובות יותר מהאדם ולכן על האדם ללמו

הם, מדו ולא להפך. לכן, מוקמות כיום חוות סוסים לשם תרפיות שונות, לשם מובאים מטופלים המטפלים בסוסים, כדי שילמ

 להתנהג כסוסים! 

חום היחס מאז מחאתו של מרטין לותר נגד הכנסיה לגבי כפייתה בת  –מול עצמו -משפחה, יחיד-חברה, יחיד-יחיד .ט     

ה, זבין האדם לאלוהיו ועל כך שהאדם יכול ורשאי לבחור בעצמו כיצד להתחבר לאלוהיו, החברה המערבית המשיכה תהליך 

ל שותיות ידי ג'ון לוק, אשר היתה לו השפעה מכרעת על תובנותיה התרב-רויותיו. תהליך זה קודם עלשהגיע גם הוא לקצה אפש

ותר נית ביהחברה המערבית. הוא קבע, כי "האלוהים נתן לאדם את הזכות לחופש, חרות ונחלה". עקרון זה, הובל לצורתו הקיצו

  יו.יחד עם עקרון השוויוניות, אשר הפמיניזם הוא רק אחד מתוצאות

כאשר מרטין לותר נושא אשה, בו בזמן שהוא עומד בראש המהפכה הפרוטסטנטית נגד הנצרות הקתולית, הרי משמעותו 

חשיבה הטריוויאלית של אקט זה היא, שלמערכת היחסים בין איש ואשה אין יותר תוקף של "קדושה". לותר הופך את כיוון ה

יאות. ווה עוד מושא להערצה, אלא להפך, חשיבה כזו מראה תלישות מהמצבנושא זה. מעתה, לא רק שההתנזרות מאשה אינה מה

שוב  מכאן ואילך, מתחיל ניסור קיצוני בין הערך הרוחני לבין מערכת היחסים בין איש ואשה. לקראת סוף המאה העשרים,

סד בית מומה ובחברה המערהגולם קם על יוצרו, כאשר ניסור זה מגיע לקצה אפשרויותיו. מוסד הנישואין עצמו הופך רק למוסכ

כל  "אין –בארה"ב בלבד ומסתיים בתובנה  100% -הנישואין מתפורר לחלוטין. זה מתחיל עם שיעורי גירושין של למעלה מ

 זניחה צורך להתחתן". מתבצע ניסור בין עם הנשים לעם הגברים באמצעות התנועות הפמיניסטיות, כאשר הגבר הופך לאישיות

ותי של להופיע המוני תנועות של לסביות והומוסקסואלים, המהוות ניסור מחודד יותר של העולם האחדביחס לאשה. מתחילות 

  גבר ואשה. 

שים , גרמה לכך שלקראת סוף המאה העשרים לא רק גברים, אלא גם נ19-הפיכת המין האנושי למין זואולוגי בסוף המאה ה

 אולוגיר לאשה נבנים על מערכת חוקים של תן וקח כמו בעולם הזומתחילות להתערטל כמו בעלי חיים ומערכת היחסים בין גב

  ומושג ה"אהבה" מתלכד עם התאווה החייתית. 

, קרטיה-למעשה, גרם תהליך זה לניסור קיצוני בין האדם והחברה, אשר יצר את "הניכור החברתי", "הניכור במשפחה" ולפידו

 ולעתים אף מעבר לכך. בו הילד מקבל את אותה הסמכות אשר יש להוריו ומוריו

ל הגמוני שבתחילה בוצע הניסור בין הדת למדינה וחבלי ארץ, אשר היו נתונים למרותם   –מדינה -מדינה, חברה-דת .י      

.שליטתםהכנסיה והם ניתנו לנסיכים ולעתים ההגמונים עצמם ניתקו את עצמם מהכנסיה והפכו לשליטים של חבלי הארץ שהיו ב

תנו לקיסר את אשר לקיסר ולאלוהים את אשר „ –פי תפיסתה החדשה של הנצרות הפרוטסטנטית -על ניסור זה הונהג  

י" מסתמן המשך הניסור בין חברה למדינה. הדבר בולט במיוחד בארה"ב, שם קיים המושג של "לוב 20-. במאה ה“לאלוהים

  ינטרסים החברתיים שלהן.ו"קבוצות לחץ" בקונגרס, כאשר קבוצות חברתיות שונות פועלות לשם קידום הא

ל עליים והאנושיים בתפיסת היקום, פיזיקאחרי השלמת מרבית הניסורים ה –ה המודרנית נשענה פיזיקה 19-בסוף המאה ה

   . 20 -ה הקוונטית בתחילת המאה הפיזיקידי ה-, אשר כולם הופרו עלשתיארנו לעיל במאמר הקודם חמישה יסודות
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נביא מספר ציטוטים מגדולי המדע הבינתחומי במאה העשרים, המשקף את הספקנות המושגית, אשר נוצרה בעקבות גילויה של 
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הטבע מראה לנו רק את זנבו „ – איינשטיין 285. עמ' “לא מובן בנוגע ליקום הוא שהוא ניתן להבנה הדבר הכי„ – איינשטיין

אחת בגלל ממדיו הנרחבים. -של האריה. אבל אין לי ספק שהאריה שייך לו, אף על פי שאין הוא יכול לגלות את עצמו כולו בבת

קוסמולוגים טועים לעתים קרובות, אבל „ – ליב לנדאו. “יואנחנו יכולים לראות אותו רק כמו שתראה אותו כינה שיושבת על

נאום בפני  אלברט מייקלסוןלאחר שסילק את האתר כמה שנים קודם לכן, נשא „  – 287. עמ' “לעולם אין להם ספקות

יו הם "כל העובדות וחוקי היסוד החשובים ביותר של הפיזיקה כבר התגלו, ועכש –. הוא הכריז 1894 -אוניברסיטת שיקגו ב

מבוססים כל כך שהאפשרות שהם יוחלפו אי פעם כתוצאה מתגליות עתידיות רחוקה ביותר...את התגליות העתידיות שלנו צריך 

לחפש במקום הששי אחרי הנקודה העשרונית"...מייקלסון עצמו זכה לראות בקריסה של הכרזתו הנועזת. בתוך עשורים מעטים 

גרעינית והיא תזעזע את עצם היסודות של מדע. יתר על כן, הקוסמולוגים ייאלצו באה ההתפתחות של הפיזיקה הקוונטית וה

מבחינה  ;הידוע סופי, הלא ידוע אינסופי„ – תומס הנרי האקסלי 181.  עמ' “להעריך באופן חדש לחלוטין את היקום שלהם

 .“דור עלינו לכבוש עוד שעל של אדמהאינטלקטואלית, אנו עומדים על אי קטן בלב אוקיאנוס חסר גבולות שאין להסבירו. בכל 

  .“ככל שיודעים פחות על היקום, קל יותר להסבירו„ –( (Brunchvig  לאון ברונשוויג

בדרך כלל אנחנו מחפשים חוק חדש בתהליך הבא: בהתחלה מנחשים. אל תצחקו, זה „ – ריצרד פיינמןאי פיזיק, ה381עמ' 

משווים את התוצאות לנסיון. אם זה לא תואם את הנסיון, הניחוש מוטעה. הצעד הכי חשוב. אחר כך מחשבים את התוצאות. 

באמירה הפשוטה הזאת מצוי המפתח למדע. לא חשוב כמה יפה הניחוש הזה או כמה אתם חכמים או איך קוראים לכם. אם זה לא 

  .“תואם את הנסיון, זה מוטעה. זה כל מה שיש שם

הרגעו, אל תשאלו את עצמכם כל הזמן איך זה יכול להיות, פשוט קבלו את זה „ –אמר פעם לסטודנטים שלו  ריצרד פיינמן

שכך הדברים נעשים, אל תשאלו את עצמכם כל הזמן אבל איך זה יכול להיות, פשוט קבלו את זה שכך הדברים נעשים, כי 

  .“אחרת תגיעו למבוי סתום

אני שאלתי למה אלוקים = על האקראיות הנצפית של האטומים( )אין לנו שום מושג על הזמן...„ –הפיזיקאי פרופ' יקיר אהרונוב 

  אהרונוב שבוי בתפיסה האינדיטרמיניסטית, שכל אינסוף הנמצאים מונהגים באקראיות. .“משחק בקוביה

זאת התעלומה הגדולה ביותר שאנו מכירים. זה שזה -האירוע שהתחיל את היקום שלנו. מדוע זה קרה„ –קרל סאגאן  491עמ' 

  . “ה ברור למדיקרה ז

  . “כל מי שלא מזדעזע מתאוריית הקוונטים לא הבין אותה„ – נילס בוהר 517עמ' 

הכריז האפיפיור יוחנן פאולוס השני:"הנצרות מכילה את מקור ההצדקה שלה בתוך עצמה ואינה מצפה  1988 -ב„  – 509עמ' 

 13שרדיפת גלילאו היתה טעות...אחרי חקירה שנמשכה , הוותיקן אפילו הודה 1992-מן המדע ללמד עליה סנגוריה". ואז, ב

שנה, דיווח הקרדינל פאול פופארד, שהתיאולוגים  בזמן משפטו של גלילאו לא הצליחו לתפוס את המשמעות העמוקה שמעבר 

ן שם האפיפיור קץ באופן רשמי לקונפליקט ב 1999-למילים של כתבי הקודש כשהם מתארים את המבנה הפיזי של היקום, וב

מאות השנים בין הכנסיה הקתולית לקוסמולוגיה, כאשר סייר בפולין מולדתו וביקר במקום הולדתו של ניקולאס קופרניקוס, 

  .“ושיבח במיוחד את הישגיו המדעיים

המדעים אינם מנסים להסביר, הם בקושי מנסים לפרש, הם בעיקר יוצרים מודלים. הכוונה במודל „ – ג'ון פון ניומן 522עמ' 

א מבנה מתמטי, שבנוסף לפרשנויות מילוליות מסוימות, מתאר את התופעות הנצפות. הצידוק האחד והיחיד למבנה מתמטי כזה הי

 . “הוא  שהוא אמור לעבוד

 

 [[Blip-Lord of the mind film-down the Rabit hallראיונות עם חוקרים בינתחומיים מפורסמים  

יתנו השובות. תזו בצד זו. פיזיקת הקוונטים מחזירה את האחריות אליך, אך היא אינה נותנת האם יתכן שכל המציאות מתקיימת       

הוא אומר  אותנו שהעולם החיצון הינו יותר נכון מהמציאות הפנימית שלנו, אך המודל החדש הזה של המדע טוען להיפך הגמור,

 .ייןת בתוך הסוגריים המרובעות, אינן של המרוא* המילים המודגשושמה שמתרחש בתוכנו יברא את מה שקורה מחוצה לנו. 

  – (ניו יורק והקתדרה לפסיכולוגיה ודתות באוני' הרווארד .C.G.Jנשיא קרן -ה ופסיכיאטריהפיזיקמומחה ב)פרופ' ג'פרי סטינובר   1

ת. הצורה פיזית שהיא מבוססת ויציבה, אבל היא מתגלה רק כשהיא מתנגשת בצורה אחרת של מציאות פיזיקיימת מציאות „
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האחרת הזו יכולה להיות אנחנו. ואנו, כמובן, משוחדים ברגעים אלו, אבל גם זה לא חייב לקרות. זה יכול להיות, איזו אבן 

 .“מקרית שמגיעה ביעף ומתנגשת בכדור הצמרירי שלנו  וכמובן מביאה אותו לידי מצב מסוים של קיום

מיתי". אני היו בעבר פילוסופים שאמרו "אם אבעט באבן והבוהן שלי תפצע, זה א„ – )מומחה למוח ורוחניות( ד"ר אנדרי ניוברג   2

ת אתופס  מרגיש את זה, זה אמיתי, ופירושו של דבר שזוהי מציאות, אבל זו עדיין רק חויה ועדיין זהו רק האופן שבו האיש

 .    “המציאות

ם הראו, ניסויים מדעיי„ – ולוגיה וגנטיקה(פיזי-כימיה, נוירו-ולוגיה, נוירופיזיומיה וביוכימיה וכירופרקטיקה, אנט-תארים)פרופ' ג'ו דיספנזה   3

ארו שאם תיקח אדם ותחבר את מוחו לסורק או למכשיר ממוחשב ותבקש ממנו להביט בעצם מסוים, חלקים מסוימים במוחו יו

וחו אתה רואה בדיוק את אותם חלקים במ ואז אתה מבקש ממנו שיעצום עינים וידמיין את אותו עצם. כשהוא מדמיין אותו

 מוארים, כשם שהוארו בעת שהביט באותו עצם וזה הביא את החוקרים לשאול את השאלה "מי זה שרואה", האם המוח הוא

  ש"רואה" או העינים ומהי המציאות? האם היא מה שאנו רואים באמצעות מוחנו או באמצעות עינינו ?

 יה ולא המוח אלא הלב, כלומר רוחו של האדם, אשר עיקרה בלב, היינו ברוח האדם ]*האמת היא, שלא העין "חשה" רא

המסוכה בדם )או חופפת לו( שבלב. העין מצלמת, והדם אשר מסוך בו מעט מרוח האדם מעבירה את המידע ישירות דרך 

מס' ] “נא באובנתא דליבא תלודעי )= גידים ועצם(שורייני „ –הדם הזורם בורידים, המקשרים בין העין והלב כדברי חז"ל 

ו ה תפקיד, אך אינם יודעים מ)וריד מסויים(. האנטומים כבר זיהו כיום, קשר ורידי בין העין ללב ע"ז )כח:(, זהר )ג,רפט([

והנפש, הרוח והשכל שהוא נפש עליונה, אשר עיקר  )בעיקר הדם(המוגדר. ה"אני" הבוחר של האדם מורכב מהגוף 

ך ט מה לעשות עם מידע זה ושולח פקודות למוח מהי החלטתו. המוח מנתח נתונים אלו ודואג לכמושבו במוח והוא מחלי

שהאדם יתפוס את זה בשכל וברגש. כיוון שללב מגיע הצילום מהעין, שם גם נמצא המרכז של ה"אני" הבוחר של 

אי זכרון. המוח שולח את האדם.  ה"אני" פוקד גם על המוח לאחסן את הנתונים בתאי זכרון וגם באיזה עומק של ת

ת. שום מדען לא יוכל "לראות" את מערכת ההחלטות של פיזיהנתונים לשאר האיברים, במידה שקיבל  פקודה לפעול 

ת ים אלא רגשיים ורוחניים. לכל היותר הוא יוכל לזהופיזיה"אני" הבוחר בלב האדם, כי החלטה והכרעה אינם דברים 

ר הלב וכן באזור המוח, אך זהוי זה משול לעור הממשש על פני הקירות  באפלה ים של ההכרעה באזופיזיסימפטומים 

פי מה -מוחלטת. הוא נתקל בחפץ או פתח והוא אינו יכול לתאר אותו בשלמות אלא רק לציין סימפטומים מסויימים על

רק לראות שלימדוהו אחרים ובאמצעות שאר החושים. גם מה מתרחש באמת במוח שום מדען לא יוכל לדעת אלא 

ינו, סימפטומים של תהליך  קבלת פקודות והעברתם לחלקי המוח. לכן הוא יוכל רק לזהות דדוקטיבית מן העתיד לעבר, הי

 כאשר הוא ירגיש או יחשוב על דבר מסוים הוא יבחין, כי תחושות מסוימות או מחשבות מסוימות הן תוצאה של שינוי

ת שבמוח, הגורמים לו להרגיש או לחשוב. כאשר, למשל, האדם ירצה  לשנואו תנועה פתאומיים, בנוירונים ובפפטידים 

  ר ויתחיל אותו תהליך שתואר לעיל.ידי ה"אני" הבוח-מחשבה או רגש, התהליך, כאמור, יתחיל  מלבו של האדם, על

רשתות הבדיוק אותן האמת היא, שהמוח אינו יודע להבדיל בין מה שהוא רואה בסביבתו לבין מה שהוא זוכר, כי מופעלות בו 

 ]בעיה זו היא בלתי פתורה לדטרמיניסט ולמטריאליסט, אשר בשלב הראשוןהעצביות. ואז הוא שואל: "מהי מציאות" ? 

ניסר את החומר מהנפש בגוף ובשלב השני סילק לחלוטין את הנפש מן הגוף. למי שלא ביצע את שני השלבים הללו, 

", שהוא המפגש בין הנפש באזור הלב והחומר, מורה למוח לתת לעין את התשובה היא פשוטה לחלוטין. ה"אני הבוחר

האפשרות לראות.  כאשר העין ראתה, היא העבירה את התמונה לנפש, אשר העבירה את התמונה למוח עם הוראות 

מדוייקות מה להשאיר מהתמונה במודע.  שאר פרטי התמונה אוחסנו בתאי הזכרון  ברמת ההדחקה שהנפש בחרה בה. 

כאשר האדם עוצם את עיניו, ה"אני הבוחר" פוקד על המוח לשחזר את התמונה לפי רמות המודעות שהאדם בוחר בהן. 

  .פי בחירתו.[-לכן, מי שרואה הוא ה"אני הבוחר" וזאת באמצעות  העין והמוח על

והוא  ת איברי החישה שלנואנו מופצצים בכמויות אדירות של מידע, הוא מגיע אלינו דרך הגוף ואנו מעבדים אותו באמצעו

ו מסתנן פנימה ומפעפע ובכל שלב ושלב אנחנו גורעים פרט אחר פרט. לבסוף מה שמגיע אל התודעה הוא הפרט הדרוש לנ

מידע  מליארד פריטי מידע בשניה, אבל אנחנו מודעים רק לאלפיים מהם, אולם מתוך אלפיים פריטי 400ביותר. המוח מעבד 

 [נולוח לב מה לחרוט על מודעות זו כפופה לעוצמת רצוננו,]ה הנוגעים לסביבה, לגופנו ולזמן שלנו אלו, אנו מודעים רק לאל

 400מכני אדיר. אם המוח מעבד -אנו חיים בעולם שאנו רואים בו רק את קצה הקרחון. הקצה הקלאסי של קרחון קוונטום

מידע אות מתרחשת במוח כל הזמן. היא מקבלת את המליארד פריטי מידע ואנו מודעים רק לאלפיים, פירושו של דבר, שהמצי

 . “הזה, אבל לא הפנמנו אותו

]כאשר הבמאי של הסרט הוא העינים הן כמו עדשות המצלמה, אבל הסרט שמתקבל נמצא בעורף המוח   –אמת'א ד''ר    4

מוח "מדפיס" את מה שהוא מסלול הראיה. הוא כמו המצלמה הזאת. ה –[ ושמו המפגש בין הנפש והחומר שבגופנו. –ה"אני" 

מסוגל לראות. זה חשוב. למשל, המצלמה הזו רואה הרבה יותר סביבי מאשר אותי, כי אין לה הסתייגויות ואין לה שיפוט. הסרט 
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היחיד המוקרן במוח, הוא מה שאנחנו מסוגלים לראות. לכן, האם יתכן שהעינים שלנו, המצלמות שלנו, רואות יותר  ממה 

 ה שאנחנו מאמינים כי הוא אפשרי.קרין ? כפי שמוחנו מתוכנת, אנו רואים רק את משמוחנו מסוגל לה

מכח ההתניה  אנו עורכים השוואות בין תבניות שכבר קיימות בתוכנו„ – )פרופ' בביה"ס לרפואה, ג'ורג' טאון(פרופ' קנדייס פרט    5

  יים בנפשנו[. פי הידע הק-]התניה זו היא ה"אני הבוחר", אשר גיבש התניה זו על

א ראו ליש סיפור נפלא שאני מאמינה שקרה באמת. כאשר האינדיאנים בקריביים ראו את הספינות של קולומבוס מתקרבות, הם 

לא  ידיעה,אותן כלל, כי זה היה מחזה שונה כל כך מכל מה שראו קודם לכן. הם לא ראו את הספינות, משום שבמוחם לא היתה ה

א נות. הוהאליל ראה פתאום התעוררות של גלים בים, אבל לא ראה ספי-קיומן של ספינות כאלו. רופאהיתה חוויה קודמת לגבי 

פינות התחיל לתהות, מה גורם להתעוררות הזאת. יום יום הוא יצא, השקיף והשקיף. לאחר זמן מה, הוא הבחין סוף סוף בס

אנו  אותן. אחר שכולם סמכו עליו והאמינו לו, כולם ראוואחרי שראה את הספינות הוא אמר לכולם  ששם, באופק, יש ספינות ומ

יאה, ]אנחנו נזר הבר “בוראים את המציאות. אנו מכונות לבריאת מציאות. אנו בוראים את האפקטים של המציאות בלי הרף

 .אשר הוא הרבה מעבר לכל מכונה, עם יכולת פוטנציאלית בלתי נתפסת.[

אחר שהוא אנחנו תופסים משהו רק ל„ – ת הקוונטים(פיזיקת הקוונטים. כתב ספרים רבים על קפיזי)פרופ' לפרופ' אמיט גוסוואמי    6

 .   “משתקף במראות הזכרון

על השאלה אם אנו „ – ה תאורטית(פיזיקה, אוני' קולומביה, ד"ר לפיזיק)הדירקטור של הקרן לפילוסופיה של ה  פרופ' דייויד אלברט   7

י מה פ-גדול, אין בהכרח תשובה מוסמכת. זוהי שאלה  פילוסופית קשה שעלינו להתמודד איתה, עלחיים רק בתוך "הולודק" 

מיד תעל חיינו, כי במדע, אנחנו  )= אין לו למעשה מה לומר, כי הוא אינו יודע מעבר למה שאנו החלטנו שהוא יודע(שיש למדע לומר 

ראות ומאפשר לנו ל]על מה שהכנו כלים בנפשנו לדעת.[ ושי ידי מה שמגיע למוח האנ-המשקיפים. אנחנו מוגבלים תמיד על

כה ולהבין את מה שאנו עושים. לכן, אפשר גם להניח שכל זה אינו אלא אשליה אחת גדולה, שאין לנו אפשרות לצאת מתו

 וזה נתון לבחירתנו הבלעדית להחליט, אם זו אשליה או מציאות מוחלטת וזה יכול] “ולראות מה שמתרחש מחוצה לה

 להתרחש רק כאשר יש לנו ידע שהתקבל מבורא המציאות, אחרת זו ודאי אשליה.[.

 .“המוח שלנו איננו יודע את הבדל בין מה שמתרחש בחוץ לבין מה שמתרחש בפנים„ –פרופ' ג'ו דיספנזה    8

חיים רחש כאן בפנים. במהלך האין דבר כזה "בחוץ" שמנותק ממה שמת„ – ה(פיזיק)מרצה ומחבר ספרים ב פרופ' פרד אלן וולף   9

 חר כךאאטומי, -שלנו יש בחירות שמותנות בכך שדברים ברמות קוונטום קטנות לא יסולקו. ראשית, בואו נדבר על העולם התת

מורה, אטומי הוא שזוהי פנטסיה ג-נדבר על מה שהוא אומר לנו על המציאות. הדבר הראשון שאני רוצה לומר על העולם התת

יים אים מטורפים שמנסים להבין מה לעזאזל קורה, כשהם עורכים את הניסויים הקטנים שלהם. ב"ניסויזיקפשנבראה בידי 

מרי. קטנים", כוונתי לאנרגיה אדירה  במקומות קטנים ובמשכי זמן קצרים. בממלכה הזאת, הענינים הופכים למטורפים לג

ל ן שלם שת הקוונטים והוא כפוף למגוופיזיקדע חדש, שמו אטומית הומצאה כדי להבין מה קורה. אנו זקוקים למ-ה התתפיזיקה

ן אינה כיוון שזה כך, פיזיקת הקוונטים עדיי. ]“במחלוקת, מחשבות, רגשות ותחושות לגבי  מה שקורה באמת-הנחות שנויות

 .נותנת בידינו את הכלים להבין את המציאות כמות שהיא.[

ר ה שחשבנו שהוא במשך זמן כה רב. אנשי המדע תמיד ראו בחומר מעין "הדבהחומר אינו מ„  –פרופ' ג'פרי סטינובר   10

 . “האולטימטיבי" במובן זה שהוא סטטי וצפוי מראש

ל שביניהם, בין כל האטומים והמולקולות וכל החל„ – )פרופ' אמריטוס למדעי החומר והנדסה, אוני' סטנפורד( פרופ' ויליאם טילר  11

החלקיק הבסיסי הוא נפח . ]“ולקולה זעיר בלבד. החלקיקים האלמנטריים, השאר הוא ריקנפח החלקיקים באטום או במ

אים", פיזיקלי, כל עוד לא רכשנו לעצמנו את הכלים להבחין מה קורה בתוך חלקיק זה. לו היו לנו כלים אלו, היינו "רו

 .שמרכיביו של חלקיק זה אינם כלל בעלי נפח, אלא הרכב אותיותיהם בתודעתנו.[

אלה מה שקורה הוא, שהחלקיקים מופיעים ונעלמים כל הזמן. לאן הם הולכים כשהם לא כאן? זוהי ש „ –פרופ' אלן פרד   12

 שאלות בעייתית. אתן לכם שתי תשובות. תשובה מספר אחת: הם עוברים ליקום חלופי, והאנשים באותו יקום שואלים את אותן

ט זו פנטזיה הלקוחה משום מקום, שיש אנשים ביקום חילופי. יותר פשו] “לגבי החלקיקים שלהם כשהם עוברים לעולמנו

לומר, שקיומם של האלקטרונים הוא רק אפשרות של תודעה הלקוחה מתוך רצוננו, הבוחר עד לרגע שאנו בטוחים שהוא 

 הכרחי לשהייתם שם בתודעתנו. כאשר בטחון זה מעט נמוג, נמוגים גם האלקטרונים.[. 

ה הבסיסיים שלנו פיזיקיש תעלומה גדולה הקרויה "מסתרי כיוונו של הזמן". במובן מסויים, חוקי ה„ – אלברט פרופ' דייויד  13

ה הבסיסיים חידה היא, מדוע אנחנו זוכרים את העבר פיזיקאינם מבדילים באופן ברור בין עבר לעתיד. למשל, מבחינת חוקי ה

כנו כלים פוטנציאליים בלתי מודעים של גישה אל העתיד, אשר לעתים ]אך יש בתוואין לנו גישה מודעת דומה אל העתיד 

מבחינת החוקים הללו, חידה היא, מדוע עלינו לחשוב. למשל, "אם נפעל עכשיו  נדירות פורצים לתודעתנו ויש על כך תיעוד.[.

נות כיצד להשפיע על ]במקורות היהדות קיימים כלים אנליטיים בסוגיות שו “נוכל להשפיע על העתיד אבל לא על העבר

  .העבר.[

הדברים האלה...העובדה שיש לנו גישה מודעת שונה אל העבר משל העתיד, שאם נפעל עכשיו נשלוט בעתיד באופן שונה מאשר 
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-בעבר, הדברים האלה בסיסיים כל כך מבחינת האופן שבו  אנו חווים את העולם שלדעתי, מי שאינו סקרן לגביהם הוא שלשת

 . “רבעי מת

חשוב למעשה, היקום כולו כמעט ריק. אנו אוהבים ל„ – )פרופ' להרדמה וחקר התודעה ורופא מרדים( פרופ' סטיוארט האמרוף  14

ו אים  בשהיקום ריק והחומר מוצק. אבל האמת היא, שהחומר כמעט לא קיים כלל ואין לו כל משמעות. תסתכלו באטום. אנו רו

ן עין ענטוב, בעצם לא. יש פה, ממש במרכז, נקודה זעירה של חומר דחוס מאד מוקפת בממעין כדור קשיח ואז אנו אומרים: "

, כל כך אפשרי של אלקטרונים שצצים ונעלמים, אבל אז מתברר, שגם זה לא מדוייק. אפילו הגרעין, שאנו חושבים שהוא דחוס

צם החומר הבלתי משמעותי הזה הוא שבעצץ ונעלם בדיוק כמו האלקטרונים. הדבר  המוצק ביותר שאפשר לנו לומר על כל 

ל נרחב ש , שאנו רואים בו דבר מוצק, קיים בעצם ב"חפיפה". גל)= החלקיק(מידע מרוכזת. הדבר -אינו אלא מעין מחשבה. פיסת

 .“זמנית-מיקומים אפשריים. הוא נמצא בכולם בו

ללו המרעיונות, מתפיסות וממידע. האלקטרונים דברים אינם מורכבים מעוד דברים...דברים מורכבים „ –פרופ' אלן פרד   15

 .“יוצרים מטען ולפני שהם נוגעים הם דוחפים את האלקטרונים האחרים הצידה, כך שאף אחד אינו נוגע בכלום

זמן בהתחושה שאנו מתקדמים בזמן קיימת רק בחוויה המודעת. בתורת הקוונטים אפשר גם לנוע „ –פרופ' סטיוארט האמרוף  16

 . “ורלאח

 .“כשאתה לא מסתכל, זה כמו גל. כשאתה מסתכל זה כמו חלקיק„ –פרופ' אלן פרד    17

גע כשאתה לא מסתכל, הגלים הם אפשרויות. כשאתה מסתכל אלה הם חלקיקי נסיון. החלקיק, בר„ –פרופ' אמיט גוסוואמי  18

קומות איך יכולים עצם או מערכת  להימצא בשני מ שאתה מסתכל עליו, הוא מנתר לו רק אל אחת מכל אותן עמדות אפשריות.

ר", בר "דבזמנית ? בקלות, במקום לחשוב על דברים כעל "דברים". כולנו רגילים לחשוב, שכל מה שמסביבנו הוא כ-או יותר בו

חומר הם שקיים בלי שאשפיע עליו, בלי שאבחר בו. את המחשבה הזו צריך לסלק. במקום זאת, יש להכיר בעובדה, שאפילו עול

ללו על ברצף של רגעים מתוך התנועות ה ואני בוחרשמסביבנו, הכסאות, השולחנות...אינם אלא תנועות אפשריות של תודעה, 

י , מפנכך לחשיבה-כך וקשה כל-מנת לממש את החוויה שלי. זוהי המחשבה הקיצונית היחידה שיש לחשוב, אבל היא קיצונית כל

פורש. זאת במ ת הקוונטים קובעתפיזיקלם כבר קיים ואינו תלוי בחוויה שלי. זה אינו נכון. שנטייתנו הטבעית היא לחשוב, שהעו

 חשוב עלת הקוונטים, בעצמו אמר שהאטומים אינם "דברים", הם רק "נטיות". ובכן, במקום לפיזיקהייזנברג, השותף לגילוי 

 .“"דברים", יש פחד לחשוב על "אפשרויות", והן כולן אפשרויות של תודעה

-וחפיפה קוונטית פירושה, שהחלקיק יכול להמצא בשני מקומות, שלשה מקומות או מצבים ב„ –פרופ' סטיוארט האמרוף   19

 . “זמנית. זוהי תפיסה מוזרה  מאד ואחד הרעיונות הבולטים בעולם הקוונטים

מזויינת,  עצמים גדולים דיים להיראות בעין בלתי היום במעבדות רבות ברחבי ארה"ב, אפשר לראות„ –פרופ' ג'פרי סטינובר   20

 תם יפהזמנית ואפשר אפילו לצלם אותם. לו הראית תצלום כזה, היו בודאי אומרים "יופי באמת כ-שנמצאים בשני מקומות בו

שר א, אפתשל אור צבעוני, רואים חלק ממנו פה וחלק ממנו שם.  צילמת שתי נקודות, מה הסיפור ?" ואתה אומר "לא, תסתכל ב

ני לראות את זה". "כן, אני רואה שני דברים". ואתה אומר "לא, אלה לא שני דברים, זה דבר אחד. דבר אחד שנמצא בש

לו מקומות". לא נראה לי שאנשים יוכו בתדהמה, כי...הם לא מאמינים לזה. הם לא יגידו "אתה משקר" או "החוקרים הא

זק על , שאנשים פשוט לא קולטים עד כמה שזה מדהים. צריך לעצור ולחשוב חמבולבלים". אני חושב שזה מסתורי עד כדי כך

 .   “זמנית-מה שזה אומר. שזה אותו עצם, בשני מקומות, בו

הוא  ת הקוונטים מחשבת רק אפשרויות, אבל אם נקבל את זה, תעלה מיד השאלה, מי או מהפיזיק„ –פרופ' אמיט גוסואמי   21

 ו וגורם את החוויה הממשית. מיד ברור, שהתודעה חייבת להיות מעורבת. אי אפשר להתעלםשבוחר בין האפשרויות הלל

 . “מהמשקיף

למצוא  אנחנו יודעים מה עושה המשקיף, אבל איננו יודעים מיהו או מהו. אין זאת אומרת שלא ניסינו„ –פרופ' אלן פרד   22

ין אף אים שבגופכם, כדי למצוא את המשקיף. לא מצאנו איש. תשובה. חיפשנו. נכנסנו לתוך ראשיכם, נכנסנו לתוך כל הפתח

 ". ועםקליפת המוח וגם לא במערכת הלימבית במוח. אין שם שום "משקיף-אחד במוח, אין אף אחד כזה בקליפת המוח, לא בתת

מרית, וזאת משום שה"משקיף" הזה אינו חומר אלא נפש חו] “זאת, כולנו חווים את חווית ההשקפה על העולם שבחוץ

 .ליים.[פיזיקאשר לא ניתן כלל לראות במכשירים, משום שהמכשירים נבנו לקלוט רק אותות 

 האם זהו המשקיף ? האם הוא שיצליח להבין את העולם המטורף המוזר והסבוך של חלקיקי הקוונטים„ –אמת'א ד''ר    23

 ?  “והראקציות שלהם ביניהם, האם זהו המשקיף

ונה חליפה בעלת ארבע שכבות, מעין הרוח שבתוך המכ-במודל שלי, המשקיף הוא הרוח שבתוך ביו„ –פרופ' ויליאם טילר   24

טרתן  חליפה מצויידות במגוון של מערכות חישה, שמ-התודעה שנוהגת במכונית, ההשקפה על הסביבה. ארבע השכבות של הביו

 .“לקלוט אותות מן הסביבה

ה ודירקטור המכון למדעים. עסק בפיתוח תיאוריות על שדה הקוונטים המאוחד בסטנפורד וחיבר על כך פיזיק' ל)הרווארד, פרופפרופ' ג'ון הייגלין    25

בוושינגטון הבירה, "בירת הרציחות" של  העולם, נערך בקיץ של „ – שני ספרים ומאה מאמרים. מגלה תאוריית "השדה הגדול המאוחד"(
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מדינות ישבו ועסקו במדיטציה שעות ארוכות. הצפי היה, שקבוצה גדולה כל כך  100 -מתנדבים מ 4000ניסוי גדול.  1993שנת 

איי.  מפקד המשטרה הופיע -בי-פי הגדרת האף-אחוז בפשיעה האלימה בוושינגטון באותו קיץ, על 25תביא לירידה של 

של דבר, המשטרה שיתפה  ס"מ שלג". אבל בסופו 60נצטרך  25% -"כדי להפחית את הפשיעה בוושינגטון ב –בטלוויזיה ואמר 

בפשיעה האלימה בוושינגטון הבירה ואנו חזינו אותה מראש על סמך  25%פעולה בניסוי הזה, כי התוצאות אכן הראו ירידה של 

אין צורך במדיטציה, אלא כל מחשבה ממוקדת של אדם ] “מחקרים קודמים שכבר נעשו בנושא בקנה מידה קטן יותר 48

פי התובנה -ידי יהודים, על-גשתו  וחשיבתו של הזולת. דבר זה הוא בדוק והתבצע עלכלפי אדם אחר, משנה את הר

המסתתרת מאחורי הפסוק "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם" ועדיין לא הזכרנו את הפסיכוקינזיס, שפיתחו 

 .בבריה"מ.[

 ולנוכם המציאות שהם רואים ? ועוד איך! "האם בני אדם משפיעים על עול  –זה מוביל כמובן לשאלה „ –פרופ' אלן פרד   26

 .“משפיעים על המציאות שאנו רואים, גם מי שמנסה להסתתר ולהעמיד פני קרבן. כולנו עושים זאת

בעת בין ארמתעניין במבנה המולקולרי של המים ומה שמשפיע עליו. המים הם היסוד הקולטני ביותר במ פרופ' מסורו אימוטו      

ם הכל ים. הוא הכין שורה של ניסויים, הוסיף גירויים רוחניים וצילפיזיהם יגיבו על אירועים לא יסודות הטבע. כיצד 

ם יר אותכהה. הוא לקח מים מסכר פוג'יווארה )יפן(. הוא הדפיס מילים על בקבוקים של מים מזוקקים והשא-במיקרוסקופ אור

ל זה, כן שהמחשבה או הכוונה, היא הכוח המניע מאחורי בחוץ למשך הלילה ורשם עליהם "צ'י של האהבה", "תודה". הוא טוע

% 90לה. אין הסבר מדעי כל כך, אך למחרת, המבנה המולקולרי יצר מבנה יפה ומרשים, בניגוד למה שהוא נראה לפני אותו לי

 .“מגופנו הם מים, אם כן מה מחשבות שלנו מסוגלות לעשות לנו

 .“בדה יכולה לשנות את הגוףבהחלט. המחשבה ל„ –פרופ' קנדייס פרט    27

חם. הם רוב האנשים אינם משפיעים על המציאות באופן עקבי וממשי, כי הם אינם מאמינים שזה בכו„ –פרופ' ויליאם טילר   28

ב, ותה שומגדירים לעצמם כוונה ואז מוחקים אותה ואומרים לעצמם "זה טפשי" או "לא אצליח לעשות זאת", ואז הם מגדירים א

 . “קים. לכן, בממוצע של זמן, ההשפעה קטנה מאד. שורה תחתונה: הם באמת מאמינים שאינם יכולים לעשות זאתושוב מוח

להלך על  אם תאמין בכל נימי נפשך, שאתה יכול„ – אירלנד(-)פרופ' לתאולוגיה סיסטמטית, קולג' מיינות'פרופ' מיכאל לדווית   29

טן של מו חשיבה חיובית, שהיא רעיון נפלא, אבל בדרך כלל פירושו שכתם קהמים, האם זה יקרה ? כן, זה יקרה, אבל זה כ

ואת חשיבה חיובית נמרח על כמות אדירה של מחשבה שלילית. לכן, חשיבה חיובית אינה באמת חשיבה חיובית, היא רק הסו

 .“החשיבה השלילית שלנו

, אנו יאות קונקרטית יותר מכפי שהיא באמת. משום כךכשאתה חושב על דברים, אתה הופך את המצ„ –פרופ' אמיט גוסוואמי  30

אבל  משמעות, לא אוכל לשנות אותה.-נתקעים בתוך האחידות של המציאות, כי אם המציאות היא קונקרטית, ברור שאני חסר

יך אאם המציאות תלויה במחשבה ובתודעה עצמה, כי אז צצה השאלה, כיצד אוכל לשנות אותה, איך אשפר אותה. אתה רואה 

 מציאותהפי המחשבה של פעם אין בכוחי לשנות כלום, כי אין לי שום תפקיד במציאות. -אנחנו מרחיבים את דמות עצמנו ? על

י פי חוקים קבועים מראש והמתמטיקה קובעת מה הם יעשו במצב נתון, ל-כבר קיימת, העצמים המוחשיים נעים בדרכם על

ל כבה החדשה, כן, המתמטיקה יכולה לתת לנו משהו. היא נותנת לנו את פי המחש-ולחוויה שלי אין כאן שום תפקיד. על

ה הוא ז האפשרויות שלהן מסוגלות התנועות הללו, אבל היא לא יכולה לתת לנו את החוויה הממשית שאחווה בתודעה שלי. אני

ג הם מושניו אייג'" שאין לבחוויה זו ומשום כך אני הוא שבורא את המציאות שלי. זה ישמע אולי בומבסטי לאנשי ה" שבוחר

 . “ת הקוונטיםפיזיקה, אבל זה מה שאומרת לנו פיזיקב

ת מים עולמוזמנית ? אכן קיי-האם מחשבה היא חומר ? האם כל המציאויות בשדה הקוונטי מתקיימות בו„ –פרופ' ג'ון הייגלין   31

ולם הוא ע ו, עולם גרעיני התא שלנו. כל אחד מהםשונים בהם אנו חיים. העולם המקרוסקופי שאנחנו רואים...עולם התאים שלנ

זה  שונה. יש להם שפות משלהם ומתמטיקה משלהם. הם לא סתם קטנים יותר. כל אחד מהם שונה לחלוטין. אבל הם משלימים

רמות בדובר ולוגיה המקרוסקופית שלי. הכל נכון. פשוט מפיזיאת זה. כי אני האטומים שלי, אבל אני גם התאים שלי. אני גם ה

שונות של האמת. האמת העמוקה ביותר שגילו המדע והפילוסופיה. היא האמת הבסיסית של האחדות. ברמה התת אטומית 

האחדות הזו שמעבר לתודעת האטום היא הרוחניות המוחלטת, ] “העמוקה ביותר של המציאות שלנו, אתה ואני אחד אנו

פי תפיסתנו היא רק פיקציה, הבנויה על התפיסה המוגבלת -אשר לא ניתנת כלל לתפיסה אנושית היות והמציאות על

 שלנו.[. 

אני מתעורר בבוקר ויוצר את היום שלי, כפי שאני רוצה שיהיה, לפעמים היות שהמוח שלי בוחן את כל „ –פרופ' ג'ו דיספנזה   35

מי את היום בכוונה ובאופן ממשי, הדברים שעלי לעשות במשך היום, לוקח לי קצת זמן להירגע ולהגיע למצב שבו אני בורא לעצ

אפשר להסביר...ואני יודע שהם התהליך, או -אבל הנה מה שקורה: בראתי את היום שלי, ואז צצים פתאום דברים קטנים שאי

שאומרת שזה אפשרי, וזה מעניק לי  נבנית במוחי רשת עצביתהתוצאה, של "בריאת היום" שלי. וככל שאני עושה זאת יותר 

]אכן, ה"אני הבוחר" שבו הוא זה שנותן למוח את ההוראות של מה  “תמריץ לעשות את זה גם למחרתאת הכח ואת ה
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ידי שליחת זרועות נוירוניות  למחוזות במוח, אשר יוכלו ליצור את העולם בו אני בוחר -שבראתי והמוח עושה זאת על

 [.ולשתול את הפפטידים במקומות הרצויים.

מוחשית -מעניקה לנו הזדמנות יוצאת מן הכלל לפענח את ההבדל שבין אצילות הרוח הלאההתמכרות „ –אמת'א ד''ר   36

ת היא התמכרושיום בעולם התלת מימדי באמצעות גופנו ואנו מגלים, -שבאופיינו, לבין האופן שבו האופי הזה בא לידי בטוי ביום

תחושה  הפרשה פנימיות ודרך נוזל עמוד השדרה.התחושה של סיעור כימי שהתפשט בגוף, דרך מגוון שלם של בלוטות ובלוטות 

ה לו שיש מכנים אותה פנטסיה מינית. לגבר מספיקה פנטסיה אחת כדי להתרגש, די לגבר במחשבה אחת במוח. עם זאת, מחוצ

מה שקרה בתוכו, הוא הרצון הנפשי של הלב ] “לא קרה שום דבר שיגרום את זה. מה שקרה בתוכו  הוא שגרם את זה

 וח לייצר את המחשבה הזו.[.להורות למ

ירוש ין את פבצעירותי, חשבתי רבות על מהות האלוקים.  היום אני יודע, שאיני מודע מספיק כדי  להב„ –פרופ' ויליאם טילר   37

א לת? זה שאני אחד עם היישות הכבירה שהביאה אותי לכאן ובראה את הגלקסיות ואת היקום וכו'. איך חילצו את זה מהד-הדבר

ילתן: קשה. רוב הבעיות שנבעו מהדת ומתנועות פילוסופיות שונות במהלך ההיסטוריה היו שגויות, משום שזו היתה תח היה

הוא  סתיימושאלוקים הוא יישות נפרדת מאיתנו. אני צריך לעבוד אותו, לטפח אותו, לבדר אותו, לרצות אותו ולקוות שכשחיי י

מה, הנש-במילים אחרות, ה"אני" ברמה הגבוהה ביותר] “ת היא חילול הקודשיגמול לי. זאת לא מהות האלוקים. אמירה כזא

 היא חלק אלוה ממעל השואפת להתאחד עם אלוקים. דבר זה לא חילצו מדת, שהיא הנצרות הפגאנית, לדידו של טיילור,

גאני. בעולם אלא היא מעולם לא היתה קיימת בדת זו ולא שייך שתהיה קיימת בה כאשר היא בנויה על ה"שילוש" הפ

ים פגאני זה, אכן יש צורך לרצות ולפייס את האל, שהוא למעשה אליל. בעם היהודי, הקרבן הוא מלשון התקרבות לאלוק

 )ריצוי, פיוס, או שאר הבדיחות הפרימיטיביות הקיימות בנצרות או בשאר הדתותונועד כולו בשבילנו ולא בשביל אלוקים 

, וכנו את זה שקרבן זה הוא של אלוקים ולא "שלנו", ע"י פעולת הקרבן וההקרבה. הוא נועד כדי להפנים בתהאליליות(

אנו מפנימים לתוכנו את התובנה, שלא רק הקרבן  אלא גם אנו חלק מהאחדות המהווה את הכל, ובכך אנו מתרוממים 

ם את אנו מצווים להפנילפסגת המין האנושי. לכן, גם כשאנו אוכלים, שולחננו, כמובא במקורותינו, דומה למזבח, כאשר 

אותו התובנה, שאנו לא אוכלים כפי שבעל חי אוכל, אלא אנו אוכלים על שולחנו של אלוקים, כדי להתפיס את גופנו גם ב

  .זיכוך רוחני כחלק אלוקי.[

קים. ב מחלבנצרות, אלוקים מורככך...חלקו...רוב חלקיו ]-הוא דבר רחב כל )= הנוצרי(אלוקים „ –פרופ' דייויד אלברט   38

, ביהדות הוא אחדותי, והוא נתן לאדם בכל חלק שבו מצוות כדי לזככו ולהגיע לתובנה שעדיף להיות נרצח מאשר רוצח

הם , אלה שמקושרים עם הדת הסדורה, מקוממים אותי. אני חושב שמה שלא קיים בשום דת, אידיאולוגיה או פילוסופיה.[

הים" הוא יחד עם זאת, "אלו .)בנין התאומים(מים מדוכאים, למרכז הסחר העולמי גרמו לעולם רעה גדולה. הם הרעו לנשים, לע

 .“שמם של אותם חלקים  בחוויה שלנו בעולם שהם טרנסצדנטליים ונעלים

מדע ועם זאת, באותה הנקודה עצמה, זוהי גם תמצית של מדע גדול. הנקודה הקרובה ביותר אליה הגיע ה„ –אמת'א ד''ר   39

 ות הנוצרית לכך, שגרגר החרדל היה גדול מממלכת השמים. והמדע היחיד שהולם את האנלוגיה הזאת הואבהסברת הפרשנ

ש לנו יקודה. ת הקוונטים. היום יש לנו...טכנולוגיה מדהימה, ממגנטים נגד כבידה עד שדות מגנטיים עם אנרגיה של אפס נפיזיק

 .“פגרת הזאת של אלוקיםאת כל אלה, אבל עדיין יש לנו גם את התפיסה המכוערת, המ

של  ידי הסממנים הקוסמיים הללו-אנשים ממהרים ליישר קו כשהם רואים את עצמם מאויימים על„ –פרופ' מיכאל לדווית   40

אך ביהדות העונש הוא  מה שהאדם מעניש את עצמו, אך לא לנצח. כאשר האדם מתמכר למשל, לסמים, שזו נצח ]-עונש

הוא הופך לחסר צלם אנוש, לא אלוקים מעניש אותו, שהוא הופך לכזה ומפסיק לתפקד, עבירה חמורה וכתוצאה ממנה 

ל ל, וכשאתה מתחי-אבל זו אינה מהות הא ,אלא הוא מעניש את עצמו, וכן בשאר העבירות האדם קובע בידיו את מצבו.[

ר את או אתאיסט, או שאתה מערעלהטיל ספק בדימויים המסורתיים, הקריקטוריים של אלוקים, אנשים אומרים שאתה אגנוסט 

 . “יסודות החברה

ולה וודאי עאלוקים ודאי גדול מן החולשה האנושית הגדולה ביותר ומגדולתה של המיומנות האנושית. אלוקים ב„ –ד''ר אמת'א   41

ל ך תוכזה? איעל יכולתנו הכבירה ביותר לחקות את הטבע במלוא יפעתו. איך יוכלו אשה, או איש, לחטוא כנגד מוח דגול שכ

יא של הכל יכול? זה בלתי אפשרי. -יחידת פחמן זעירה כלשהי בכדור הארץ בשולי "שביל החלב" בפינה נידחת, לבגוד בא

]כמו בכל הדתות, האידיאולוגיות והפילוסופיות ל בדמותם -היהירות הוא שיא השליטה של אלה שבוראים את הא

רעמים, וסדק המגע הוא השמים שבין הסערה לאדמה, האתר -ומה לנופו של ענןכשהמוח יורה את מחשבותיו, הוא ד.הפגאניות.[

-הקולט. ואתה רואה את הענן השחור, המאיים הזה, שרותח בשמים ואת האימפולסים החשמליים עוברים בורידים של אור

אה . איש עוד לא ררעמים-חשמל, ואז אתה רואה איך הוא פוגע בקרקע. כשהמוח מציג מחשבה בהירה, הוא נראה כמו סופת

ית, מחשבה. היא סופה, שמשתוללת באזורים שונים של המוח. אלה הם אזורים ממופים שהאדם מגיב עליהם. תמונה הולוגרפ

 . “זעם, רצח, שנאה, חמלה, אהבה
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ות ותן הרשתאק המוח אינו מבחין בין מה שהוא רואה בסביבתו לבין מה שהוא זוכר, כי מופעלות בו בדיו„ –פרופ' ג'ו דיספנזה   42

ם אל עצב זעירים הקרויים נוירונים. לנוירונים האלה יש ענפים זעירים, שנשלחים ומתחברי-העצביות. המוח מורכב מתאי

יו נוירונים נוספים ויוצרים רשת עצבית. כל נקודה שהם מתחברים מניבה מחשבה, או זכרון. המוח בונה את כל תפיסות

ת הזו למשל, כל הרעיונות, המחשבות והתחושות נוצרים ומתחברים ביניהם ברשת העצביבאמצעות חוק הזכרון האסוציאטיבי. 

ונים בולכולם קשר אפשרי זה עם זה. רעיון האהבה ותחושת האהבה, למשל, מאוחסנים ברשת העצבית הענקית הזאת, אבל אנו 

ים כשהם חושבים על אהבה, הם חוואת תפיסת האהבה  מרעיונות רבים ושונים נוספים. יש שמשייכים את האהבה לאכזבה, 

ז לחזור ים, ואזכרון של כאב, צער, כעס ואפילו זעם. זעם יכול להיות משוייך לעלבון וזה, מצדו, יכול להיות משוייך לאדם מסו

 .“ולהיות משוייך לאהבה

נו אנו בונים ל„ – בביה"ס לרפואה, ג'פרסון( )דירקטור התוכנית לרפואת תודעת הגוף, מומחה לפסיכיאטריה והתנהגות אנוש פרופ' דניאל מונטי  43

 ל דבר,שמודלים של העולם שמחוצה לנו. ככל שהמידע שבידינו רב יותר, אנו משכללים את המודל שלנו יותר ויותר.  בסופו 

ידי -לעאנו מספרים לעצמנו סיפור על דמותו של העולם שמחוצה לנו, כל מידע שאנו מעבדים וקולטים מהסביבה, תמיד נצבע 

ת המוח ידי פעולו-ידי חושינו, הנקלטים בלבנו ונצבעים על-על. ]“ידי תגובתנו הרגשית למה שקלטנו-החוויות שחווינו ועל

   .ושאר האיברים.[

, עלים יחדעצב שמופ-כשאנו שולטים ברגשותינו, או מגיבים על רגשותינו ? גופנית, אנו יודעים שתאי„ –פרופ' ג'ו דיספנזה   44

 יחסים ממושכת. אם אתה מתרגז דרך-מה שוב ושוב, תאי העצב הללו מנהלים מערכת-ה לזה. כשאתה חווה דברמתחברים ז

וב, קבע, אם אתה סובל דרך קבע, אם אתה מתרץ את העובדה שאתה קרבן, אתה מחווט ומפעיל את הרשת העצבית הזו שוב וש

מה שקרוי תאי העצב האחרים הקרויים אישיות. ] דרך קבע. לרשת העצבית הזו יש עכשיו מערכת יחסים ממושכת עם כל

חוברים עצב שלא מופעלים יחד, אינם מ-אנחנו יודעים גם שתאי. [אישיות זה ה"אני הבוחר"  שהוא מיזוג נפשנו עם גופנו.

ית. עוד. הם מאבדים את מערכת היחסים הממושכת שלהם. כי בכל פעם, שאנו מפסיקים מהלך מחשבה, הגוף מגיב תגובה כימ

 בכל פעם שאנו מפסיקים מהלך מחשבה, הנוירונים הללו, שמחוברים זה לזה מתחילים להפר את מערכת היחסים הממושכת

נים ידי התבוננות בסימ-ידי גירויים ותגובה אוטומטית, אלא על-שלהם. כשאנו מתחילים להפריע לתהליך ולהשקיף לא על

 שות הםמגיב על סביבתו כאילו היתה אוטומטית. האם זה אומר שהרגמוח, האדם הרגשי, המודע ש-המתקבלים, איננו עוד הגוף

גשות ]לא הר .“טובים או רעים ? הרגשות בנויים כך שהם הופכים משהו באופן כימי לזכרון ממושך. משום כך יש לנו אותם

אם נו יגיבו בהתפי בחירתנו אלא בחירתנו כיצד לנווט אותם. אם בחרנו  לאהוב את הרע, רגשותי-הם טובים או רעים על

 .וחוש האהבה יצמד רק לדבר רע וכן להפך.[

 .“הרגש הוא רק חומרים כימיים שנחרתים הולוגרפית„  –ד''ר אמת'א     45

-בית ן בית המרקחת המתוחכם ביותר נמצא כאן בפנים. במוח יש חלק ששמו היפותלמוס, שהוא מעי„ –פרופ' ג'ון הייגלין    46

רויים קמרכיב חומרים כימיים מסויימים התואמים רגשות מסויימים שאנחנו חווים. החומרים הללו חרושת זעיר. הוא אוסף ו

מעצבות שסוגים שונים של חומצות אמינו  20-פחמן שמייצרת כ-פפטידים, רצפים של חומצות אמינו. הגוף ביסודו, הוא יחידת

תן פים אוחלבונים קטנות, הפפטידים, ומצר-חים שרשרותאת מבנהו. הגוף הוא מכונה לייצור חלבונים. בהיפותלמוס אנחנו לוק

ימיים כומרים הורמונים מסויימים, התואמים את המצב הרגשי שאנו חווים מדי יום ביומו. יש ח-פפטידים, או הנוירו-לכדי נוירו

 שאנו תו. וברגעלכעס, חומרים כימיים לעצב, לתחושות קורבן, לתאוה. לכל מצב רגשי שאנו חווים יש חומר כימי שתואם או

 ת המוחחווים את המצב הרגשי הזה בגופנו או במוחנו, ההיפותלמוס מרכיב מיד את הפפטידים ומשחרר אותם דרך בלוטת יותר

גוף למחזור הדם. ברגע שהם מגיעים למחזור הדם, הם מוצאים את דרכם למרכזים או לאברים שונים בגופנו. כל תא ותא ב

רכת ממש מדייק ומתביית ליהדות. החוויה הבוחרת בונה פפטידים, נוירונים ואת כל מע הוא. ]“המצוייד בקולטנים הללו

 [.גופנו.

ר פפטיד לתא יחיד יכולים להיות אלפי קולטנים שבוחנים את פניו ונפתחים אל העולם שבחוץ, וכאש„ –פרופ' קנדייס פרט    47

 צלצול ולטן ומתחבר אליו וכאילו מניע את הקולטן. מעיןעוגן בתא, זהו כמו מפתח שנכנס למנעול. הוא מתיישב על פני הק

 .“בפעמון הדלת. הוא מאותת לתא

ים כאילו מה שקורה בבגרות, אם התנסינו אז באכזבות, פועלים בתוך מרחב מנוכר רגשית. אנו פועל„ –פרופ' ג'ו דיספנזה    48

גזמת, מאחר שבתחושתו חזר האיש אל תקופה היום הוא האתמול.  במרחב מנוכר רגשית או במרחב של תגובה רגשית מו

של  מוקדמת יותר, הוא אינו פועל כשלמות אחת. סביב התא, מבחוץ, נמצאים מליארדי הקולטנים הללו, שאינם אלא קבלים

מהרגשות והרגשות מה"אני הבוחר". ההתמכרות, יסודה בבחירה אחת אומללה, הגורמת לשכפול אותן ] “מידע שמגיע

וכדי לצאת מהתמכרות זו, ה"אני הבוחר" חייב לעבוד קשה מאד והכל תלוי ברצונו של האדם, אשר  תחושות אומללות 

 .[יכול לצאת מאותה התמכרות להתנהגות מאוזנת כדברי הרמב"ם. היהדות נותנת את הכלים כיצד לבצע זאת.
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כימיות,  מעורר מפל אדיר של התרחשויות קולטן שיושב בו פפטיד, משנה את התא במובנים רבים. הוא„ –פרופ' קנדייס פרט    49

 שאחדות מהן מביאות למעשה לשינויים בעצם גרעין התא. כל תא חי בהחלט ולכל תא יש תודעה משלו, ביחוד אם נגדיר

 .“ף"תודעה" כנקודת מבט של המשקיף. תמיד קיימת פרספקטיבה של התא. התא הוא למעשה יחידת התודעה הקטנה ביותר בגו

מכרות זו הגדרה שגויה, התאני מגדיר התמכרות בצורה פשוטה, זה משהו שאתה לא מסוגל לעצור ]„  –ו דיספנזה פרופ' ג'  50

. אנו היא מה שהגדרנו לעיל  וה"אני הבוחר" יכול כן לעצור זאת, אך ע"י עבודה קשה תוך גיוס כל משאבי הנפש.[

ים. הכימי ידי יצירת מצבים שעונים על צרכינו-אי גופנו, עלמביאים את עצמנו למצבים שיספקו את התשוקות הביוכימיות של ת

שלו  מתמכר תמיד ירצה "עוד  קצת", כדי להשיג "סיעור נפשי" או "סוטול" או את מה שהוא מחפש מבחינה כימית. ההגדרה

 .“פירושה, שאם אתה לא מסוגל לשלוט במצבך הרגשי, אתה בודאי מכור לו

מכור  לומר,  למשל, שהוא מאוהב באדם מסויים ? הוא מאוהב רק בציפיות לרגשות שלהם הואאיך יוכל מישהו „  –אמת'א    51

 פי-זה תלוי ברצונו הבחירי, אך הוא בחר לתת דרור לצורת ההתאהבות וסיבתה, אך אם הוא יבחר מראש להתאהב רק על]

 אדם עלול להפסיק למצוא חן כבר[, כי אותו שיקולים רציונליים, הרי שמקור אהבתו מונעת משיקולים בחיריים אלו.

 ?  “בשבוע הבא, אם לא ייענה. האם זה לא משנה את נוף ההסתכלות שלנו על הצרכים והזהויות האישיות

בחירה הזו טעות לומר את זה בוודאות כזו, הרגשות הם רק שליחי אנו רגשות והרגשות זה אנחנו ]„ –פרופ' קנדייס פרט    52

ל לנו, כ[, אי אפשר להפריד בין רגשות לנוכח העובדה, שכל היבט של העיכול ש' ג'ון דיספנזה.שלנו, כפי שאומר מיד פרופ

ונים סוגר שנפתח ונסגר, כל קבוצת תאים שמבקשת מזון ואחר כך יוצאת לרפא משהו או לתקן משהו בגוף, כל אלה נת-שריר

 .“למולקולות הרגש, זוהי סערה שלמה

יא הבעיה, ת אינם רעים, הם  החיים. הם מעניקים צבע לעושר החוויה שלנו. ההתמכרות שלנו הרגשו„  –פרופ' ג'ו דיספנזה    53

ים כי כשקולטים שהם מכורים לרגשות, זה לא רק פסיכולוגי, זה ביוכימי. חשבו על כך: ההרואין משתמש באותם הקולטנ

ו פפטיד-ין, אנו מסוגלים גם להתמכר לנוירוהביוכימיים שבהם משתמשים החומרים הכימיים. אם אנו מסוגלים  להתמכר להרוא

 . “של כל רגש שהוא

כוון את פקודת החיפוש הרלוונטית שניתנת מיועדת למציאת מצב רגשי מסוים. איננו יכולים אפילו ל„ –פרופ' קנדייס פרט   54

 .“מבטנו, בלי שיהיה לכך גם פן רגשי

י מדי של פי קביעה אנושית ולא מהאל, זה שיפוט שטח-ורע, אלא זה על אין שכר ועונש, אין טוב„ –פרופ' מיכאל לדוויית    55

אם מקור ההגדרות של טוב ורע ושכר ועונש הוא באדם, הרי שקביעות אלו אנושיות וגם שטחיות, כמו כל ] “הדברים

וטוב סיני ומורה להם מהו שכר ועונש -הקביעות שמקורן באדם, אך כאשר אלוקים יוצר קשר עם עם שלם במעמד הר

 [.זמנית חווים את אותן ההגדרות, הרי שזה שיא העומק שאליו יכולים להגיע האדם, ליבו ומוחו.-ורע וכולם בו

ת גות כ"בעיוהפסיכיאטריה אינה מעניקה חופש פעולה מספיק לבני אדם. פעולות רבות, לא כולן מתויי„ –פרופ' ג'פרי סטינובר   56

 .“ות שגויות ויש ללמד את המטופלים הללו לנהוג אחרתפסיכולוגיות" בעוד שבעצם מדובר בבחיר

 זוהי התפיסה המגלומנית בשיאה. האדם, יש לו קשראין אל שמצפה להעניש אותך, אתה הוא אלוהים ]„  –אמת'א  ד"ר  57

 .פוטנציאלי לנשמתו שהיא "חלק" אלוקי והוא יתמזג איתה רק אם כל כולו ישתעבד לטוב, כפי שאלוקים מצפה ממנו.[

 . “אתה אלוהים בהתהוות ועליך ללכת בדרך הזאת, אך  באים הימים בהם תאהב את המופשט, כמו את מצב ההתמכרות

ות הזאת אין לי מושג מה זה אלוקים, אבל נסיוני אומר לי שאלוקים קיים. יש משהו מאד מוחשי בנוכח„ –פרופ' אלן פרד    58

וא הכפי שלאף אחד אין שום מושג כיצד להגדירו וכאשר ר את אלוקים ]ששמה "אלוקים", למרות שאין לי מושג איך להגדי

קש , אם לראות אותו כמשהו כאדם או כ"משהו". אני לא מסוגל לעשות זאת.  לבמגדירו, הוא מגדיר אליל בדמות עצמו.[

 .“ממישהו שיסביר מהו אלוקים, זה כאילו לבקש מדג להסביר את המים שבהם הוא שוחה

 .“אלוקים הוא מכלול כל הנשמות שבכל הדברים„  –יאם טילר פרופ' ויל    59

 .“האופן היחיד שבו אוכל למצוא גדולה בעצמי, אינו במה שאעשה לגופי, אלא במה שאעשה לשכלי„ –אמת'א ד''ר     60

כפלים אנו כבר משזה רק בבחירה הראשונה, אך לאחר מכן אנחנו מעצבים את גורלנו באופן מודע ]„ –פרופ' ג'ו דיספנזה    61

ל [, מנקודת מבט רוחנית, ואנו מוסיפים לכך את הרעיון, שבכוחן שבחירה זו, אלא אם כן נחליט לשנות את בחירתנו.

ש את : אקדימחשבותינו להשפיע על חיינו ומציאותינו, כי המציאות היא החיים. כשאני בורא את היום שלי, אני עושה מין הסכם

ן תוחני, יע על שדה הקוונטים. האם אכן יש משקיף שצופה בי כשאני עושה את זה ויש בי היבט רהזמן לבריאת היום שלי ואשפ

חוות ללי אות שהבחנת במשהו מן הדברים שבראתי ועשה זאת באופן שאיני מצפה לו, על מנת שאופתע מיכולתי להיות מסוגל 

 .“את הדברים האלה ועשה זאת כך שלא יהיה לי ספק שזה בא ממך

המוח מסוגל למליוני פעולות שונות ואנשים צריכים ללמוד עד כמה הן מופלאות  ועד כמה המוח מופלא „ –ג'ון הייגלין  ד"ר   62

כך הרבה דברים ללמוד  ומסוגל לשנות ולהסתגל -יאמן הזה, היכול לעשות ולעזור להם לעשות כל-ושיש להם בראש את הלא

)לא למשאבות הלב אלא  כתרי התהילה הנ"ל יש לקשור ללבו של האדם]את ולשפר אותנו כל כך ולהתעלות על עצמנו כך 

, שאפשר שתימצא הדרך אשר פוקד על המוח, עבדו הנאמן, לבצע התעלות זו.[לנפש הבוחרת הנמצאת בעיקר באזור הלב(, 
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רים ובני אדם באופן שתוביל אותנו אל רמת קיום גבוהה יותר, שבה נבין  את העולם באופן מעמיק יותר ונבין את יחסינו עם דב

]הנפש מעמיק יותר ובסופו של דבר תהיה לנו משמעות גדולה יותר לעצמנו ועולמנו. נוכל להראות שיש לנו חלק רוחני במוח 

וזהו  העליונה, אשר ּכֵלי קיבולה נמצאים במוח, יכולה לפעול באזור המוח רק אם האדם יפעל להשרות רוחניות זו במוח.[

 .“אליו ואנו מסוגלים לכךחלק שלכולנו יש גישה 

נשכח את שעלינו להגדיר לעצמנו מה אנו רוצים ולהתרכז ולהתמקד ולהיות מודעים לזה עד כדי כך, „  –פרופ' ג'ו דיספנזה   63

היה תעצמנו ונשכח מהזמן, נשכח את זהותנו וברגע שנשקע בחוויה זו, עד כדי שנשכח את עצמנו ואת הזמן, התמונה הזאת 

 פעולה,בת הקוונטים פיזיקית היחידה, כל אחד מאיתנו התנסה בכך, כשהוא החליט שהוא באמת רוצה משהו. זוהי התמונה האמית

זוהי המציאות בהתגלמותה, זהו ה"משקיף" במלוא תפארתו...התודעה שלך משפיעה על אחרים סביבך, היא שמשפיעה על 

 .“ידךחפצים מוחשיים. היא המשפיעה על עתידך,  ואתה שותף ליצירת עת

מה הידיעה שהכל ביקום מקושר, שכולנו מקושרים אלה עם אלה ושאנחנו מקושרים ליקום בר„ –פרופ' סטיוארט האמרוף    64

ורא בידי -כיוון שמקור בריאת העולם היא על] “הבסיסית ביותר.  לדעתי, זוהי הגדרת הרעיונות בצורה הטובה ביותר שיש

 [.אחדותיים.אחדותי, לכן גם כל מרכיבי הבריאה הם 

אים ההתכוונות שהוענקה לנו וללמוד להיות בור-אני מאמין שתכלית קיומנו כאן, היא לפתח מתת„ –פרופ' ויליאם טילר  65

 .“יעילים

ה וכדי אנחנו נמצאים כאן כדי לשמש בוראים. אנו נמצאים כאן, כדי להחדיר לחלל רעיונות ותעצומות מחשב„ –אמת'א ד"ר   66

 . “יים האלהלהפיק משהו מהח

שר , כדי להכיר בשכל. כאלהכיר במקום שיש לך בחירה אמיתיתכדי להכיר בעצמי הקוונטי, „ –פרופ' אמיט גוסוואמי    67

 .“פרספקטיבה שכזה, אנו אומרים שהאדם זכה בהארה-מתרחש שינוי

ודע ]למי שלא היה מ “טבע האנושימכניקת הקוונטים מאפשרת שזירת החירות הבלתי מוחשית ב„ –פרופ' ג'פרי סטינובר    68

 לכך עד כה והיה שקוע בחינוך הסביבתי, שחינך לדטרמיניזם ומטריאליזם.[.

ה  את ה של האפשרויות. היא פותחת בראש ובראשונפיזיקת הקוונטים, בקיצור נמרץ, היא הפיזיק„ –פרופ' אמיט גוסוואמי  69

ה, ויעניק לנו את החוויות הממשיות. התשובה המספקת היחיד לוומי יבחר מבין האפשרויות הלהשאלה: האפשרות של מי, 

אשר מקורה ב"אני הבוחר" הקיים בליבו של ] “ההגיונית והמשמעותית היא, שהמאגד את כל בני האנוש הוא התודעה

 האדם.[.

ה גופנו יחוודע ומציאות ואנו חייבים לבקש לנו דעת, בלי שום הפרעה של התמכרויות. אם נצליח בכך נפגין י„  –אמת'א ד''ר   70

 .“זאת בדרכים חדשות, בכימיה חדשה, בהולוגרמות חדשות במחוזות חדשים של חשיבה

ישו וכולנו נגיע יום אחד לרמת התגלמויות האלוהות שעליהן קראנו בספרי ההיסטוריה הבודהית „ –פרופ' ויליאם טילר   71

חיינו באת ההשפעות, נחיה את חיינו ואז נראה, אם במקום כלשהו  [ איך נבדוק]ששאבו זאת, תוך חקוי לא מוצלח, מהיהדות

 . “השתנה משהו. ואם אכן השתנה, אנו הופכים מדענים, מכח חיינו. וזו בעצם הסיבה שאנחנו כאן

 ת הקוונטיםפיזיקידי -ה המודרנית עלפיזיקמהן המשמעויות של הפרת יסודות ה  –סיכום      

  .נובר, גוסוואמי()סטיקיימת בחירה חופשית      

היא מלאכותית מחשבתו וחוויתו של המין האנושי  וכן וף האדם ומחוצה לו לבין תודעתובין חומר והמציאות בתוך ג הניסור

  .)אלן פרד, סטינובר, נויברג, פרט וגוסוואמי( ושגויה

האטומים אינם "דברים" אלא רק „ – טריצות([]אלן פרד, גוסוואמי, וכן אמר הייזנברג )אבי מכניקת המאין במציאות "דבר" אלא תודעה 

  .“נטיות

המוח הינו בית המרקחת המתוחכם . )סטינובר, דיספנזה(ולוגי של "המשקיף" ושל ה"אני הבוחר" פיזיהינו רק שרת  – המוח

יע למוח לגבי ואנו מוגבלים רק למסגרת של מה שמג )גוסוואמי(פי זכרון במוח -התפיסה התודעתית היא רק על. )הייגלין( ביותר

  .)דיספנזה, אמת'א(העין היא רק מצלמה והמוח גם רואה  . )אלברט(מה שמחוץ לאדם ויתכן שזו רק אשליה 

ואת גופנו  )הייגלין(ת לברוא ולשנות את האחרים פיזייכול ללא כל פעולה  –ה"אני הבוחר" של האדם )תודעה, רצון( 

אני  פי רצוננו בלבד לגרום שינויים גם בדומם )מסורו אימוטו(.-ו יכולים עלאנ. )פרד, גוסוואמי(ובורר בין האפשרויות  )פרט(

)ההתמכרות היא גם בחירה חופשית בתחילת הקיבוע וכן בחיזוקה  בוחר ברצף של רגעים מתנועות אלו כדי לממש את החוויה שלי

  )אלן פרד, גוסוואמה, פרט דיספנזה ואמת'א(. בצורה חיצונית.(

משמעות הפרה זו היא, כי אותו עצם  – ה המודרניתפיזיקרה את יסוד הזהוי העצמי של המכניקת הקוונטים מפ

במציאות הקוונטית כל המציאויות, כגון  -אותה תודעה, האמרוף-)סטינובר, גוסוואמהזמנית באותם מקומות -נמצא בחפיפה בו

  .מות(זמנית בכמה מקו-, מתקיימות  בושהינם תוצר של השפה המדעית תא וגרעין האטום
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  . )אלברט(ה אין הבדל בין עבר לעתיד וחידה היא למה אין לנו גישה לעתיד כמו לעבר פיזיקלפי ה  –הזמן 

ת הקוונטים השנויה במחלוקות ומחשבות שונות פיזיקה עוסקת במקומות זעירים ובמשכי זמן קצרים ולכן אנו זקוקים לפיזיקה

  .)האמרוף(זמן במכניקת הקוונטים ניתן גם לנוע לאחור ב. )פרד(

חלקים בחוויה שלנו בעולם שהם כ לגבי מה שרק ניתפס אצלנו רחב מהדת הנוצרית. "אלוהים" הוא שמם – אלוקות

הוא בורא הכל והוא מכלול כל הנשמות. הוא חולץ מהנצרות, הסוברת שיש לפייסו  ולרצותו. . )אלברט(טרנסצדנטליים ונעלים 

  . )טילר(לות אלוקית אנו נגיע בסופו של דבר לרמות של התג

)גוסוואמה, בחלקיקי האור, כשאתה מסתכל על זה, זה חלקיק וכשאינך מסתכל, זה גל   –אטומי -העולם התתתיאוריית 

האלקטרונים דוחפים . )פרד, האמרוף(ונעלמים  מופיעים , בתיאורייההחלקיקים האלמנטריים, האלקטרונים ואף הגרעין. פרד(

, אך גם פיזי)פרד(. העולם כמעט ריק מחומר  י שיגעו בהם וזו הפרת הלוקליות של המדע המודרניהצידה אלקטרונים אחרים בל

כל . )הייזנברג( ונטיות )גוסוואמי(של התודעה  )האמרוף(, אלא שהוא רק פיסות מידע פיזימה שקיים כאטומים וחלקיקים אינו 

ברמות שונות של האמת, אך האמת העמוקה ביותר היא ברמה זמנית. הן שונות, אך משלימות זו את זו -המציאויות מתרחשות בו

  .)האמרוף, הייגלין.(אטומית, שם כולנו מקושרים והופכים לאחדות -התת

חליפה של ארבע שכבות, המצוייד במערכת חישה והתודעה היא הנוהגת -הוא הכח בביו, )פרד(הוא בלתי נתפס  – המשקיף

  . )טילר(במכונית 

הפילוסופיה שהביאה להתגברות הנאציזם, „ – כתב )ראש המחלקה לפילוסופיה באוניברסיטה העברית( פרופ' ש. הוגו ברגמן

 .)קובץ מאמרים על השואה, יד ושם, כרך ב', מאמר ראשון( “, שראתה באדם מין זואולוגי19-היתה זו של המאה ה

ד המרכזי של ה"אני מספר ציטוטים מתוך ה"תורה שבכתב" וה"תורה שבעל פה", המורים על התפקי להלן

, המחשבתית תחושתיתלגבי תפיסתו ה, שלו באזור הלב( נפש-המפגש בין רוח האדם להרכב החומר )שהואהבוחר" 

 .של האדם ופעולותיו ועל הקשר בין העין ללב, ביחס לתפקודים אלו

 

 כל האיברים של אדם עתידין ליתן דין, חוץ מן האוזן ומן העין ]ת"ב מקץ ח([

 ב חומד והגוף עושה את העבירות ]רש"י במדבר )טו,לט([עין רואה והל

 העינים רואות והלב מהרהר ]במדבר"ר )י,ב([

 העינים הולכות אחר הלב ]ספרי, שלח )טו,לט([

 שורייני )= גידים ועצם( דעינא באובנתא דליבא תלו ]מס' ע"ז )כח:(, זהר )ג,רפט([

]מס'  העולם אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא מה לחבירו. לפיכך, כלהקב"ה טבע כל אדם בחותמו של אדה"ר ואין אחד מהן דו

 סנהדרין )לז.([.

לומר חשוב „  –. בשבילי נברא העולם “היינו אותו ברזל שהצורה חקוקה בו טובע כמה מטבעות...כולן דומין„... –חותם ד"ה  רש"י

 .“אני כעולם  מלא לא אטרד את עצמי מן העולם בעבירה אחד

 ה ממעל ]איוב )לא,ב([-לוומה חלק א

 כתבם על לוח לבך ]משלי )ג,ג( )ז,ג([

 לב אדם יחשב דרכו וה' יכין צעדו ]משלי )מז,ט([

 לב האדם הוא  מלך על כל הגוף ]ראב"ע, שמות )ה,יא([

 לב חכם ישכיל פיהו ]משלי )טז,כט([. 

 עיני האדם לא תשבענה ]משלי )כז,כ([.

 לב ראה ולא ידע ]זהר )ב,רעב([

 ודע מרת נפשו ]משלי )יד,י([לב י

 לב מבין ]ברכות )סא.([

 לב נבון יבקש דעת ]משלי )טו,יד([

 מאור עינים ישמח לב ]משלי )טו,לו([ 

 ( 58לב שקול כנגד כל האברים )בהמ"ד ה, 

 לבא ועינא תרין סרסורין דעבירה ]ירו' ברכות )א,ה([ 

 לבא טבא בניינא דגופא ונשמתא ]זהר )א,קלח([. 
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 ים תלויים בלב והלב תלוי בכיס ]ירו' תרומות סופ"א[.כל האיבר

 כל האיברים משועבדים ללב )צרור המור, במדבר, הקדמה מו(

 

 באמצעות התנועה ,מרחב על כל מימדיו וכן להפך-הזמן הוא תמיד תלוי

יין ורר למי שע[ ודבר זה מב" הנפשיחומר"דע, כי הזמן יש לו יחוס אל הגשם ]= ה„ –.  מהר"ל גבורות ה', פרק מו 1

ים משתתפ בחכמה...כי הזמן נתלה בגשם כי הזמן מתחדש מן התנועה והתנועה היא לגשם, והמעיין ידע כי הזמן והתנועה והגשם

  .“ומתייחסים בכל דבר ]= כלומר הם המאפיינים והמימדים של המציאות.[

 נברא גם הזמןמאין וברגע הופעתם המשותף -השמים והארץ נוצרו יש                     

ר מהפוטנציאל( אל היש )= אל הפועל( הנזכמהכח, משיצאו השמים והארץ מן האפשר )= „ –.  רמב"ן, בראשית )א,ד( 2

           .“יתפש בו זמן (המתקיים באמצעות הרוחניות הספוגה בו נברא "חומר")=  בפסוק הראשון, נהיה זמן...משיהיה יש

 

 גם הזמן הינו דבר נבראמאין ו-כל מה שקיים, ה' בראו יש

 

...וגם אחר ההעדר המוחלט ללותו כלומר כל נמצא...ה' המציאוהעולם בכ„ –.  רמב"ם )מו"נ, חלק ב', פ"יג( 3 

 .“הזמן עצמו מכלל הנבראים

ם )מאות שנים לאחר מכן זכו ג זמן קצרים יותר-המוחלט, אינו מתחלק לפרקי-הזמן הראשוני, אשר השיק לאין

 וקראו לכך "זמן פלאנק"(זו ע לתובנה חוקרי המדע להגי

 .“בתחילת הזמן והוא רגע ראשון בלתי מתחלק שלא היה זמן קודם לו-בראשית„ – .  ספורנו ]בראשית )א,א([4

 

 "בראשית" מציין את הציווי האלוקי לבריאת הזמן והתחלתו

 את הזמן.המילה "בראשית" היא המאמר של ברי – (בראשית )א,א) .   הגר"א, "אדרת אליהו"5

 .“זה מבאר שיש לעולם ראשית ושגם הזמן מחודש –בראשית „  :]בראשית )א,א([מלבי"ם       

 

 היינו האלילית, הטענה האומרת, שלפני הבריאה היה קיים הזמן, היא אקוויולנטית לטענה הפגאנית,

 שהאל הזדקן עם התקדמות הזמןהגורסת  

קב"ה הכשהיה  ,דע, כי קודם בריאת שום דבר„  – , ויכוח שני, סעיף יז()רבי יוסף אירגס.   "שומר אמונים" הקדמון 6

)=  ריזה דבאלבדו, לא היה אז מציאות זמן כלל, שהרי הזמן בפני עצמו  אין לו מציאות, כי הוא מקרה דבק ונמשך אחרי תנועת 

ה ר והוושלשה הבדלי זמן שהם העב , ויבחנו בו)= ואז הוא הופך לממשי( שנתהווה והולך והווה שהוא נופל תחת הזמן מרחב(

"ה ו שהקבועתיד...אמנם, כשעדיין לא היה שום דבר אלא הקב"ה לבדו, הנה אז לא היה שום זמן, דאם תאמר שאז היה זמן, וכמ

ה ומשתנ אין לו ראשית, כך הזמן אין לו ראשית, נפלת בשוחה עמוקה, כי נמצאת אומר שהקב"ה  נמשכת הוייתו בכל יום ויום

שיכלה  ם ואחרזמנית, שיהיה היום יותר זקן מאתמול, וזה אינו אמת, כי הוא קיים תמיד על ענין אחד, קודם שנברא העול בתנועה

עיקרא שאול אעולם, ולא ישנוהו הזמנים...כלל העולה, דכיוון שלפי האמת לא היה הזמן בהיות האין סוף לבדו, אין מקום כלל ל

ם שקודם הזמן שהאצילו, שהרי קודם שהאציל את אדם קדמון, אין  ראשית הבריאה( )=דדינא מדוע לא האציל את אדם קדמון 

 .“.קודם, כי קודם ואחר הם ממשיגי הזמן, ואז לא היה זמן..

ההגבלות של המרחב והזמן נבראו מראש, רק כדי לאפשר את היכולת להדבק ברוחניות וכאשר במצבים 

 מתבטלות הגבלות אלו מסויימים הגבלות אלו מפריעות למימוש מטרה זו,
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ן  והמקום הן העולם הזה מוגבל בכל ענייניו, גם הזמ„  –  65-66חלק ג', עמ' .   רבי אליהו דסלר, "מכתב מאליהו", 7

ן אשר ההגבלות הללו ה. )אי אפשר לנו להגיע ממקום למקום אלא אם נעבור את כל השטח שביניהם ובהמשך זמן מסויים( הגבלות הם

ת קיימו ואנו חושבים כי יש ממש בהן ואי אפשר להתעלות למעלה מהן. אולם האמת היא, כי ההגבלות האלה אנו קוראים "טבע"

רק לצורכי עבודת ה' ולפעמים אפשר שתתמעטנה או גם שתסתלקנה לפי שעה, כאשר דורשת זאת עבודת גדולי צדיקי 

ודה ואדרבה הן תפריענה לו בעב-ורך בהגבלותהדורות...כשיתעלה הצדיק הגדול להדבק ברוחניות, עד שלא יהיה לו עוד צ

ל אכשהמובחר והשלם שבצדיקים מגיע למדרגת הדבקות שבתפלה, או אפילו רק „  .“אז תתבטלנה ההגבלות מאליהן-הרוחנית

צת דר קפיההכנה השלמה אליה, לא תעמודנה בפניו גם ההגבלות של זמן ומקום, והכל בא ממילא אל המצב הנצרך לעבודתו. זו ג

)=  רץ שנאמרה ביעקב אבינו ע"ה 'אמר אפשר שעברתי על מקום שהתפללו בו אבותי ולא התפללתי ? יהיב דעתיה למיהדרהא

 וחנית כבר לאכי לעבודתו הר...[צא:()חולין במס' ומקורו בגמ'  (כח,יז)רש"י, בראשית ]וקפצה לו הארץ'  נתן בדעתו לחזור(

י כל אלא אדרבא, היה צריך שיהיה שם וממילא היה שם, כ לעבור את המרחק[ ]והזמן הדרושהיה צריך בהגבלת מרחק המקומות 

 .“כלי נברא כפי הצורך לרוחניות בלבד

    

  ל רוחניות צרופה, מתקיימת בונים פרמטרים ש מוחכאשר הנפש וה       

 ההפרה של "חוק הזיהוי עצמי" בטבע

באותו  ההליכה כולה תהיה„  –ותו הגבוהה של משה רבינו על דרגת רוחני ]"גור אריה", דברים )לד,א([המהר"ל       

 .“רגע ממש

ו, אילו בענין קפיצת הדרך, הדרך קופץ ולא האדם. כאשר קפץ הדרך ליעקב אבינ„  – 309, חלק א', עמ' מכתב אליהו.  8

וכן לענין )פץ ואיננו  ק –היינו המרחק, המקום -עמדו שמה הרבה בני אדם לא היו רואים אותו טס במהירות עצומה אלא שהדרך

 -ארץ. ברגע הקודם היה בחרן ממש והכל ראוהו ומשמשו בו, וכיוון דיהיב דעתיה וכו' קפצה לו ההזמן כפי שמבואר בהמשך(

 . “ו שםהמקום נתבטל כלפיו ואיננו. ובסתירה להבחנת זמן ומקום, הוא נמצא תיכף בהר המוריה, והכל רואים וממשמשים אות

 

מהמחקר  ושונה תאולוגיה או דתנחות של  , אינו מחקרהמציאות של חכמי ישראלשל  חקר המהות הצרופה

 חוקים היסודיים  ביותר, היוצריםהבחקר   ומטפל אלא הוא עוסקהיקום והאדם, הנחות של חקר הטבעי 

 היום הסיבתי בטבע ורק בכך עסקו חז"ל.-את סדר

פחות ולא באו חכמים לדבר מן הסיבה הטבעית כי קטון „  –לבאר המהר"ל מוסיף שם  – )באר הגולה, באר שישי(.   מהר"ל 9

ל ...שלכמן הסיבה שמחייב הטבע אים, לא לחכמים. אבל הם ז"ל דברוהטבע או לרופ "חכמי"הסיבה הטבעית, כי דבר זה יאות ל

' כתובות ]מסרי חז"ל על דב . “דבר יש סיבה טבעית מחייב אותו ועל אותה הסיבה הטבעית יש סיבה אלוקית והיא סיבת הסיבה

 " הספוגחומר")= כי כל אשר הוא בעל גשם „ – כתב שם המהר"ל ,"ארץ ישראל קלה מכל הארצות לבשל פירותיה" )קיב:([

ברים ואשר איננו בעל גשם כל כך הוא יותר ממהר, כי הד )= מוגבלות וניתנות למדידה(פעולותיו בעכבה  (ברוחניות המהווה אותו

לבשל  הזמן כלל וכל אשר הוא רוחני יותר, הריהו ממהר לפעול, לכן ארץ ישראל, מצד קדושתה, ממהרתהרוחניים אינם תחת 

            . “)= כאשר עם ישראל חי על פי רצונו של אלוקים( פירותיה

י טכניקות "גאודזיות"  של  משחקיסוד  של הטבע, אלא רק  בפיתוח  חוקרי הטבע  אינם עוסקים  בחוקי ה

 ותדמיתיים ייקטיבייםתחושה סוב

 "חכמי"הדברים האלה )= היינו פנימיות הדבר( אי אפשר לחכמי התולדה )= „ – )"אדיר במרום", עמ' רלו(. רמח"ל 10

)=  יות, כי הם אינם אלא דרכי החיצונשהם לא נמסרו למודדי גבולותדברים אלה אמר רשב"י )זהר ויקרא י.(,  . ועלהטבע(

 “, ומפנימיות שהוא העיקר אינם יודעים כלוםהמדעי( תדמיתיים, הנרטיב הפיקטיבי

 , ביחס ישר לכמות הארועים אותם הוא)אובנתא דליבא( האדם בנת לבהאורך הזמן מתכווץ ומתרחב ב

  רוצה לחוות בלבו ומשם לשדר אותם  אל מוחו.  בגיל מבוגר, רוב הארועים אליהם   

   מוחה –הלב של משרת ידי ה-עללתאי ההדחקה  ם משודרים מלבו ישרחוויה וה-הוא נחשף, אינם ברי 

 ותחושת הזמן מתכווצת, בלבו ובמוחו 
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הוא הזמן מורגש לאדם ביחס להתחדשות הרשמים ש„  – 150-154חלק ב', עמ' . רבי אליהו דסלר, "מכתב מאליהו", 11

כזמן  ות הילדות נחרתת בזכרוןמרגיש את הזמן כארוך יותר. ידוע ששנה אחת משנהוא מקבל. ככל שמתרבים הרשמים החדשים 

ם כמו משום שאצל הילד הכל חדש וקולט הרבה רשמים. השאיפות ומילויין, שהן תוכן החיי ,הרבה יותר ארוך משנות העמידה

 ות בו.שראינו, כל אחת מהן מהווה נקודת בחירה. על האדם לבחור בכל פעם אם ואיך ועד כמה למלאות את השאיפות המתעורר

לכל אלפי רבבות הנשמות  ,תרעת על נקודות הרבה מאד. בכל רגע ורגע של החיים מתחדשת בו בחירהבחירת האדם מש

ל אחד שנתערבו הטוב והרע בפנימיותנו, ועלינו להבחינם בכ ,לאחר חטא אדם הראשון ,היורדות לעולם. כך הוא המצב היום

 .    “נת הזמן שלנומעניינינו וממחשבותינו. בהתחדשות הבחירות התמידיות האלה נתפסת הבח

קודם חטא „ – מהות הזמן ומימדי המציאות של האדם הראשון  – 150-152חלק ב', עמ' . "מכתב מאליהו" 25

ל ש היו חייו ,כל הבחנת הבחירה התרכזה בנקודה אחת לבד, ורק בה היתה שייכת השגה מחודשת. זולת זאת ,אדם הראשון

 . נמצא,נוי והתחדשות כללילדבקות כזאת אין שייכות לגדר ש .ולת האמת כלוםדבקות אל האמת בהבחנה שאין ז האדם הראשון,

 הם עצםשהבחנת הזמן אז היתה דלה ורזה מאד, כשנסתכל עליה ממבט הבחנת הזמן שלנו, כי לא היה מקום להתחדשות ושינוי ש

שרו את או בו ואין לנו דרך להבין כי אם בנקודה אחת לבד. הרי שהיתה אז הרגשת זמן אחרת לגמרי מהבחנתנו אנו ,מהות הזמן

 אצל" - וזה לשון הגר"א בליקוטים סוף ספרא דצניעותאשל אדם הראשון בדבקותו הגמורה אל האמת בבחינת זמן זאת...

כל ופירוש בחינת "כלל" הוא, ש -" נים היו כלל כל השיתא אלפי שנין, שששת ימים הראשו'בראשית'מעשה בראשית כתוב 

היה  שנה כלולים בימי בראשית. נשמות כל באי עולם היו כלולות בנשמת אדם הראשון, ובבחירתו האחתגילויי ששת אלפי ה

חת אמצוה  מרוכזים בשמירת היו ,כל הגילויים המכוונים בבריאה כולה ,בידו לתקן כל מה שניתן לתקן בכללות הבריאה )כלומר

לם היה העולם הזה נמשך רק ששה ימים, ובשבת היה עו ,אילו לא חטא האדם הראשון. .(, שנצטוה בה האדם הראשוןיחידה

ן כ . כמולהרבה נשמות פרטיות ,נתפרטו כל הנשמות שהיו כלולות בו ,הבא, ובזה היתה נשלמת תכלית הבריאה. אך כשחטא

 עדן,ן נתפרטו לששה אלפי שנין...וגדר אחרית הימים הוא שאז יחזור הכל לבחינת ראיית ג ,הבחירה להרבה בחירות והימים

יה גם כן אמת יהשיהיה הגלוי באופן של דבקות גמורה כמו קודם החטא, ולא יחול בה שינוי ולא חילוף זמן, כי הכל גילוי אחד. וב

, ששת ימי בראשיתמה נואלו התמהים על קוצר אותם הגילויים ממש ששת אלפי שנים, אלא שישיגו באופן אחר של השגה. 

 .“יכות כללשהרי לא שייכים שם לא קוצר ולא אר

ההוה  .  ניסור בזמן עצמו, ביןב.  בין המרחב לזמן.  אמלבד אנשים מעטים, כל האנושות מבצעת שני ניסורים פיקטיביים:  

לעבר ולעתיד ולכן אינם חשים וחווים את השפעת הזמן על מהותם ואת השפעת העתיד על עברם. רק המעטים, הדבקים 

ם ג, ממילא היא "חומרי"יסורים אלו וכיוון שחוויתם אינה תלויה כלל במרחב הבכל רגע בחוויה הרוחנית, משתחררים מנ

 אינה תלויה בתפיסת הזמן של עבר, הוה ועתיד ומהותם הופכת ליחידה אחת, אשר לאחרים שאינם חווים חוויה זו, זה

  זמנית מהעבר על העתיד ומהעתיד על העבר. -נראה כהשפעה בו

 תפיסת החוויה של כולם משתווית, לטוב או למוטב. כאשר הנשמה יוצאת מהגוף, רק אז

רגע אינו  עתה נתבונן על בחינת זמן מצד האדם: היינו איך האדם קובע את ההשפעות בתוך נפשו, כי כל„  – (153)עמ' . שם 12

י מדמה ום, כו כלחולף עליו, אלא מעצב את מהותו. הרי האדם רגיל לחשוב, כי כשעובר הזמן, אין זה נוגע למהותו ואינו משנה ב

דה נמס' ] ש"האני" מציאותו קבועה בפני עצמה ואינה משתנה, והזמן הוא רק עובר עליו. אבל תפיסה זו טעות היא. אמרו חז"ל

אך  , שהאדם קודם לידתו צופה מסוף העולם ועד סופו, פירוש שרואה במבט האחרית ומבחין שהכל אחד, ומהכל יוצא[ל:()

בל גיע. אוא נכנס תחת סתר הזמן, שחושב שרק ההווה ישנו, והעבר כבר אינו, והעתיד עדיין לא הכבודו יתברך. אך משנולד ה

חותם ידי בחירותנו. כל רגע נחתם ב-באמת באופן השגה זו משקף רק הוייתנו בעולם העשיה, שהוא מקום עיצוב מהותנו על

ני. ו לרוחידי תורה ומצוות נקבע ונעשה חלק ממהותנ-העשיה, כל רגע ורגע שעובר משאיר רושמו ביצירת מהותנו, דהיינו, שעל

 וכך גם בשלילה ח"ו, כשעובר רגע באי עשיה או בעבירה ח"ו, מטביע רושמו בעולם העשיה ונקבע חלק ממהותנו בהסתר

 ן, הריידי בחירתנו. וכשעובר הזמ-לאור או לחשך על -וטומאה. אותו החלק ממהותנו שמתגלה באותו רגע נקבע לאחד משניהם

 כבר נקבע בנשמתנו, ונשאר קיים ואינו בטל לעולם, אף על פי שהעבר נסתר ונשכח מעינינו, וכאילו שכבר בטל.

, שכל נקודה עליה סימן לעיר, מכוסה בנייר שיש בו נקב אחד: כשנעביר הנייר על המפה, נראה דרך והמשל לזה: מפת הארץ      

עיר זו, לא נמצאת העיר הקודמת ולא הבאה: אבל הרי באמת קיימות כל הנקב עיר אחר עיר, ונחשוב כאילו שבזמן שנראית 

הערים ביחד אלא שמכוסות הן וכשיורידו את המכסה יתגלו כולן בבת אחת. כן הוא אצל האדם, שמגלים לו בכל רגע ורגע 

קיימת בנפשו ואינה  שבהווה נקודה אחר נקודה ממהותו, ושמוסתרת ממנו הנקודה הקודמת שכבר שייכת לעבר, אולם באמת היא

בטילה. וכשיבטלו מהאדם את הסתר הזמן לאחר מיתתו ויסירו את מכסה העולם הזה, יראה הכל בבת אחת: כל מהותו הרוחנית 

שך והאור שבה כחטיבה אחת. ואז יראה שהזמן לא היה אלא הסתר, כי הכל הוא הויה אחת שנמצאת ותתגלה על כל נקודות הח

   אין בו עבר ועתיד.בבת אחת. זהו עולם הנצח ש
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נמצא שגדר הזמן עבורנו הוא קביעת מהותנו: והיינו האפשרות או לעשות את מהותנו מציאות רוחנית הדבקה בהקב"ה, או ח"ו 

 .“מציאות של הסתר, חשך הדחוי מדבקות ומרוחניות

יתנו היות וכל הוו„ – סלרמבאר את דברי רבי אליהו ד )"שפתי חיים", מועדים, ח"ב, עמ' תיז(. רבי חיים פרידלנדר 13

וכל נהיא בתוך מסגרת של הזמן, קשה לנו להבין את המושג של למעלה מהזמן, אך עפ"י המשל האמור )של הרב דסלר לעיל( 

ם להבין קצת את הענין, כי כמו במשל, כאשר נסיר את הנייר המכסה מעל המפה נראה בבת אחת את כל המקומות המסומני

רגיש גם בנמשל, כאשר הנשמה נפרדת מהגוף, ההסתר הקרוי זמן מתבטל מן האדם,  ואז יחוש וי במפה ולא רק קטע קטע, כך

יות בבת אחת את כל מה שעשה ויצר כל ימי חייו בתוך מסגרת הזמן בזה אחר זה, הן בעשיית הטוב שבזה יצר מעלות רוחנ

ג ל המושיחוה ויחוש בבת אחת,  וזה המובן ש בנפשו, והן במעשי עבירות, שעל ידם יצר מציאות של טומאה בנפשו, את כל זה

ו צח היננלמעלה מן הזמן, שהוא בעצם חיי נצח, כי נצח אין פירושו זמן נמשך בלי סוף שא"כ הוא עדיין במסגרת הזמן, אלא 

 .“הרגשת כל העבר כחטיבה אחת בהווה

אדם  :גמא נוספת להבנת חיי ה"נצח"דו„ – , פרקי אמונה ובחירה ב', עמ' ק"צ(. רבי חיים פרידלנדר )"שפתי חיים"14

כול שיש לו תענוג ושמחה הנמשכים על פני תקופת זמן של עשר שנים, כל רגע הוא שמח בפני עצמו, אמנם בכל רגע הוא י

מש לחוש, לחיות ולעכל רק רגע אחד מהשמחה שבהווה, אבל את השמחה שחלפה הוא יכול לחוש רק בזכרונו, אבל אין זה מ

ל כל שוה, ואילו את שמחתו בעתיד יכול רק לתאר בדמיונו. לו היתה היכולת בידו לרכז את רגשי השמחה כתענוג שמחת ההו

חד של אעשר השנים ברגע אחד של הוה, אזי היתה שמחתו באותו רגע אחד של הווה ללא גבול ושיעור. "נצח", היינו, שברגע 

ו כל שכל רגע מהנצח יש ב )תאור עולם הבא(שכולו ארוך" נצח יש בו את כל התענוג של הנצח, וכחטיבה אחת.  זהו "עולם 

 .“הנצח

 

פעולת שכר ועונש בעולם הבא אינם מעשה  נפרד הפועל על מהות האדם, אלא "טביעות אצבעותיו" כפי 

 הזה-שהאדם עיצב את מהותו בעולם

עולם הבא, הוזהו ענין שכר „  – שער א', פרק יב(, "נפש החיים", )גדול תלמידי הגאון מוילנא. רבי חיים מוולוז'ין 15

ות שהוא ידי האדם עצמו, שאחר פרידת נפשו מהגוף, הוא עולה להתעדן ולהשביע נפשו בצחצחות האורות והכוחות והעולמ

 .“הקדושים שנתוספו ונתרבו ממעשיו הטובים

חלקיו  שכר, כי כלואחר מותו, זה עצמו ה„ –. רבי חיים מוולוז'ין, "רוח החיים" פירוש על מס' אבות )ב, א( 16

 .“הטובים מתדבקים כאחד והיו לאגודה אחת, והלבש אותו מחלצות חלוקא דרבנן

 

 '()עצמים, תחושות וחוויות וכוזיכוך ותרגום של כל דבר מתרחשים בו אדם שחי ללא הפסקה בדבקות רוחנית, 

ושגי זמן, אלא  חוויתו לא במסת נתפ  –לרוחני, הזמן שהוא גם חומרי, מעצם תלותו בחומר ובמרחב 

 הנשמה-ינה ניתנת לחלוקה בשום מובןר אגרעין רוחניותו הטהורה, אשם  את במושגי לבושים האופפי

 כי הימים, מה שאדם מתקן„: )"ראשית חכמה" שער האהבה, פרק ט'(.  רבי אליהו די וידאש, מתלמידי הרמ"ק, 17

שון הסתכל ולהתענג בעונג טוב הצפון לצדיקים. וזהו לידי לבוש הימים זוכה ל-בהם, הם לבוש שבהם תתלבש נשמתו, ועל

עולם : אשריהם הצדיקים שימיהם נקיים מחטא ונשארים לעולם הבא נקיים, וכשיוצאים מן ה)בראשית, פרשת ויחי, רכד.(הזוהר 

ם בעונג עולונעשה להם לבוש של כבוד להתלבש בהם, ובלבוש ההוא זוכים להתענג   )= מצוות ומעשים טובים(מתחברים כולם 

עלמא הבא, ובלבוש ההוא עתידים לקום ולחיות בתחיית המתים...הרי מבואר בדברי הזוהר שעל ידי לבוש מתענגים ענוגא ד

ך מתו, צרי'אוהב ימים לראות טוב', כי כיוון שהימים הם לבושים, שבהם תתלבש נש ]תהלים )לד,יג([דאתי...ובזה יובן הפסוק 

ן ע לתקווהב את הלבוש שבו מתלבש גופו, שאם לא היה הלבוש  ההוא, היה ערום, כך למה שנוגלאהוב הימים, כי כמו שהאדם א

ימים הוהיינו "לראות טוב", שעל ידי לבוש  )= אם עסק במצוות ומעשים טובים(נשמתו, יאהב הימים שהם לבושים שתתלבש נשמתו 

ום י כל ייך שיתקן עצמו בתורתו ומצותו בכל יום...כישיג להסתכל ולהתענג מטוב העולם הבא...וכאשר יסתכל במה שכתבנו צר

 .“..., ועל זה היום שעבר בלי תקון חלף הלך לוויקרא, פרשת אמור קה:(ויום יש עליו מלאך ממונה וכמו שפירשו בזוהר )

כל  הימים אינם חלקים בחטיבה הכללית של השנה, אלא:  ,,)האדמו"ר מאוזרוב, חיי שרה, מאמר ראשון(. "באר משה" 18

אחד מהם הוא מציאות בפני עצמו...הזמן הוא מציאות חיה התובעת מכל אחד ואחד  השלמת חלקי הזמן במדה נכונה 

וראויה...הימים הם בריאה מיוחדת, שיש לה מציאות בפני עצמה, והיינו, שאם זוכה האדם, אזי ניצבים הם בשלמותם בפני 

את  )ח"א, רכד.(ו בחלקו כי הוא תקנם והעלם...ופירשו ב"זוהר" הקדוש השי"ת...יתר על כן הימים של הצדיק שמחים על שנפל
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הפסוק "ואברהם זקן בא בימים", שאברהם בא ונכנס לתוך ימיו, כדרך שאדם לובש בגד ומתכסה בו, והרי זה מופת חותך למה 

 .“...שביארנו, שהימים הם מציאות קיימת, אלא שמציאותם תלויה בתוכן שבו ממלאים אותם

 

, תלוי בהזנה מתמדת הנתפסת ביחס לקומתו הרוחנית של האדם והמציאות ד הקיום של עולמות היקוםיסו 

 המגיעים מעולמות רוחניים עליונים של כוחות 

כי בכל שעה ושעה היא המשכה אחרת מעולמות עליונים להחיות „ – )פרק מא(. רבי שלמה זלמן מלאדי, "תניא" 19

 .“לפניה חוזרת למקורה עם כל התורה ומעשים טובים של התחתוניםהתחתונים, והמשכת החיות שבשעה ש

, אשר נתפסים כרגע ההוה, אשר הוקצבו רצוניתה-שית הם רצף נקודות הבחירהרגעי הזמן בתפיסה האנו

ין זמנית גם בעבר וגם בעתיד, היתה ניטלת ממנו האפשרות לבחור ב-ידי הבורא. אם האדם היה חי בו-על

 טוב לרע

ק רידי הגוף והיא נסתרה מעצמה.  -כל זמן שהנשמה בגוף, אורה מכוסה על„  – 110-111ח"ד עמ' מאליהו" .  "מכתב 20

ציור )הוה. חלקים קטנים מאורה מתגלים בזה אחר זה, כי בכל רגע מתגלה חלק אחר, ומיד נכסה שוב. זהו הנקרא אצלנו רגע ההו

בל אן האור אחד פתוח, והמכסה מסתובב, ובכל מקום שמגיע החלון מגלה קצת מ לזה, אור גדול המכוסה במכסה כדורי, ובמכסה יש רק חלון

  .מיד מכסה שוב ומגלהו במקום אחר. כך היא צורת חיינו בעולם הזה(

עה דבר זה הוא מעיקרי ההסתר של העולם הזה, והוא המאפשר את הבחירה, כי אם היו העבר והעתיד מגולים לאדם  בכל ש

   אפשרי. רק בהיות העבר רק בזכרון והעתיד לגמרי מכוסה, לב האדם מלאו לעשות רע. בשלימות היה החטא בלתי

מרם ז"ל הסתר זה אינו קיים קודם שתכנס הנשמה לעולם הבחירה. גם בירחי העיבור, ידיעת הנשמה מתפשטת בכל העולם, כא     

ל הפועל אוכל חלק מהנשמה מתנוצץ ויוצא מהכח  הבחירה כל זה בהסתר,-בעולם "צופה ומביט מסוף העולם ועד סופו". )נדה ל:(

 להיפך בזה אחר זה, כי כך סידר השם יתברך בבריאה, שתהיה לאדם בכל רגע הזדמנות חדשה להדבק בנשמתו ולבחור בטוב, או

ה למיה שחס וחלילה. לאחר שכבר עברו כל רגעי הגילויים האפשריים שהוקבעו לו והאדם נפטר מן העולם, אז חוזרת אליו ראי

 –תו והוא רואה את כל חלקי נשמתו ומה נעשה מהם ואז ימצא האדם את מהותו. אם נמצא שרוב רגעיו היו קדושים, אז מהו

 רה כההקדושה כפולה ומכופלת על מספר כל התנוצצויות נשמתו משך כל ימי חייו: ואם ההיפך, להיפך חס וחלילה, וימצא או

 “כפולה ומכופלת כנ"לונדעך ולבוש נשמתו קרעים קרעים וטומאתו 

 

 הזה מאירים בכל רגע-בעולם של נצח, כל רגעי העולם

 כי באמת למעלה אין זמן אלא הכל אורות, אבל להתקבל מן המקבלים צריך„  – . רמח"ל "אדיר במרום", עמ' קז21

דם חי על ים שהאן, כי כל הימזמן...כי העולם הזה הוא תחת הזמן אבל לעתיד לבוא  לא יהיה עוד זמן, כי יהיה הכל נצחי...והעני

על כך האדמה, הם כולם מדרגות נתקנות אחת אחת. והם כל כך צינורות שנשארים פתוחים להשפיע שפע טוב על הנשמה ההיא ו

רים על והנה, הימים הנגז  הבריאה. כי כן הסדר, שכל המאורות יהיו נפתחים על הנשמה, ונשארים נפתחים לצורך הבריאה. 

ל כהמדריגות שהוא צריך לתקן, לפתוח כל כך הצינורות, שכאשר פתח כולם השלים תיקונו. ואז תהיינה האדם לחיות הם 

היו שהמדריגות ההם פתוחות עליו שכולם תהיינה משפיעות בכל רגע קטן עליו לנצח נצחים. וזהו ענין הנצחיות שהדברים 

 .“מאירין זה אחר זה בעוה"ז כולם כאחד מאירים בכל רגע...
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  ריאה, יצירה, והעשיה, הם למעשה של עולמות הבוספר רגעי קיום היקום מ

 בעולם האצילות המציאותסך יסודות קיום 

נפלא  ובאמת הזמן הוא ענין„ – )פתחי שערים, נתיב סדר  הפרצופים, פ"ז(. רבי יצחק אייזיק חבר, תלמיד הגר"א 22

 העולם שנסדרו באצילות שכל מאור הוא נותן כח לברואים ומנהיג כל והוא עצמו נברא, והיינו שכפי חשבון, פרטי המאורות

ד ביחד כך הם מספר הרגעים הנמצאים בשש אלפי שנים, שכל רגע מאיר בו מאור אחד ובזה נסדר הזמן בבחינת עבר ועתי

 . “...והווה

ותו ידי התחתונים, א-כל מדרגה שנתקן על ,שבזמן הזה„  –ו "לרק נתיב גדלות דז"א, פ ,. הוא הוסיף וכתב שם23

הימים  , והוא הרגע שחולף ועובר. וכן כל המאורות שהם"שכר מצוה בהאי עלמא ליכא"המאור הוא מתעלם ומסתלק למעלה, כי 

 כפי מספר מדרגות המאורות שצריך לתקן לפי שורש ,והשנים שחולפים ועוברים, עד שבהשתלם השנים שנקצבים לכל אדם

 לקת ממנו, ושם נהיה מכולם בבת אחת, ולכן שם אין זמן. נשמתו, אז הוא מת ונפשו מסת

ים לם עולוכן הוא בכל העולם, בכל יום נעשה תיקונים חדשים, ואחר כלות כל התיקונים אז יהיה נשלם שש אלפי שנים וכו      

 .“...באלף השביעי לסוד הנצחיות

                             

 לטת של המציאות, אין "זמן", "מקום" וחלוקת עולמותבתפיסתה המוח                    

נו בעולם פי ציורי החוש של-הבה נתבונן בענין גדול זה עוד יותר בעומק. על„  – 111-2עמ' . המשך מ"מכתב מאליהו", 24

 אמינים,מו פי מבט זה, אנ-עומד להיוולד. על-חי, ורגע  העתיד –הזה, אנו מבחינים שכל רגע, לאחר  שעבר הריהו מת, ההוה 

ר או היה שכשאחר פרידתנו מגופנו, כשכל היותנו בעולם הזה  יהיה רק בעבר, נגיע למקום אחר וזמן אחר, ושם, בעולם ההוא, י

ני פי דעת התורה הקדושה, שלאחר זמן מסויים בעולם ההוא נשוב לעולם הגופ-עונש עבור מעשינו בעבר. ושוב נאמין על

ז נמצא אפי ההבחנה הרוחנית האמיתית. -אבל הבה נסתכל על הענין במבט אחר, על  המתים. ונתחבר אל גופנו, והיינו תחיית

 י נראהכידי היותנו בגוף מסתתרים מראייתנו העבר והעתיד -תמונה לגמרי אחרת: העבר והעתיד, אחד הם עם ההווה, אלא שעל

 מו שביארנו לעיל.את המציאות אך לחלקים דקים מאד, וסדר ראיותינו נקרא עבר הווה ועתיד, כ

יתת ם לא מכל גדר השגתנו ב"זמן" ו"מקום" מושרש במסגרת זו של סדר ראיות. במבט האמיתי והעליון אין זמן ולא מקום, ג      

זה בם לנו ידי כח הגוף המסתיר את הכל חוץ מן החלקים הקטנים הנגלי-רגע ולא לידת רגע, אלא שכך מצוייר לנו בדמיוננו על

ה אינה אלא הסרת הסתר הגוף, ועל ידה אנו מגיעים ל"הבחנ -פרידתנו מהגוף  -שאנו קוראים "מיתה" אחר זה. גם מה 

בנפש, )כתוב בספרים הקדושים שישנן חמש בחינות בנפש: נפש, רוח, נשמה חיה, ויחידה שאחדותית", שכל חיינו כהויה אחת ממש 

 .התכלית הרוחנית( –שהכל מושג רק מבחינת התוכן 

שונות  ם וזמןהזה, אלא שיש בו בחינות מקו-מצא שלא באנו בהפרדנו מהגוף, מהעולם הזה אל עולם אחר, שהוא כעין העולםאז נ      

צמנו עמאשר העולם הזה: לא באנו אל "מקום" אחר כלל, אלא השגתנו היא שנשתנתה. אנו מה שהיינו, אלא שאנו מוצאים את 

 ת.בלי הסתר הגוף שצמצם את ראייתנו לראייה חלקי

הוא ויחד,  לפי זה, מה שהורגלנו לקרוא "מיתה" הינה באמת התחדשות החיים, ונמצא ששבנו אל כל העבר שלנו בהיותו מקובץ      

מר פשר לוהוויתנו, והוויה זו היא כמו שאנחנו עיצבנו אותה בהיותנו בעולם העבודה כשעברה על ידינו, חלק חלק בנפרד.  א

לימה הבחירה בתורה ומצוות, נמצא את הוויתנו הש-בר שלנו. אם התדבקנו בהיותנו בעולםשאחר המות אנו נמצאים בתוך הע

. אנו כשהיא דבוקה ומחוברת לתורה ומצוות ולנותן התורה ברוך הוא, לא כבעבר אלא בהווה ממש, וכן בעבירות חס וחלילה

ר זהו גדואמת לדעת מה הן מצוות ועבירות. נרגיש ממש, כי בה בשעה אנו עושים את העבירה או המצוה, וכבר יש לנו ידיעת ה

 .“שכר ועונש, כי ענוג זה וחרטה ויסורין אלו, אין גרוע מהן

 

 בניגוד לחלקי איברי האדם, כל הכוחות נמצאים בנשמה, אך אינם מופרדים אלא אחדותיים

כל ן הנשמה, שוחלקים...מה שאין כהגוף הנה יש בו חילוקי איברים „ – )"דעת תבונות" סימן פ(. רמח"ל 25

 ן שייךהכוחות יש בה, אבל בלא חילוקי איברים...שהגוף נברא בהסתר פנים והנשמה בהארת פנים...כי השלמות הוא אחר, כי אי

 .“בשלמות ממש חסר או יתר
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תכונת החומר היא שמורכב הוא מחלקים שונים, ונבחן בהבחנת „ – (163-164)שם בהערות פירש הרב פרידלנדר  26

חנת שבא מהסתר פנים. אולם הנשמה היא פשוטה ובלתי מורכבת מחלקים כמותיים ונב ,מורה על החסרון שבחומרהכמות. זה 

 .“רק בהבחנת האיכות לפי דרגתה. תכונה זו של אחדות בלתי נחלקת לחלקים מורה על שלמותה, שבאה מהארת הפנים

ר את שלא לעבו ,)השגת היחוד ועשיית רצון הבורא(זו  והנה די היה שיתחזק באמונה„  – לא-עמ' כזרמח"ל "דעת תבונות" . 27

 כל הרע ,פי ה'...שאז היה הקב"ה עושה ביום אחד את מה שהוא עושה עתה בשיתא אלפי שנין...כי היה מבטל ברגע אחד

= ) מה שלא רצה להשיג מצד הידיעה (תמעשיבהוכחה  )=הוצרך להראות לו במופת  )כאשר לא עמד בנסיון(מהעולם...והנה אז 

תחילה ממה שהיה יכול להשיג  ע"י הרבה הוכחות מפורטות(= )...והוא דרך קושי העולם הזה...שיתברר לו במופת בפרט במחשבה(

 .“ולהתברר לו הכל בבת אחת

רים פי הסברים קצ-משל למה הדבר דומה, תלמיד שתפיסתו מהירה מבין על„  – (56)שם, הערה . הערות הרב פרידלנדר 28

 הדגמותידי ציורים ו-תלמיד קשה ההבנה נזקק להסברים ארוכים ומפורטים, וצריך להמחיש לו את ההסברים על ורמזים. אולם

    .  “מרובות

, אבל טבעו של אור התורה שאינה נתלית בגוף והוא שכל נבדל„ – מס' שבת )כא.([ –]"חידושי אגדות" המהר"ל . 29

וע שכל ויד, (" הספוג ברוחניות המהווה אותוחומר")=  י, אינו נתלה בגשםאור, כי האור הוא נבדל לגמר  –לכך תיקרא התורה 

 .“הוא בזמן וכל שאינו בגוף אינו תחת הזמן ("חומרי)= בדבר  דבר שהוא בגוף

 .“כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור„  – )צ,ד(.   תהלים 30

 

 י, הנלמד מתופעת החלומותלשכל רוחנטבעי ההבדל בין שכל                            

ת בשכל וזה הענין הוא באמת דבר נפלא ונעלם מאד ואי אפשר להבין זא„ – )"ליקוטים", ח"ב, ס"א(. רבי נחמן מברסלב 31

השבעים  רק כח מדמה, אזי ברבע שעה יכולים לעבור כל )= כי אם(נסתלק ואין לו  )= התודעתי(האנושי...כי בחלום, שאז השכל 

שכל  ה החלום, שעובר והולך כמה וכמה זמנים בשעה מועטת מאד ואחר כך כשמתעוררים מהשינה, אזי רואים,שנה, כאשר נדמ

ליו אלו הזמנים והשבעים שנה שעברו בחלום, הוא זמן מועט מאד באמת. וזה מחמת שאחר אחר כך בהקיץ, אז חוזר השכל א

 הם שבעים שנה גם אצל השכל-, רק שבעים שנה ממשואצל השכל כל אלו השבעים שנה שעברו בחלום הם רק רבע שעה אצלו

י כמו שלנו. ובאמת בשכל הגבוה למעלה משכלנו, גם מה שנחשב אצלנו לשבעים שנה ממש הוא גם כן רק רבע שעה או פחות, כ

 מש כן מ-בשכל שלנו, שהוא רק רבע שעה, כמושאנו רואים, שיכולים לעבור שבעים שנה בחלום ובאמת אנו יודעים אחר כך 

ם מה שנחשב לפי שכלנו שבעים שנה ממש, הוא בשכל הגבוה למעלה יותר, רק רבע שעה, רק שאין אנו מבינים זאת, כי ג

א הכל הוובחלום, אם היה אחד בא אליו בשעת החלום ואומר לו, כי כל זה שנדמה לו שעוברים ימים ושנים, שבאמת אינם כלום 

כל נה, בששו כן ממש, אף על פי שאצלנו לפי שכלנו נדמה שזהו זמן של שבעים בודאי לא היה מאמין לו כלל...כמ -רק רבע שעה

גבוה גדול יותר, הוא רק רבע שעה. וכן למעלה מעלה, שבשכל, שהוא גבוה  עוד יותר למעלה, גם אותו הזמן שהוא בשכל ה

 כל גבוהמעלה מעלה, עד אשר יש שרק  לזמן מועט ופחות מאד. וכן ל )= כי אם(משכלנו, אינו נחשב שם בשכל הגבוה עוד יותר 

    .“כל כך, ששם הזמן כולו אינו נחשב כלל...וכל הזמן אין ואפס לגמרי...

 החוויתי הנתפסהמרחב גם מתקצר בשכל רוחני גבוה, לעומת השכל  

 .“שאדם יושן כאן וחולם שבאספמיא„  –במס' נדה )ל:( הובא, שבחלום גם מרחקים עצומים מתאפסים 

מקום אצלו יותר, וכן למעלה מעלה, עד שה )= מתקצר(וכמו כן למעלה, כל מה שהכח גדול יותר המקום נקטן „  –)שם(   .32

 .“...מתבטל לגמרי, רק שבשכלנו אי אפשר להבין כל זה

יה מן ה במקום בו קיימת רוחניות גבוהה ביותר כבית המקדש, גם שם מתבטל המרחב. לכן בקודש הקודשים, ארון הקודש לא  .33

 מרחקו המדה, היינו, על אף שרוחב המקום היה עשרים אמה, כאשר מדדו את הארון משני צידיו לכיוון הקיר  לכל צד, נמצא

 פים, אך. בזמן המועד כל שטח המקדש היה בטל ולתוך מקום זה נכנסו מאות אלפים ועמדו צפו]מס' בבא בתרא )צט.([עשר אמות 

צר גם נע קי  המפורש מפי הכהן הגדול,  המקום עצמו היה עוד יותר מתרווח. הזמןכאשר היו משתחווים, בעת שמיעת השם האלו

 .]מס' יומא )כא.([אז שם ו"לחם הפנים" נשאר חם כל השבוע ועל המזבח היה בשר כמה ימים ולא הסריח 

בוכים", , מסביר על כך הרמב"ם ב"מורה נ“שמש בגבעון דום„ – ד([-)י,יב ]יהושע. השמש, שאותה העמיד יהושע 34

)הקדמה שניה, שאת הנס ראו רק אלו שנלחמו שם בשדה הקרב אך לא נראה בשאר המקומות. וכתב המהר"ל -ח"ב, פרק ל"ה

יש לומר, כי ליהושע ולישראל באופק ההוא היתה עמידת השמש, ולכל העולם לא עמדה השמש...ואם יאמר איך „ – "('"גבורות ה

כי יתכן שתלך )= התשובה לכך היא( ד בפעם אחת, שהם שני הפכים בנושא אחד ?...יתכן דבר זה בציור, כי תלך השמש ותעמו
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השמש מצד ענינה הנהוג ותהיה לה עמידה מצד הנס, שיכול להיות לדבר אחד שני דברים הפכיים מצד שתי בחינות, והטבע דבר 

בחינות...ולא שהיתה נראית עומדת,  מיוחד ושלא בטבע דבר מיוחד, ומפני שהם שתי מדרגות מתחלפות, הנה היתה השמש בשתי

                       .“אלא עמידה גמורה ליהושע וַעמו באופק ההוא

 

 השפעת העתיד על העבר  –סוגיית "אין ברירה" 

 ת השפעה, אם קיימפב.( ועוד[)]כגון: מס' עירובין )לז:(, במקומות שונים בתלמוד נדונה הבעיה הזו בענינים שונים 

פעול ת של רצון האדם כעת, למשל אם ברור, שאם הוא היה חושב על כך בעבר, הוא גם היה רוצה למבחינה דיני

 ולעשות את אותו הדבר.

 פי משנת רבי יוסף ראזין, המבאר את היחס בין-ותלותו במרחב על השפעת זמן  העתיד על העבר

  .דו נעצרמי שאינו חווה התרחשויות, הזמן לגבי די הבחירה העתידית לידיעה הקדומה.

 

ר, הגאון האדיר רבי יוסף ראזין )הרוגאצ'ובר( מבאר מתוך הסוגיות ההלכתיות, כי זמן בלא שיתרחש בו דב

"כי אורך ימים „  – ]מס' יומא )עא.([עובדה זו מתבארת גם מתוך הגמרא  אינו נתפס כלל בשכלנו ואין לו כל משמעות.

   . ?“י יש שנים של חיים ויש שנים שאינן של חיים וכ ]משלי )ג,ב([ושנות חיים ושלום יוסיפו לך" 
זמן  אם מתה בנערותה עד שלא עמדה בדין והגיע„ –רש"י יש בגר בקבר או אין בגר בקבר ]„ –במס' כתובות )לח:( שואל רבא 

אן ם משתנה בזה וכזמן פועל מה שהאד„ – הרוגאצ'ובר מבאר את יסוד השאלה. “.[“בגרותה בקבר, מי חשיב בגר או לא

וך דבר בת . שוב אנו רואים כאן, כי אם לא אירע)"צפנת פענח", כת"י הובא ב"מפענח צפונות", פ"ג סי' כב עמ' קח( “ליכא מה שישתנה

עות מס' שבו]הטווח של הזמן, אין לזמן כל יחס אלינו. יש לכך גם כן השלכות לגבי דיני שבועה כדברי הגמרא ב"תלמוד ירושלמי" 

ש תריהון רבי יוחנן וריש לקי אחר כך ואותו יום עבר ולא אכלה.[ – "פני משה]"שבועה שאוכל כיכר זה ועבר היום ואכלה „ –([ )ג,ז

= התראה, ), טעמא דרבי יוחנן משום שאינו ראוי לקבל התרייה )= כטעם של החולק עליו(פטור.לא טעמא דאהן  )= שניהם אומרים(אמרין  

שה בלא תע . טעמא דריש לקיש משום שהואולהתרות בו רגע לפני סיום היום, ולפני כן עדיין אינו עובר על שבועתו(כי אינו יכול לכוון 

ו על זה ב)= כי לא ניתן להתרות שאין בו מעשה. מה מפקה מביניהון שרפה והשליכה לים. אם תימר, משום שאינו ראוי לקבל התריה 

     . “פטור. ואם תימר משום שהוא בלא תעשה, הרי יש בה מעשהשהגביל את עצמו לאוכלו.( שעבר על ביטולו, אלא רק על כך שעבר הזמן 

בור השאלה הנשאלת כאן היא לפי ריש לקיש, ממתי הוא ראוי לקבל את המלקות, האם מיד כאשר שרף את הכיכר או רק אחר שיע

ר אן, כאשעבורנו בלא האירוע המתרחש בו, אם כן גם כהיום. שאלה זו היא למעשה הנידון שלפנינו. היות שהזמן אין לו משמעות 

ר יד כאששרף את הכיכר, אין לזמן חשיבות ביחס לשבועתו, כי הרי בכיכר זה הזמן אינו פועל בו כלום והוא מקבל את המלקות מ

ל חהזמן היה יכיוון דשוב לא „ – )"צפנת פענח", מהדו"ת עמ' פט וראה ב"מפענח צפונות" פרק י' סימן כ.(שרף אותו וכדברי הרוגאצ'ובר 

טורת אינו )= מראה הקשאני קטורת הואיל וצורתה „ –. וכן פירושה של הגמרא במס' שבועות )יא.( “על הכיכר, כיוון שהכיכר אינו

ן . היות שאין הזמ“ה.()כיוון שאינה משנה את תכליתה אינה נפסלת בלינבכל השנה כולה משתנה, בניגוד למשל לבשר, שנרקב לאחר זמן בהשהייתו.(  

  משאיר עקבות בקטורת, כיוון שפסול לינה הוא דין של זמן, אין לו יחס לעצם הדבר. 

וך תון בתהוא מתייחס גם לשאלת הפילוסופים, משום מה לא ברא ה' את העולם קודם לכן. על כך הוא עונה, כי הוא משום שהאדם נ

 השאלה ת, ולכן כל תופעה נתפסת אצלו יחד עם מושגי המקום והזמן. לכן עצםהמגבלות המושגיות של הזמן והמקום בצורה מוחלט

שייך  מה שייך לומר למה לא עשוה קודם ומה„פי חלקי זמן של קודם הבריאה, שעת הבריאה ואחר הבריאה, אך -מתחלקת אצלו על

ום הם מן והמק. הז]"מפענח צפונות" )ג,א([ “אות כללבזה, כיוון דלא היה מצי )= קודם(קודם, כיון דלא היה זמן כלל ולא מקום ומה שייך 

ירצה נינה, ששאמתת הרצון ומהותו, זה ע„יחידה אחת, בלתי ניתנת להפרדה. לכן, גם לא שייך לשאול מדוע לא בראו אינסוף, כיוון 

 ]"מורה נבוכים" )ב,יח([. “ושלא ירצה

לל מציאות סובייקטיבית והמנין הכו  , או שהםת אובייקטיביתהם מציאו (טיביתאינדוקתפיסה )האם הפרטים 

 הוא המציאות האובייקטיבית ? (טיביתדדוקתפיסה )

כמו המקום והזמן, כן הדבר ביחס למקום או חפץ, אשר שייך בו מניה, האם היחס בין הדבר למנין הוא אחדותי וכאשר הדבר מוגדר 

הרוגאצ'ובר מגדיר  א חלק ממנו או שהוא מופיע רק לאחריו ?לראשונה כמקום או חפץ בפני עצמו המנין מופיע יחד איתו והו

האם יש -. לשון אחר]"מכתבי תורה", מכתב נג, עמ' טו[ “במציאות הדבר, אם המנין חלק מן המציאות או זה גדר בפני עצמו„  –זאת כך 
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, האדם המונה הוא זה שיוצר את  המנין לדבר גדר של "חפצא". היינו, הדבר עצמו יוצר את המניה או שיש לו גדר של "גברא", היינו

נפקא מינה גבי "בל „ -ואז כל זמן שאין דבר שני אין כאן מניין כלל. הוא כותב שם, כי יש לכך השלכה לגבי הדין של "בל תוסיף"

אחד,  הוא( )=תוסיף" באותו הדבר. אם שייך רק היכי דהתורה אמרה לנו מספר כמו בהזאות וכמו בערבות והדסים, אבל בדבר שרק 

. אם המניה אינה חלק מהדבר עצמו, אזי היא אינה חלה עליו, כי אין לה כל “אם משום דאין פחות מאחד, או זה גם כן גדר התחלה

קשר לעצם הדבר ואין בכך משום "בל תוסיף",  אך אם היא מופיעה יחד עם הדבר והוא כבר נחשב למספר הראשון, ממילא האדם 

"בל תוסיף".  הדבר גם נוגע לשאלה, האם כלל הפרטים הם מציאות עצמאית, או אם היא אינה אלא רק  עושה את השני ועובר על

  . [)א,נא(, )ג,יח(נ" "]"מויציר סינטטי ומחשבתי ובמציאות קיימים רק הפרטים, כדברי הרמב"ם 

אך באמת זה גדר גדול, מחלוקת „ –לוקת , כי לגבי ההלכה מבחינה מעשית קיימת בכך מח])שם(, מכתב נז, עמ' טו[סובר  הרוגאצ'ובר

ולפעמים הכלל היא מציאות קיימת ואז  “בכמה דברים בש"ס גבי ציבור ופרטים, האם הפרטים הם חלק ציבור או מציאות בפני עצמה

, (, מס' עירובין )צו.([מס' ר"ה )כח:והנה עיין ]„ –. וכן הוא כותב שם לגבי "בל תוסיף" )שם( “כן גדר ברוח הגוף צורה בלא חיבור„

ילקה" ואמאי לא מקשה, דאיך תיקן רבן יוחנן  )= בסוכה, אשר החיוב לישון בה הסתיים ביום השביעי של סוכות.(דמקשה שם, "הישן בשמיני 

רחך צריך לומר שיהא לולב ניטל כל ז' בגבולין...הא יש כאן בל תוסיף...ועל כ )= במקום נטילה חד פעמית של הלולב בתחילת החג(בן זכאי 

דדבר שאינו  לפנינו לא שייך "בל תוסיף", רק היכא דהמספר הפרטי הוא גם כן מהמצוה ומשום דמוסיף על ז' ונעשה ח'...אבל לולב 

דאינו בגדר מספר, דאין מצותו רק פעם אחת וזה לא בגדר מספר רק מחמת המציאות בזה, לא שייך "בל תוסיף", דהדבר איננו. ועיין 

ציאות וזה רק עצם אחד לא , גבי ענינים כוללים, אם שייך עליהם גדר מ)= נ"א(ח"א פרק נ'  )= נבוכים(ו בספר המורה בדברי רבינ

 .“פרט

"נקודת זמן" על הציר הרציף של הזמן   –השפעת העתיד על העבר באמצעות הגדרת שתי הופעות של הזמן 

תית, אשר כל "נקודת" זמן נמצאת גם ו"שטח הזמן", בו  נתפס טווח מוגבל של הזמן כיחידה אחדו

 בשאר"נקודות" הזמן בטווח המוגדר

יאוש שלא נושא זה מופיע בכמה ענינים בתלמוד במובנים שונים. ניתן לראות דיון בהשפעת העתיד על ההוה לגבי הסוגיה של "      

הא לא די יאוש שאין בו סימן. אביי אמר לא הו אביי אמר לא הוי יאוש ורבא אמר הוי יאוש...כי פליגי בדבר„ –מדעת" ]ב"מ )כא:([ 

שהרי „ –רש"י ] “ידע דנפל מיניה. רבא אמר הוי יאוש דלכי ידע דנפל מיניה מייאש אמר סימן לית לי בגויה מהשתא הוא דמיאש

 .[.“נפל וכשיודע שוב אין דעתו עליו

ינו אם אביי על העבר, אלא רק כפועל יוצא, אך על כל פנים, גבנימוקי המחלוקת ביניהם, אינו מופיע הגורם של  השפעת העתיד       

הנ"ל  בנידוןמציג הופעה זו כגורם לא מציאותי לביסוס דעתו. לכן ניתן לומר, כי גם אביי מסכים, כי קיימת אפשרות שכזו, אלא ש

ו יכול י אומר, כי העתיד אינ, כי גורם זה כן מסתתר מאחורי הכרעתם של אביי ורבא. אבימאידך ניתן לומראין להתחשב בכך. 

ו ת ואיללהשפיע על המצב  העכשווי )העבר(, וכיוון שכרגע הוא אינו יודע שנפל ממנו, מציאות העבר קובעת את המציאות הדיני

ייאש רבא אומר, כי בציר הזמן, מחשבת העתיד של מאבד החפץ משפיעה כל כך על העבר, עד שאנו אומרים, כי כעת הוא כבר מת

 העתיד וא דמייאש"(, אף שכרגע, המאבד אינו יודע כלל כי בעתיד הוא יתייאש. ההלכה היא כאביי, כי בנדון זה איןה "השתא)

אך  הרוגאצ'ובר אינו רואה בכך את בסיס מחלוקתם, אלא בכך, שאם כאשר הדעת אינה פעילה זה מהווה חסרון, משפיע על העבר. 

 יכא דצריךאם צריך להתייאש לעשות פעולה, או צריך רק שלא יקפיד, וה„  –קת זו היוצא ממחלו-זמן העתיד גם לדבריו הוא הפועל

]"צפנת  “לעשות לא שייך למימר "אגלאי מילתא למפרע", והיכא דרק שלא יהא הדבר להיפך, יש לומר אגלאי מילתא למפרע

 פענח", הלכות גירושין )ב,כ([.

מוד בענינים אחרים, כאשר הוא מגדיר את הזמן בשתי הופעות שונות. אם הזמן אמנם, הוא רואה בכך בסיס להבנת מחלוקות בתל      

נחשב רק כנקודה על ציר הזמן )"נקודת הזמן"(, אזי אין לנקודת זמן עתידית כל השפעה על זמן העבר, או אם הזמן מוגדר כשטח, 

בגדר זמן המציאות, אם כוונת התורה, „–הרי שהשטח הוא גוף אחדותי וקיימת לא רק זיקה מן העתיד על העבר אלא גם להפך 

השטח, הזמן שיש עד יום זה, או רק נקודת הזמן, ונפקא מינה, דאם מחמת שטח, אז הוא דבר מצטרף, אם כן הדבר ישנו גם קודם רק 

ם זה עדיין עדיין לא בא )= כפי שכתבנו לגבי המחלוקת ב"ייאוש שלא מדעת".(...אבל אם הכוונה רק לנקודה של זמן פלוני, אז קוד

  (. 15)הובא בספר "חיי עולם נטע", עמ'  “ליכא

ההוא גברא דשדר לה גיטא לדביתהו )= שלח שליח על מנת „ –הזמן המצטרף מהוה בסיס להבנת הגמרא במס' גיטין )כט:( -שטח

שלושים יום.(. אתניס בגו  אל תתן לה את הגט אלא לאחר לא תיתביה ניהלה עד תלתין יומין )=-לתת גט לאשתו.(, אמר ליה לשליח

 – רש"ינאנס השליח בתוך הטווח של אותם שלושים יום וידע שלא יוכל להביא את הגט מיד לאחר שלושים יום( ] תלתין יומין )=

.[ אתא לקמיה דרבא...אמר ליה מסור מילך קמי דידן, דלבתר תלתין יומין משוינן שליח ויהיב ליה “שלא יוכל לילך אחר שלושים„

והא שליח שלא ניתן -לה )= מסור לבית הדין שלנו את השליחות, כדי שנמנה שליח אחר במקומך.(. אמרו ליה רבנן לרבאניה

לגירושין הוא )= הרי בתוך שלושים יום אין עדיין תוקף למינויו כשליח, אם כן כיצד הוא יכול להעביר לרשות בית הדין את מינוי 
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. כוונת הבעל היתה לא ליום מיוחד “תלתין יומין מצי מגרש, כשליח שניתן לגירושין הוא אמר להו, כיוון דלבתר ? השליחות שלו(

)"נקודת זמן"(, אלא שיעברו שלושים יום, אם כן, הדבר מצוי כבר עכשיו, אלא שמבחינה טכנית  הוא רחוק מאיתנו, לכן דינו כזמן 

  שטח, כי למרחק אין חסרון כשלעצמו.

דרים )צ:(ד"ה ומיהו[, לגבי השפעת זמן העתיד על העבר וזה מזכיר מאד את המחלוקת בין אביי לבין בדומה לכך כתב הר"ן ]מס' נ

בשאלה, דברי הכל אין חכם מתיר אלא אם כן חל הנדר...ואיכא מאן דאמר, דאפילו הכי האומר קונם עלי, „ –רבא ]מס' ב"מ )כא:([ 

דלא פליגי ר' נתן ורבנן אלא בתולה נדרו באם שאפשר שלא יחול הנדר  דבר פלוני לאחר שלושים יום, חל הנדר מיקרי, וחכם מתיר

לעולם, אבל תולה נדרו בימים, כיוון שסוף איסורו לחול, אע"פ שלא חל עדיין, חכם מתיר. ואיכא מאן דאמר, דאפילו בכהאי גוונא, 

ון שהוא התנה שנדרו יחול כעבור מספר ימים . כיו“כיוון שמכל מקום עדיין אינו נאסר אין חכם מתיר. וסברא קמא תריצא לי טפי

קצוב, אם כן ודאי שאחר אותם ימים יחול הנדר. ולכן הוא יכול להישאל )היינו, שהחכם יעקור את הנדר מעיקרו( עוד לפני שהנדר 

וח הזמן הנ"ל פי דרכו של רבי יוסף ראזין, נוכל להסביר, שאנו מתייחסים לטו-יחול בעתיד, כי זה נחשב שכבר כעת חל הנדר. על

  כ"זמן שטח" והעתיד נמצא כבר כאן ועכשיו בכל "נקודות" הזמן של ההוה.

[ בדברי הרמב"ם ]הל' שבועות 55הבדל זה בין "נקודת הזמן" ו"שטח הזמן", רואה גם הרוגאצ'ובר ]"צפנת פענח", מהדו"ת, עמ' 

היה עומד בניסן ונשבע שלא יאכל בשלושים יום מראש חודש  ...שאין מתירין נדר או שבועה שעדיין לא חלו, לפיכך אם„ –)ו,יד([ 

דסבירא ליה לרבינו זמן הוי כמחוסר מעשה גבי היתר „ –. על כך העיר מרן הר"י ראזין “אייר וניחם, אינו נשאל עד שיכנס אייר

"נקודת ל המציאות של היום )= נדרים. ואף דמהך דגיטין...גבי שליח שניתן לגירושין, לא משמע כן, נפקא מינא בין אם מקפיד ע

כמו שאמרנו, אבל אם הקפידא היא ליום פלוני, הוי כמו כי הזמן הוא מחובר שבין זה לזה,  הזמן"( או אם מקפיד על שטח הזמן

הגדר כך דדבר דאין הקפידא על הנקודה רק על זמן המצטרף, אז הזמן „ – אחר מבאר הוא גם את אותו רעיון. במקום “מחוסר מעשה

המאוחר הוה כמו שהוא עכשיו גם כן, ואי אפשר לזמן המאוחר בלא הקודם והוה שטח אחד, אבל דבר דהקפידא רק על הנקודה 

  (. 4)"צפנת פענח", דוינסק, ח"ב, עמ'   “פלונית אז עדיין אינו

לחלק במצוה הבאה מזמן לזמן, אם  הגאון יצא„  –את דבריו מבאר ביתר פירוט רבי נ. נ. אלועסקי ]שו"ת "חיי עולם נטע", סי' י'[ 

עיקר הכוונה היא רק על נקודה של זמן פלוני, דאז קודם זה עדיין ליכא שום דבר, ובין אם שטח הזמן שבינתיים מצטרף לאותה 

ת מצות סוכה, ד' מינים, אכילת מצה, נר חנוכה וקריא -נקודה, ואם כן הדבר התחיל לחול מקודם, רק עדיין לא בא הגמר. הדמיון 

המגילה, עיקר הכונה הוא רק על נקודה פלונית, שאז חל חיובה, והזמן הקודם, לא התחיל כלל להצטרף לאותה נקודה, כי אין 

נפקותא לנו, אם ממצות סוכה דאשתקד עד מצות סוכה דהאידנא )וכן ביתר המצוות שחשבנו( חלף עבר ביניהם שנה תמימה או לא, 

אם מברכים „ –. הוא גם שאל את הגאון שם “האי גוונא וודאי נחשבה למצוה הבאה מזמן לזמןכי העיקר הוא רק נקודה זו. הלכך בכ

ידי השטח הזמני הזה באתה החמה -דכאן הזמן הוא שטח ועל„ –. הגאון השיב לו “ברכת שהחיינו על ברכת החמה מכ"ח לכ"ח שנה

  ועיין עוד שם, ביתר פירוט.  “הלמקומה, אשר אז נראית בזה המקום, וזה לא הוי גדר זמן לברכ

ושווין שאם צייץ טליתו ועשה מזוזה לפתחו )= „ – בהקשר לטלית ומזוזה שעשה האדם בשבת, הובא בגמרא ]מס' שבת )קלא.([

אמר רב יוסף לפי שאין קבוע להם זמן. אמר ליה אביי אדרבא מדאין -ועבר בכך על מלאכות אסורות בשבת( שהוא חייב. מאי טעמא

. ומבאר על כך הגאון )"צפנת פענח", הל' כלאיים עמ' “וע להם זמן )= המיוחד לקיום המצוה, לכן( כל שעתא ושעתא זמניה הואקב

. רב יוסף סבר כי הזמן בעצמיותו, מהותו היא “גבי ציצית ומזוזה דהוא דבר דאין קבוע לו זמן, אם זה יש לתלות בזמן או לא„ –כב( 

כיוון שיש תלות מוחלטת בין זמן למקום, גם המקום הוא הגבלת הדבר בתוך שטח, היינו, החסם העליון של הגבלת כל דבר בזמנו ו

  הדבר יוצר את המקום ואת המרחב. 

האם עצם החלל כשלעצמו )אפלטון(, או החסם העליון התוחם את החלל, יוצר את -אריסטו ואפלטון חולקים מהי הגדרת המרחב

אנו רואים שלא ניתן להגדיר את המרחב בצורה קיצונית ומוחלטת כאחת משתי הדעות, אלא לעתים  הגדרתו כמרחב. במקורותינו

החלל עצמו נחשב כקובע את הגדרת המרחב ולעתים החסם העליון שלו וכל דבר אשר אין לו זמן קבוע, אין לו כלל יחס לזמן. שאלה 

 –( 15ענח" שם וראה תשובת הגאון )בספר "חיי עולם נטע" עמ' זו שייכת גם לנושא של מילה שלא בזמנה, כדברי הגאון ]"צפנת פ

למאן דאמר ביבמות דף עב, דמילה שלא „  –.[ “וכן מצוה שאין לה זמן, אם כל יומו זמנו, או בלא זמן כלל, זה פלוגתא בשבת„

לימול בלילה ? אם זה לא הוי בגדר זמן,  בזמנה מותר למול בלילה, יוצא דופן, למאן דאמר, שבת דף קלה, דיכול למול מיד, אם מותר

. השאלה היא, אם יוצא דופן, אשר אינו נתון בגבולות הזמן, לכן אין הזמן מהווה אצלו גורם לחיוב המילה ולכן “או כולו זמנו הוא

 ר, כי הוא דבר השייך לכל הזמן. מותר למול בלילה, או שמא נאמ

שאלת הסתירה, כביכול, בין הידיעה לבחירה מבסיס ההבנה של מושג הזמן. הנחת השואל פי כל הנאמר לעיל ניתן לבחון את -על      

פי השערה זו נוצרה לשואל סתירה "הגיונית", אך ראינו לעיל, כי אפילו בתפיסה -היא, כי הזמן מתחלק בלעדית לנקודות זמן, ועל

אם כן, כל שכן לגבי אלקים, מי שתפיסת האלוקות היא  "נקודת זמן" "שטח זמן" וכו',-האנושית קיים הזמן במובנים שונים, כגון

אצלו כה נמוכה, עד שהוא רואה במושג הזמן שהוא ערך נברא, ערך קדמון של בורא, ניתן לומר לו, כיוון שהזמן נתפס גם כשטח, 

גם כאשר צופה מן הצד  זמני, לא שייך לכן לראות מבחינה מושגית הפרש זמני בין הידיעה לבחירה.-היינו, מצב אחדותי וממילא בו
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רואה כיצד אדם אחר מבצע פעולה מסויימת, קודמת ידיעתו של הצופה למעשה האדם, כי ההווה מתחלק בין העבר לעתיד, אך כיוון 

 שהוא זמן אחדותי, הוא רואה זאת ויודע על כך, יחד עם עשיית הפעולה של השני. כל שכן, כאמור, כאשר מדובר על ידיעת ה'.

 אנו פוגשים שלשה מושגים של חושךבמקורותינו, 

מי שלא נתפסים בשכל והמוח הגש ומושגיםחז"ל עוסקים ביסודותיו הרוחניים של היקום ומה שמעבר לו, אשר הם ישויות       

ושגים מידי המוח האנושי. לכן, חז"ל מתארים ישויות אלו באמצעות -וגם אין לכך מילים בלשון המדוברת הנתפסות על של האדם

 דברים אלו הינם משל והמשל כמובן חייב להיות נתפס בשכלסים בשכל האדם ואשר יונקים מאותם ישיויות רוחניות. הנתפ

. וכתב שם “משל בלי שכל כגוף בלי רגל„  – , כמו שכתב רבי אברהם ]משלי )כו,ז([האנושי ולהתקיים במציאות הנתפסת

   . “משל לנמשל מפני מה  שיוסיפו או יחסרו  בזכרם המשלוכן הענין במשל בפי כסילים, כי לא יסכים ה„  – הרלב"ג

כים, צריך שתדע שחז"ל לשיטתם הול„  –]"מאמר על אגדות חז"ל", הדרן הג', הובא בתחילת הספר "עין יעקב"[   הרמח"ל כתב

ל י העולם השפשהדברים הגשמיים מתנהגים ומתפעלים מריחות רוחניים למיניהם, היינו, המלאכים השדים והמזיקים וכל דבר

 מוד עללע מעולםאפשר לו -מתנועעים בהשפעת העליונים וכן דברי הגשמיים עושים רושם ברוחניים. ומי שלא  יכיר הדרך הזה אי

צריך שתדע, שדברים רבים מעיקרי הסודות ירמזום חז"ל בענינים מן הטבע „  –שם לעיל, הרמח''ל כותב  עוד  . “דעתם כלל ועיקר

ענין המשו מן הלימודים  שהיו מלמדים בדורות ההם אנשי החכמה  הטבעית והתכונה. ואמנם אין העיקר להם או  התכונות וישת

ההוא  המשלי ההוא הטבעי או התכוני, אלא הסוד שרצו ללמוד בזה. ועל כן לא יוסיף ולא יגרע על אמיתת הענין הנרמז, היות הלבוש

עוד  . הוא ממשיך“ה יכול להתלבש בלבוש אחר כפי  המפורסם בדורות ההםאשר הלבישוהו אמיתי או לא...ואותו הענין עצמו הי

ם רק הלסייג בכללים שונים את הבנת דבריהם וגם כותב כי דבריהם מבוססים על כללי האגדה המסורים לנו מסיני, אשר לעתים 

ו אגרותיבשכבר כתב ה"חזון איש"  רומזים על כללים אלו ואנו אין בכוחנו כלל להבין את עומק הכללים וכיצד להשתמש בהם, כפי

 משל שללגבי י"ג מדות שהתורה נדרשת בהן לענין ההלכה. לכאורה, מדבריו אלו יוצא, שכל נסיון להסתמך על דבריהם בעניני ה

כל  זמנית של-והבוהיסודות הרוחניים שהובאו על ידם, אמור להכשל על הסף ובפרט בדורותינו חלשי השכל והידיעה המושלמת 

פי משליהם, לכאורה  זה יהיה טפשי ביותר -על פיזימכאן, שגם כאשר אנו מצביעים על חוקי יסודות היקום ה  ת התורה.מקורו

ור לאת. ליפיזיקלקבוע  מסמרות ולומר שלכך הם התכוונו בוודאות, או מה שהובא במשל הוא למעשה ודאי לדעתם ונכון במציאות ה

"ל די חזי-ת אמינות התופעות הנצפות על ידינו ואת מה שנראה לנו במשלים שהובאו על, ננסה לנסח בזהירות אכל מה שהובא לעיל

ה ו ובמידינ-כדי לתאר תופעות וישויות רוחניות, כדי להמנע מנפילה לתוך מהמורות של הגיון שגוי בהבנת התופעות הנצפות על

בנה פיסות המדעיות הנאיביות והטפשיות של השאנו רואים על כך בדברי חז"ל. חוקרי המדע כיום כבר די בשלים להבין, שהת

נה יה נכופי תפיסת המדע, היינו, הגדרת תופעה שתה-אובייקטיבית הן נחלת העבר. ידוע להם כיום, שאין שום "חוק פיזיקלי" על

. כן יםטבע עוצב מחדש כדבר הנכון, רק בתנאים מגביל-בכל עת ובכל מקום  ובכל תנאי, ללא יוצא מן הכלל. המושג של "חוק"

ורה הובן, שכל הגדרת תופעה פיזיקלית תלויה בתפיסתו הסובייקטיבית של החוקר, אף שיש עדיין מעל לאנשי המדע דברים בצ

" "חוקים ניתן לדרג את התופעות הניצבות בפני חוקרי המדע לכמה דרגות. לתופעות או מיניזם ומטריאליזם קיצוני.עיוורת בדטר

 .נותאין להן כל אמי  – ת )כגון מטריאליזם, אבולוציה, מטיריאליזם וסקפטיציזם קיצוני(הבנויים על אסכולות פילוסופיו

ר אותם אמינות. תופעות או "חוקים" אשר כדי להגדימעט תופעות או "חוקים" הבנויים על הצורך בשיטות מחקר מדעיים יש להם 

ל הישר, ניתן לומר שהם אמינים אך מבחינה אין צורך בשיטות מחקר מדעיות, אך יש צורך באקסיומות הבנויות על השכ

ה ל. ישנסובייקטיבית ויש להם זכות קיום בפני עצמם. למשל, תופעת האור יש לה שלוש אפשרויות אקסיומטיות, שפי שראינו לעי

ב שילו שפי ראייתנו מגיע בצורה זו כולו מבחוץ, או שהוא מגיע כולו מתוך נפש האדם, או שי-האפשרות  שהאור, כפי שנתפס על

גדרתו אור והבין שתי אפשרויות אלו. ניתן לומר, שלכל אחד מניסוחי  החוקיות של האור יש אמינות סובייקטיבית. לגבי התנהגות ה

פים פים הנצלגבי תופעות וגו ת מבחינת האמינות הסובייקטיבית.)כגל או חלקיק( התלוי בפרמטרים של הניסוי, יש זכות קיום לפחו

סה ההקדמות הנ"ל ניתן לומר, שהן אמינות לחלוטין מבחינת האמת "כשלעצמה", היינו, עד כמה שהתפי ידי העין ללא כל-על

האנושית מגיעה. למשל, האם כדור הארץ או השמש עומדים במרכז הגלקסיה שלנו. עד כמה שהתפיסה האנושית נכונה 

א משום שלכל אחת מההנחות האלו יש את "כשלעצמה", שתי האפשרויות נכונות בשווה מבחינת התפיסה האנושית ולאו דוק

 ת אינההפגמים האופייניים לה, אלא משום שהיקום הוא אינסופי ונעים בו גרמי שמים וכשם שבכל דבר אינסופי התפיסה האנושי

, ק לומריכולה לקלוט ולעכל את מה שמתרחש בו בצורה כוללנית  ולהכריע מה מתרחש בו באמת, כן הדבר לבעיה זו. ולכן ניתן ר

  שבראייתנו המוגבלת זה נראה לנו מבחינה סובייקטיבית בצורה זו או אחרת.

וימת נות מסמושגי מרחבי החושך הנראים כיום, כיוון שהגדרותיהם אינן נשענות על תפיסות פילוסופיות, ניתן לייחס להם רמת אמי

ר פיע כבמן, ניתן להצביע על כך, שדבר זה מווכיוון שכיום נראים מרחבי חושך מסויימים לא כהעדר אור אלא כישויות בפני עצ

כן לכלנו, ידי ישויות, אשר  אחרי ידיעות רבות בקבלה הן נתפסות בש-בחז"ל ואף שהכוונה שם לדברים רוחניים, אשר מתוארים על

 בראים על בסיס הבריאה הרוחנית.ניתן לראות בכך את המקבילות הנתפסות בשכל המגושם נ
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ת מחז"ל, בהן החושך מתואר כישות המופיעה כבר בעולמות הבריאה לפי הסדר היורד של עולמות אבי"ע נביא להלן מספר דוגמאו 

  )אצילות, בריאה, יצירה ועשיה(, הרומז על כך, שחושך מסוים אינו העדר אור אלא דבר ממשי:

שכל במציאות הזעירה הנתפסת במס' חגיגה )יב:(, בפרק השני, העוסק בעיקר ביסודות הרוחניים של המציאות ובכללן גם של ה

שמים  ואמר רב יהודה אמר רב עשרה דברים נבראו ביום הראשון ואלו הן„ –המגושם כ"יקום". על מיליארדי הכוכבים שם נאמר 

כתיב , רוח ומים מדת יום ומדת לילה...חשך דכתיב "וחשך על פני תהום" ]בראשית )א,ב([ אור דאור וחשךוארץ, תהו ובהו, 

ת חשך לעולם שנאמר ,,ישיצא חשך  קו ירוק שמקיף את כל העולם כולו שממנו-ים יהי אור ]שם )א,ג([...תנא תהו-"ויאמר אלה

מו כ. האור “למדת שקו החשך מקיף את השמים„ –]תהלים )יא,יב([ וביאר רשי"י  “ סתרו סביבתיו סכתו חשרת מים עבי שחקים

 .“ופואור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד ס„ –החשך אינו מציאות פיזיקלית, כפי שמובא שם בהמשך  

 

 

 חשיבתם האלילית של הפילוסופים מאפלטון ועד ימינו –הגוף והנפש 

 

. “ועשה מה שתרצה שכל אחד יעשה והמנע מלעשות מה שלא תרצה שכולם יעש„ – ידוע לכל, הצו הקטגורי של קאנט   .1

 ו, כי. הם טענ, כפי שציטטה אותו חנה ארנדש בספרהלצו זה. כך גם טען אייכמן במשפטו הנאצים טענו, שהם פועלים בהתאם

 וד. שישר פיו החזק הוא-הם הורגים ללא אבחנה ולא איכפת להם אם כולם ינהגו כך, אדרבא, זה חוק טבע וזה חוק הג'ונגל, על

 במציאות יהוויוריזם )= הפסיכולוגיה הכופרתכאשר תארתי בספר זה את הב„ – ולוג והפילוסוף קונרד לורנץ כתב.  הבי2

)"על שמונת פשעי  “הנפש( כתבתי, שיש לה ללא ספק חלק נכבד בהתמוטטות המוסרית והתרבותית המאיימת על ארה"ב

 (.8האנושות המתורבתת", עמ' 

 רנהיה המודרנית אבי הפילוסופו, שתפיסתו המוניסטית גרסה, כי הגוף והנפש הם יחידה אחת, הרי שאריסטבניגוד ל  .3

 אני" זה, זאת אומרת הנפש, שבגללה הנני מה שהנני„" – כאפלטון, כתב )שניות( דקארט, שתפיסתו היתה דואליסטית

א מצא, למובדל לגמרי מן הגוף. ולא עוד, אלא שקל לי יותר להכיר את הנפש מלהכיר את הגוף, ושאפילו אם הגוף לא היה בנ

 . (73א ב"גוף ונפש", ישעיהו ליבוביץ' עמ' )הוב “היתה פוסקת להיות מה שהיא

 ניהדואליזם האינטראקציו. פרוטסטנטיות-נוצרית גישתו הדואליסטית של אפלטון התפצלה לשתי אסכולות  .4

ויש  פיזילם יש עו„  –כי הגוף והנפש הם שתי מהויות נפרדות, הפועלות זו על זו. כך כתב קרל פופר סבר,  )דקארט, פופר ועוד(

הקיימת מלאכותית במוח, לצורכי ההקצנה החומרית של אלו השייכים לאגף החילוני המדעי בנצרות  )= ל מצבי תודעהעולם ש

הקיצונית  "הדואליזם הפרלאליסטילעומתם, קיימת אסכולה, המכונה " . “וביניהם קיימת השפעת גומלין הדדיתהפרוטסטנטית( 

עה ראים כפועלים זה על זה, אך למעשה הם פועלים במקביל ללא השפהטוענת, שאמנם יש גוף ונפש, הנ יותר בנצרות זו,

ל כלא מצאתי דרך להסביר כיצד יתכן שהגוף יעביר משהו לנפש וכן להפך. „ –כך סבר גם ג. ו. לייבניץ שאמר  הדדית.

 מתוך "גוף) “המתרחש בנפש מתרחש כאילו לא היה במציאות גוף וכל המתרחש בגוף מתרחש כאילו לא היתה במציאות נפש

  .  (34ונפש", י. ליבוביץ, עמ' 

ילונית החהקיצונית, )= השייך לנצרות הפרוטסטנטית  במידה ואנו מסתמכים על המדע„ –הפילוסוף האוסטרלי סמארט, כתב 

עה. התוד-ליים...כלל זה חל על הכל פרט לדבר אחדפיזיקלא נמצא בעולם אלא מערכות שונות של מרכיבים , המטריאליסטית(

וך )מת “ליים ברקמות גופופיזיקת אומרת: לשם תאור מלא על המתרחש באדם, לא נוכל להסתפק בהתייחסות לתהליכים הזא

 .(39"גוף ונפש", י. ליבוביץ, עמ' 

 “ולטבבכל מה שנוגע לקשרים שבין גוף ורוח מסתמך המטריאליזם על גישה בלתי עקבית באורח „ – סר סירל ברט, כתב  .5

 .(87וף מקרים", ארתור קסטלר, עמ' )מתוך "האמנם צר

כיצד , ית()= בין ממציאי הפרוטסטנטיות הקיצונית החומר מעולם לא נמצאה תשובה לשאלה„ – הפילוסוף וויל דוראנט, כתב  .6

 “יכולים הגוף והרוח לפעול זה על זה, אם נבדלים הם זה מזה בתכלית, כהבדל החומר חסר הרוח מהרוח הבלתי חומרי

 ה, פרק א'(.פיזיקה בדרכי נועם", מט)"פילוסופי

 “תה שאלהשנה שאל אריסטו, כיצד הנפש קשורה לגוף, אנו עדיין שואלים את או 2400לפני „ – צ'ארלס שרינגטון כותב  . 7

 .(76)מתוך "גוף ונפש", י. ליבוביץ, עמ' 

מידע  ו תשובה עליהן ולא מהעדרהבעיה הפסיכופיזית שייכת לבעיות שאין לנ„  – (Maceהפסיכולוג האנגלי מייס )  .8

ה, פורמצימספק, אלא היא שייכת לאותן בעיות, אשר עליהן אנו יודעים שלא יתכן לפתור אותן, משום שהבעיה אינה בהעדר אינ

 .“אלא במשבר בכל החשיבה שלנו
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. “כולם יעשועשה מה שתרצה שכל אחד יעשה והמנע מלעשות מה שלא תרצה ש„ – ידוע לכל, הצו הקטגורי של קאנט.  9

 ו, כי. הם טענפרה, כפי שציטטה אותו חנה ארנדש בסהנאצים טענו, שהם פועלים בהתאם לצו זה. כך גם טען אייכמן במשפטו

 וד. שישר פיו החזק הוא-הם הורגים ללא אבחנה ולא איכפת להם אם כולם ינהגו כך, אדרבא, זה חוק טבע וזה חוק הג'ונגל, על

כהוויה  שעד אז היו מקובלים בעולם (שהובאו ביתר פירוט לעיל)ניסורים מרכזיים  3רות המחאה שלו מרטין לותר ניסח בהצה    

תנ"ך ה –אנטגרטיבית. בכך הוא ראה את עצמו, כמי שמחזיר את הנוצרים לנצרות המקורית, בה קיימים רק הכתבים המקוריים 

אלו, כאשר פירושים אלו עוברים תהליך של  והברית החדשה ללא תיווכה של הכמורה שכתבה ספרים המפרשים כתבים

 ידי הכנסיה.-'קנוניזציה'. בנצרות מקורית זאת לדעתו, אין מקום למנזרים ואין מקום ליצירת משאבת  כספים על

 , על(79ס' מהצהרת המחאה הניסור בין מהות האל והעולם הרוחני לבין האפיפיור והכמורה. הוא מוחה ) –הניסור הראשון       

אים את דרגות הצלב של האפיפיור ושל הצלב בו נצלב יש"ו. הכמורה אינה במקום האל, ביכולתה להפחית באשמת החוטהשוו

אפיפיור ה. סמכות תרגילי )כך במקור( (21)מחאה מס' .  האפיפיור אינו יכול לשמור על אף אחד מעונשו של האל (2)מחאה מס' 

ים ידי הבישופים והכמרים כדי לכפר על העונש-גילי קבלת הכספים עללגבי הנעשה לחוטאים בגיהנום, אינם עדיפים מתר

 . הוא מגדיר את הכנסיה(26)מחאה מס' . לאף אחד אין את המפתחות להפחתת העונשים בגיהנום (25)מחאה מס' בגהינום 

  .   (28' )מסכמתווכת לא מוסרית בין חמדנות, החוטאים והאל 

שר איש להפסיק את שליטת הכנסיה על מוסד האינדוליגנציות ן והמדינה. בין הכנסיה לבין השלטו  –ניסור שני 

יקום שידי -יצרה, תוך השתלטות הכנסיה על קרקעות וכספים, תמורת חנינות לחוטאים. עדיף לתת כספים למטרות חברתיות על

  . ובכך לעקוף את מוסדות הכנסיה (51  47  43)מס' העניים 

אר שוהלימוד שהכנסיה צריכה להתמקד בהם, כגון בשורת הקודש ותהילת החסד, לבין  בין תחומי העשיה – ניסור שלישי

באמת  ם. חכמי הכנסיה אינם בקיאים בתורת הנפש של האדם ולכן הם גם אינם יכולים לבחון מתי האד(62)למשל מס' התחומים 

נון הנוצרי, בהבנת המציאות האנושית כל הצהרות המחאה שלו, הן למעשה קריאת תיגר נגד הק (.30מתחרט על פשעיו )מס' 

 והאלוהית ולכן יש לבצע, לדעתו, ניסור סמכותי בין הכתבים המאוחרים לבין הכתבים הקמאיים, אשר בהם לבצע הגהה

שר א(. לותר מתחיל ליצור למעשה, מנזרים חדשים, Sola scripturaמדוקדקת, כדי לדעת ולהבין מהם הכתבים המקוריים )

משך ופה, בוניברסיטאות ואילו כמריו ובישופיו הם הפרופסורים והדוקטורים של האקדמיה. לכן בכל רחבי אירלגבי דידו הם הא

יום, המאות שנים, אי אפשר היה להתקבל לאקדמיה בלא להתנצר ובאנגליה לא ניתן היה לקבל תואר ראשון בלא להתנצר ועד 

ית. ובעים ובתלבושות שחורות, שהיו נהוגות בכנסיה הנוצרבטקסי קבלת התארים באקדמיה, מלבישים את מקבלי התארים בכ

דעתו  קאלוין מחליף את המנזרים כמוסדות חינוך במנזרי האקדמיה ומעתה, מי שרוצה להתמסר ללימודי הדת האמיתיים, לפי

ל רוח שודי ה, אלא גם לשם לימפיזיעדיף לו שיכנס למנזר האקדמיה, לא רק לשם לימוד ספציפי של התרבות והחברה והחומר ה

ריך צהתאולוגיה והפילוסופיה. המזבח האמיתי אינו נמצא בכנסיות, המזבח האמיתי הוא "מזבח המדע" ועל מזבח זה האדם 

זמנם  לתלמידים ולמוריהם אסור להתנתק מהחברה, כפי שנהגו הנזירים, אלא הם צריכים לחלק את מאידך,להקריב את עצמו. 

אי רות צבתפקידים בתחומי החיים השונים ונשיאה שווה בעול בחברה, כגון התנדבויות וש בין לימודיהם ומחקריהם ובין קבלת

   שה. דוגמא אישית לכך ונשא אוכמובן אין להתנזר מנשיאת אישה. מרטין לותר נהג 

, כאשר האתאיזם הפך להיות לגיטימי באירופה, טושטש הקשר בין 20-והמאה ה 19-בסוף המאה ה

פי -היסוד, אשר גובשו באקדמיה על-כך שלמעשה מה שנשארו הן רק תובנות האקדמיה לדת הנוצרית,

 .התפיסות הנוצריות הפרוטסטנטיות
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  המדע חוזר בו מהכפירה בתנ"ך ומודה שהעולם קיים
   ניםשרק אלפי שנים ולא מליארדי 

 

ר הארץ העתיק ומוכיחות את גישת "כדו האם התפרסמו ראיות מדעיות, המפריכות את הגישה האבולוציונית התומכת בכדור

ם, של גיל העולם והדרוויניז כך שבנושא זהליים הקיימים היום, לא בהכרח שלטו בעבר, פיזיקהארץ הצעיר" ? החוקים ה

דגמים הארץ לא התקרר והתקשה במשך מיליוני שנים, אלא הפך לגבישים כמעט מיידית. -קרום כדורהמדע חוזר בו. 

ד לך, הינם למעשה, רק בני כמה אלפי שנים. בהתחשב בטענות אלו, כל מדען יגיבני מאה מיליון שנים  שנחשבו גיאולוגיים

אות , גם הן קוראפשרויות אלו ונוספותשכל המבנה ההיסטורי של המדעים יתמוטט ויופרך ויותיר אך מעט עובדות ודאיות. 

ינס" "נייצ'ר", "סי , בירחוני המדע המובילים בעולם,תיגר. הן התפרסמו בסדרה מרתקת של מאמרים במשך השנים האחרונות

 החישובים הנעשים על ידי בדיקת איזוטופים שונים והתפרקותם –(, המדור המדעי 12.11.71" )TIME""טיים" ואחרים. 

לפי ם אקטיבית של יסודות כבדים מסוימים לאטומי יסודות קלים מה-אקטיבית וההתבססות על שלשלות ההתפרקות הרדיו-הרדיו

  קצב קבוע מסוים, בנויים על מספר השערות: 

 בימינו.  הופעתהכ ,ה בכמותה להתפרקות החומראקטיבית של החומר היתה תמיד ובכל מצב שוו-ההתפרקות הרדיו  א.

 ןאלו אינ החומר הנבדק, תמיד הכיל אותה כמות יחסית של איזוטופים כמצבה בימינו.  הניסויים המדעיים הוכיחו שהשערות  ב.

  מעוגנות במציאות הפיזיקאלית. 

זו  שיטה". c-14"שיטת הפחמן נבדוק את שיטת תיאוריית התיארוך שהוגדרה כמדויקת ביותר העומדת לרשות המדע, הידועה כ

 מצוי (12)שהוא איזוטופ ביחס לפחמן  14אקטיבי של הפחמן בעל המשקל האטומי -מבוססת על ההשערה, כי האיזוטופ הרדיו

 ישנה אקטיביים-כמויות קבועות ונקלט בכמויות שאינן משתנות בחי ובצומח ומאחר שלפי ההשערה לחומרים רדיובאטמוספירה ב

 5600הוא, מחצית הכמות שתתפרק בערך לאחר  14תקופת התפרדות קבועה ומוגדרת ושיעור ההתפרדות של האיזוטופ פחמן 

ת שנים תתפרק עוד מחצי 11.000 היינו רבע ולאחר עודשנים תתפרק עוד חצי מהכמות הנשארת, ד 5.600 שנים, לאחר עוד

ני בחומר אורגא 14לנוכח היכולת לגלות בבדיקה מעבדתית את תכולת פחמן  ינית וכן הלאה. מהיתרה הנשארת, דהיינו שמ

 שוואההמאובן, לכן כאשר מפרקים את החומר בתוך ריאקטור ושוקלים את הנותר, ניתן לקבוע את גילו של אותו חומר, לאחר ה

, מסקנה זו שנבנתה על כאמורהיתה בו בעת "מותו" של אותו החומר.  שלפי ההשערההכמות לבין הכמות הנמצאת  בין

 .  הוכחה כבלתי אמינהההשערות שהובאו לעיל, 

העץ  בעצים עתיקים ומצא הפרשים גדולים בין שכבות 14מאוניברסיטת קולומביה בדק את תכולת הפחמן  Ssuesכימאי -הגיאו

ל ענערכו שפנימיות, שהיו דלות יחסית בפחמן זה, לבין שכבות העץ החיצוניות שהיו עשירות בכמות פחמן זה. בדיקות נוספות ה

ות על והגיעו למסקנה, כי ההתבסס Suessכימאי -ידי מדענים מהאוניברסיטאות פנסילבניה ואריזונה אימתו את ממצאי הגיאו

פעולות  אקטיבית הנעשות על ידי-ל החומר, אינה אמינה וכי השפעות הקרינה הרדיובכל הנוגע לקביעת גילו ש 14בדיקת פחמן 

 אחרות משפיעות על כמותו של החומר ומאבדות את אמינותו.

נביא להלן תיאור חי   – בערוץ התקשורת של המדע, על ידי פרופ' רוברט ג'נטרי 1977 -מאמר שפורסם ב

ק"מ אל תוך כדור הארץ. פחם, אחד  5.3מטר מתחת לאדמה,  70„  –צמו מפיו של פרופ' רוברט ג'נטרי, מתוך המכרה ע

ממקורות האנרגיה הידועים בכדור הארץ. לפני שנוכל להשיב על שאלת גילו של הפחם והיווצרותו, עלינו לשאול תחילה היכן 

אלפי עצים כאלו במכרה  נוצר הפחם במכרה הפחם ביוטה. יש בידינו את התשובה. זהו בול עץ שהפך כמעט כולו לפחם. ישנם

ן, עץ וצמחיה אחרת הזה ובמכרות דומים בסביבה, וזה מסביר לנו שבמצב נתון, בנסיבות הנכונות של לחץ, טמפרטורה, מים וזמ

. כדי להשיב על השאלה הזו, עלינו לבחון דוגמיות עץ שהפכו לפחם. כמה זמן לקח לזה לקרותהשאלה היא  יהפכו לפחם. 

מיליון שנה, אך שימו לב לדמיון בין  140 -בלאסל, יוטה, במכרה אורניום. גילו הגיאולוגי המשוער הוא כאת הפחם הזה מצאנו 

העץ הזה לפיסה אחרת של עץ. הם כמעט זהים ומעניין לציין שהדוגמית השניה התקבלה מעץ טרי כמו חתיכת העץ המפוחמת רק 

באמת נכון שהפחם שנמצא בלאסל, יוטה, והפחם שנמצא בהרי  לפני מספר שבועות. הדמיון הזה מעורר שאלה חשובה. האם זה

ו לאחרונה בניסויינו ? לא ממש.  מיליון שנה מחתיכת הפחם הזו שדיויד ואני מצאנ 140-טמפל, יוטה, הם באמת בני יותר מ

די. כדי לראות את בעצים אלו, שהפכו לפחם ואחרים, גם הם ממכרות אורניום, נמצאו ראיות מדהימות, המספרות סיפור שונה למ

הראיות האלו, צריך להשקיע את הפחם בחומר איפוקסי, לפרוס אותו ולהניח על שקפי זכוכית לבדיקה תחת מיקרוסקופ ואז ניתן 

לראות הילה צבעונית, הנוצרת על ידי חלקיקים רדיואקטיביים שמתפשטים ממרכזים זעירים. חלקם עגולים, אחרים אליפטיים, 

לומים צבעוניים אלו. הילות צבעוניות אלו נוצרו בעקבות רצף תהליכים מיוחד, מיוחד עד כדי כך, שהם כפי שניתן לראות בתצ

חרונה, מנקודת מבט גיאולוגית.  מפריכים את הטענה שהפחם נוצר בתקופה עתיקה ומצביעים על כך שהפחם נוצר רק לא
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אלה  "סיינס"., של הירחון 1976בר פירסמתי את תוצאות מחקרי על הפחמים האלו. במהדורת אוקטו 1976 -ב 

אורניום", מצביעים על האפשרות, שגם חדירת האורניום -הדברים שציינתי במאמרי: "יחסים משוואתיים של יחסי העופרת

הראשונית וגם ההתפחמות יכלו לקרות בכמה אלפי השנים האחרונות". במילים אחרות, הצעתי שהפחם יכל להיווצר במהירות 

  אולוגית, וזה בניגוד לדעה המקובלת כיום על היווצרות הפחם.  רבה, מבחינה גי

, מאוניברסיטת לואיזיאנה, מספר פרופסור רפאל קזמןקיבלתי מכתב מת הקהילה המדעית למידע החדשני ?  מה היתה תגוב

פרסום שלך ושל : "ד"ר ג'נטרי היקר, עקבתי בסבלנות אחר מדור התגובות, מאז ה1977בינואר  27 -חודשים מאוחר יותר, ב

עמיתיך על הממצאים שלכם בנושא הילות הצבע הרדיואקטיביות. הדממה מחרישה. אני חושב שניתן לפרשה כתדהמה. ממצאיך 

לא יטרידו אולי את המהנדס, אבל השפעתם על המדע הגיאולוגי ועל שינוי הגישות הרווחות על תיעוד הזמן הגיאולוגי יורגשו 

  , פרופ' רפאל קזמן". במשך שנים רבות. בהוקרה רבה

 זמן קצר אחרי זה אירגן פרופ' קזמן כנס מדענים. שם הכנס היה "שאלת הזמן ארבע וחצי מליארד שנים".  האם כדור הארץ

מאחר ". "גיאו טיימס"של הירחון  1978תוצאות הכנס נכתבו והתפרסמו במהדורת ספטמבר, מליארדי שנים ?    4.5באמת בן 

ועופרת  238קחו משכבות הנחשבות מהתקופה הקרטזית, ואולי אף מתקופת היורה, היחס בין אורניום שהעצים שהפכו לפחם נל

  . 64000-עד ליותר מ 2200-ח של כצריך להיות נמוך, אך במקום זה, נמצא בחלק מהדוגמיות יחס עופרת אורניום בטוו 206

 10000כיום עשויה להיות גבוהה מדי בפקטור של  אם היחסיות הזאת משמשת כבסיס לגיל הגיאולוגי, אז הקביעה המקובלת

במילים אחרות, מדובר בכמה אלפי שנים להיווצרות וצריך לשקול את האפשרות שהגיל הגיאולוגי צריך להימדד באלפיונים. 

 -. מידע זה נותר בלא מענה או הפרכה בכתבי העת המדעיים, מאז שהוא פורסם  בהפחם בכל המבנים הגיאולוגיים האלו"

1976“. 

  המדע חוזר בו מתאוריית הדינוזאורים המאובנים של האבולוציה הדארוויניסטית           
 

ישנם הרבה סיפורים על בני אדם שהרגו דרקונים. לדעתי, בימים ההם קראו לדינוזאורים דרקונים, „ – ד"ר הובין הרצאתו של

קראו להם דינוזאורים אלא דרקונים.  אני חושב שהאדם הרג  , אז לא1841 -היום הם מכונים דינוזאורים, אך השם הומצא רק ב

כסנדר הגדול. אלאת רוב הדינוזאורים.  כנראה שהיה להם דרקון בבבל, אני לא יודע...אני חושב שהדינוזאורים  חיו עד תקופת 

חייליו כשהם היו  מטר הוציאו את ראשם מהמערות והפחידו את 30אלכסנדר הגדול כתב בזיכרונותיו, שדרקונים באורך של 

 ולימדו אתכםלפני הספירה? תראו, אני יודע, שאם אתם מאמינים באבולוציה  300בהודו. האם יתכן, שדינוזאורים חיו עד שנת 

אני יודע מה לימדו על ידי "מקדשי" ההשכלה הגבוהה.   , ואל תפקפקו בכך או שתוחרמושדינוזאורים חיו לפני מיליוני שנים

כל הפרספקטיבה שלנו לגבי  . אוליות פתוחים לרגע, ואולי מישהו יוכל לעורר בכם מחשבה אינטליגנטיתלהי אתכם, אבל תנסו

, איכר 1572 -שנה. ב 400ההיסטוריה, מוטעית ? אני חושב שהדינוזאורים חיו הרבה אחרי זה, אפילו בתקופה של עד לפני 

? דינוזאור ארוך צוואר  , טנסטרופיוס1572-צוגה במוזיאון. באיטלקי הרג דינוזאור באיטליה. מדען איטלקי העביר את הגופה לת

וזנב ? אני חושב שהאינדיאנים צדו דינוזאורים בגרנד קניון. ציורים החרוטים בקירות הגרנד קניון, כפי שתראו בתמונה. ציורים 

? הנה עוד אחד החרוט  תםשל אנשים, פטרוגליפים החרוטים בקיר וציורים של דינוזאורים בתנוחות עמידה. האם הם צדו או

נמצא באפריקה ציור הנמצא על קיר, של מעוגל...מה בנוגע לתמונה הזו ?   זנב, ארבע רגליים, גוף וארוךבסלע  ארוך צוואר 

דינוזאור ויליד הנמלט ממנו. האם יתכן שדינוזאורים חיו תמיד עם בני אדם ואנחנו עברנו שטיפת מוח וההיסטוריה שלנו שגויה ?  

 20, צוללת גרמנית הפציצה אניה בריטית. כשהאניה הבריטית טבעה, היא התפוצצה מתחת למים ומפלצת ימית באורך 1940 -ב

אור שכתב מפקד זה הספר "דינוזאורים בהזמנה", שנכתב בידי דוויין גש, הנה ציור שמצורף לתי הגיחה לפתע מתוך המים. מטר

לחמת העולם השניה ? יש סיפורים אפילו על תמנונים ענקיים המגיחים האם יתכן שדינוזאורים חיו עד מהצוללת הגרמנית. 

ומושכים מלחים מספינותיהם, ולפעמים אף מטביעים את הספינה כולה. התמנון הגדול ביותר שנתפס היה בקודיאק אלסקה, וזה 

, 1896 -ל חופי פלורידה במטר. אבל רבותיי, זה לא התמנון הכי גדול. תמנון שנשטף א 12התפרסם בספר השיאים של ג'ינס, 

מטר ושקל חמשה טון. וזה עוד לא הכי גדול.  70תוכלו לראות את התמונה, התמנון הזה ששכב על החוף הגיע לאורך של כמעט 

לוויתן שנתפס בוושינגטון, וסביב גופו של הלוויתן נמצאו צלקות מסימני כוויה של זרועות תמנון שהקיף את הלוויתן וניסה 

ב"ניו יורק הראלד": האם ברונתסורוס מסתובב ברחבי אפריקה ? משלחות רבות נסעו לאיזור  1910 -פורסם בלהטביעו. זה 

, "סאטרדיי 1948השנים האחרונות, וכמעט כולם חזרו ואמרו שבהחלט יתכן שחיים שם דינוזאורים.  100הביצות הזה במשך 

, פרופ' רוי מקו, מרצה לביולוגיה 1980 -בות בקונגו ? וזאורים באזור הביצאיבנינג פוסט", הנה המאמר: האם חיים דינ

באוניברסיטת שיקגו. שמו וכתובתו על הכריכה. )הספר הזה עבר הרבה(. הוא קרא את כל הדיווחים של המשלחות שנסעו לקונגו, 

שאל את  הוא וא נסע לשם ושהה שם ששה שבועות.פרופ' מקו מאמין באבולוציה. ההחליט לנסוע ולבדוק זאת בעצמו.  והוא

והוציא רבע  1981 -הילידים על החיות השונות הגרות בביצה. הוא אסף מספיק מידע שעורר את סקרנותו והחליט לשוב לשם ב

שבועות, במחקר על הדינוזאורים החיים בביצות. הוא הסתובב באיזור ושוחח עם בני המקום והראה להם  9-מיליון דולר ב

אם בני המקום מזהים את החיות האלו, בעזרת מתורגמן, ובני המקום אמרו על צורת דינוזאור  תמונות של חיות שונות, כדי לבדוק
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מטר, גופו כהיפופוטאם, בעל צוואר וזנב ארוכים, לא ידידותי במיוחד, חיה  7-"כן, זה מוקילי ממבי", הוא גר בביצה. אורכו כ

מיליון שנים, והילידים אמרו שהם  70ד כבר לפני ביישנית ומתבודדת שחיה בביצה. מקו אמר להם שזה דינוזאור, שנכח

מצטערים, הם באמת לא ידעו את זה, כי הם לא למדו את תורת האבולוציה באוניברסיטה, והם אמרו שלא נותר הרבה אבל 

ם אחדות חיות ועודן בביצה מתחת למים וכשהן שומעות רעש הן צוללות פנימה. הסיכוי לראותן קלוש, אך רוב הציידים הזקני

ראו את החיה הזו פעם או פעמיים במשך ימי חייהם. הם אמרו שהחיה ניזונה מעלי מלומבו. קרוב לניו זילנד נמצא אזור דייג בשם 

מטר. זה אמנם עמוק, יש שם הרבה דגה והיפנים נוהגים לדוג שם. הם משו את  300-"רמת ציטום". שם עומק המים מגיע ל

בספר "תעלומת הדינוזאורים".  –מטר. התמונה  10ק"ג ובאורך של  1818במשקל  הרשת מהמים ומצאו בתוכה דינוזאור מת

חקר גיל  המדעי של היקום:-רמת ההסתברות של חקר העבר. “הדייגים סיפרו, שהיה לו צוואר ארוך וארבעה סנפירים גדולים

על ההשערה הבסיסית, שהמבנה מתבסס העולם, בריאת העולם, התאוריה האבולוציונית ובמידה רבה גם המחקר הארכיאולוגי 

  הכימי, הביולוגי והפיזיקלי היסודי של היקום, כפי שנחקר במאות השנים האחרונות, לא השתנה כלל בכל תולדות היקום. 

אטומי והטבלה -והתת בשניה הראשונה לפני שהתקבלו התיאוריות על המבנה האטומימהי רמת ההסתברות של השערה זו.  נבחן

בשתי השניות שלפני .  50%על כך היא מכן, ההסתברות השערה שהיקום התנהג כפי שהתנהג שניה לאחר , ההמחזורית שלהן

של הסתברות, כלומר שגם בכל שלש השניות שלפני כל  25%קביעת התאוריות הנ"ל, התקפות של ההשערה נשענת רק על 

שניות לפני כן העולם התנהג  60-שלומר ש ,נמצא בלבד.  12.5%יש כבר הסתברות של , לכך הנ"ל הכל התנהג באותה צורה

באותה צורה, ההסתברות לכך כבר שואפת לאפס, וכל זאת חישבנו רק מתוך ההנחה ההזויה שהשניה היא פרק הזמן המינימלי, כי 

אם היינו מחשבים לפי יחידת זמן של מיליונית שניה, אזי בשלב אלפית השניה, ההסתברות כבר מזמן היתה מתאפסת, מכדי 

כל לנהל מחקר על העבר וגם לא לקחנו בחשבון, שניתן לומר זאת על עוד אינספור עובדות הבנויות על השערה בסיסית זו. שנו

ההשערה הזו נמצאת גם בסתירה לכל בסיס ההשערה האבולוציוני, הגורס שתהליכים התפתחותיים התרחשו בצורה רציפה עד 

בנושא המבנה הבסיסי של  אם כן, זה סותר לכל המחקראלה, כידוע לנו. שנה ומאז אין יותר שינויים מהותיים כ 6000לפני 

שכל מה שקיים במאה השנים האחרונות, היה קיים תמיד ולא חלה כל הפסקה או שינוי בבסיסי התהליכים.  מעבר  היקום,

עם שינויים קיצוניים  בתחום החקר האבולוציוני, שדוקא במשך מליארדי שנים תיתכן התפתחות מהותית לכך, זו סתירה פנימית

. כאמור השנים האחרונות אין כלל שינויים רוחביים ומהותיים כאלו, מהסוג האבולוציוני 5000-ביותר בצורה רציפה ואילו ב

גם ללא כל הנ"ל אין כל יסוד להשערות של גיל העולם כמיליארדי שנים לאור גילוייו של פרופ' ג'נטרי שהובאו לעיל,  לעיל,

המחקר שנערך בידי הד"ר בריאנט ווד, ארכיאולוג „ים התרחשה בטווח של אלפי שנים ולא מיליארדי שנים.  שהתפחמות של עצ

לפני  1400י ריוויו", מוכיח שיריחו נהרסה בשנת 'מאוניברסיטת טורונטו, המתפרסם בגליון החדש של "הביבליקל ארכיאולוג

ע, לאחר ארבעים שנות נדודים במדבר, לארץ ישראל. המחקר בתקופה בה הגיע עם ישראל בהנהגתו של יהוש , בדיוקהספירה

שנה לפני שהישראלים ויהושע הגיעו לאזור.  150סותר את הקביעה של חוקרים וארכיאולוגים רבים שטענו, שיריחו נהרסה 

בחפירות כן, נמצאו סימנים המאשרים את הסיפור התנכ"י, שהישראלים שרפו את )העיר( שנכבשה באביב, אחרי הקציר. -כמו

 [23.2.90]"ידיעות אחרונות", מאת צדוק יחזקאלי, כתבנו בניו יורק,  “נתגלו מחסני תבואה גדולים, שרידים מפוחמים
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 אבולוציה והיגיון סטטיסטי

 פרופ' יוסף )ג'ואי( ברנשטיין *

הוכחות עליהן ביסס דרווין את למרות שכל ה .כאיש מדע הריני ניצב תמיד בפני התופעה המופלאה של אמונה בדרוויניזם

עדיין התיאוריה קיימת וחסידיה מבקשים סימוכין בכל תחום שהוא בניגוד לכל תחום  ,התאוריה כבר מזמן הופרכו מבחינה מדעית

הוא ממשיך להתקיים אף כי ההוכחות והרי הדרוויניזם זכה לפריבילגיה  ,מחקר אחר שבו אי אפשר לבנות תאוריה ללא הוכחות

  ה שכיום גם אנשי המדע מודים שעבר זמנה של תאוריה זו. אכך שנר ,או היו מראש שקריותהופרכו 

  סטודנט בסמסטר הראשון בתחום המכניקה הסטטיסטית נדרש להבין מהו ההבדל בין ארוע סביר ל"ארוע בלתי סביר". 

ניתן לבדוק את ההסתברות של ארוע  מבחינה סטטיסטית הכל אפשרי, אבל מבחינת ההסתברות הרי שישנן לכך הגבלות ברורות.

סבירה, או שמא היא בכלל סביר ולראות האם ההסתברות שתתרחש לאורך זמן מתקרבת לחצי, או שהינה רק קרובה להיות 

 ALDUS] לדוגמא: עבודת שיעורי בית פופולרית לקורס זה, הינה לתת תוקף לגמטטיבי להנחה של אלדוס הקסלי דמיונית.

HUXLEY]  כתיבה בצורה בלתי אינטיליגנטית למשך -ר קופים ותיתן להם להדפיס במכונתהזויה, שאם תיקח תריס שטען טענה

לאור את כל היצירות הספרותיות הגדולות המצויות בספריה הבריטית. -זמן מספיק ארוך, הרי שבסופו של דבר תוכל להוציא

תתקבלנה אפילו רק חמש אותיות באופן אקראי ברצף אותיות )בלי לקחת בחשבון פסיקים ורווחים(, ההסתברות ש  26בעזרת 

 25.000אותיות ) 100.000מיליון. אם תכפיל זאת במספר בעל גודל ממוצע בין   12 -ל 1שזה בערך,   265  -ל 1הנכון, היא 

(, כך אפסים ! 140.000ולאחריו   1שהינו מספר כל כך גדול ) 10140000 -מילים לערך(, הרי שההסתברות תהא בערך אחד ל

  שאין שום אפשרות להחשיב טענה זאת כדבר אחר, מלבד היותה מגוחכת מבחינה סטטיסטית. 

ביליון   3.5ביליון שנה ובגיל כדור הארץ שהינו  17.3אם נתבונן בגילו של היקום שהינו לדעת חסידי השערת האבולוציה בערך 

מליון שניות, כך 31 -יון שנה בערך. בכל שנה חולפות כמל  500תאיים הינם רק בני -שנה, להשערתם הרי מובן שהחיים הרב

שניות בלבד. כל צורות החיים השונות מתקיימות על פני האדמה, הינן רק חלקיק זעיר מתוך  1017כפול   5שגיל היקום הינו בן 

פשריים, כדי שתיווצר אלף ביליון שניות. זה אולי נראה כהרבה זמן, אבל ביחס לצירופים ה"אקראיים" הא 15הזמן הזה, היינו, 

וחומר בשביל ספרייה שלמה, אין שום אפשרות רציונאלית שאדם יאמין שספר נכתב מעצמו, אף -האפשרות ליצור ספר אחד, קל

אפשרי מבחינה -אם ינתן לו זמן בלתי מוגבל של הקשת אותיות בצירופים "אקראיים" בלתי אינטלגנטים. דבר זה הינו בלתי

 שהיא של הוכחה מדעית.-דרה כלסטטיסטית, בהתאם לכל הג

לל כלציה מעין זו הנטענת בשם "המדע", אין שום תוקף סטטיסטי וקשל האבולוציה הכימית, נראה שלספ אם ניקח את הגישה

דל השערתי מולקולות ספציפיות בלבד. כל מולקולה לפי מו 24-ליצירת יסודות החיים יש צורך לפי המודל המולקולרי, ב  וכלל.

 להופיע בדיוק במקומה המדויק וברצף הנכון כדי להחזזיק מעמד. זה, צריכה 

שונים כן נדרשת ממנה, לא רק יכולת התרבות, אלא גם תזונה, עיכול, תנועה ועוד אינספור משתנים. מספר הצירופים ה-כמו

פר יותר מאשר מסהקיימים אצל רוב צורות החיים הפשוטות והבסיסיות ביותר, הינם בסדרי גודל של "טריליונים", הרבה 

 גיה )=האותיות המונחות בסדר מדויק בספריות הגדולות בבריטניה. עבודת שעורי הבית שהזכרנו בהתחילת המאמר, הינה אנלו

 מערכת דומה( מושלמת לחיים, כפי שאנו רואים אותם היום. 

יפיים, ות הפרוטאין והסוכר הספציסוד  24-ההסתברות שמולקולה אחת בודדת תווצר מעצמה הינה מאד מאד לא סבירה ובנוגע ל

ים הרי שזה בלתי אפשרי, בהתחשב בזמן הקצר שכדור הארץ קיים. תכפיל זאת במספר הכמעט אינסופי של הצירופים האפשרי

סביר  אנזימים בלבד המסודרים במקומם המדוייק בשרשרת, הרי שזה בלתי  100.000 ואפילו אם מדובר במין פשוט בו, ישנם 

דוע מזכר ונקבה ואת השאלה של ק כמו ההסתברות שספר יכתב מעצמו במקרה. הוסף על זאת את תופעת המינים לחלוטין, בדיו

ר , אשת()= ההזיה האינדיטרמיניסטי ישנם בדיוק שניים מכל מין, כאשר שניהם דורשים בדיוק את אותן המוטציות ה"אקראיות"

  2- שכיחה בקרב המינים הפרימיטיביים ביותר, כיצד הפרדה למינית -יכולות להשפיע על שרשרת בודדת אחת. אם רבייה חד

 לה זון אפשרות להשיב על שאאי  ?מינים זכר ונקבה תועיל ליכולת הישרדותם, בנוסף לשוני הנדרש בכדי לשמר את ההבדלים

  שמה קץ לכל מאמץ מדעי בעניין זה.  ,הוכחה או ניסוי. בעיה זו לבדה באמצעות
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כמרצה  והתמנה שם   .M.I.T- ן, סיים דוקטורט בהצטיינות בטכניון בעל הרמה הגבוהה ביותר בעולם ה* פרופ. יוסף ברנשטיי

י י מפתחולאחר מכן, מונה לפרופ. מן המנין באוני' מרילנד בארה"ב, במחלקה  להנדסה אלקטרונית וגרעינית והפך לאחד מראש

מר זה יבל את "פרס  פולברייט לפרופסורים מצטיינים" ומא"האמינות של מערכות אלקטרוניות" בחלליות מטעם נאס"א. הוא ק

ני באויר ניות" ולאחר מכן היה פרופ. בכנכתב בחסות קרן זו. הוא הקים באוני' ת"א את "המרכז לאמינותן של מערכות אלקטרו

 טכנולוגיה ופרופ. מן המנין באוני' אריאל. -אילן לננו-בר

ם וזאוריעל פי טענת חסידי השערת האבולוציה, ממצאי המאובנים מראים כי הדינ הבה נבחן את תופעת הדינוזאורים במבט חדש.

  מיליון שנים, בהתאם לתיארוך הזמן הלינארי.200  -חיו על פני האדמה במשך כ

מין רור, שבהתאם לממצאים אלו, הדינוזאורים המאוחרים יותר, מאוד דומים לדינוזאורים המוקדמים ביותר. יש בידינו רקורד ב

ני ע על פפני כדור הארץ, השתר-היה יציב יותר מבחינה אבולוציונית, מאשר כל יונק המצוי כיום, בכך שמשך הימצאותם על זה

  הם נעלמו.  -יותר שנים, מאשר כמעט כל מין אחר הנחקר כיום ופתאום 

התאם ם אלו להתפתח, זאת בבשביל מיני ותמספיק מיליון שנים, אינן  200-היוצא מתוך דוגמת הדינוזאורים הוא, ש-הפועל

 250-הלחישוב הפשוט שלנו לעיל ואז בפתאומיות מתחילים לחיות ולשלוט על פני כדור הארץ מינים חדשים של יונקים במשך 

ן שסטיב אך ללא הוכחות לספציפיקציה. נראה כי הרקורד של המאובנים, מצביע על מה ,מיליון השנים הבאות, עם עדות להכחדה

 ,בה מופיעים מינים מסויימים ונשארים יציבים ביותר (PUNCTUATED EVOLUTION), אבולוציה מקוטעתג'. גולד קורא 

 במשך תקופות זמן ארוכות.

קורד של נויים איטיים "אקראיים". ביסודו של דבר, הריי ש"ממצאים אלו סותרים לגמרי את הנחת היסוד שאבולוציה מתרחשת ע

 נו קטןעדויות רבות לכך, שמספר המינים המצויים כיום בעולם הי ןהאבולוציה. ישנ ת הנחות היסוד שלהדינוזאורים סותר א

ת אוגדות ממספר המינים שהיו בעבר. הרקורד מצביע על כך שמינים פוחתים ולא מתווספים. כל העדויות על האבולוציה, בעצם נ

  כל השערות היסוד של האבולוציה. 

ו ם ונעש, מעולם לא הוכיחו דבר מעין זה, שאוסף כימיקלים הצטרפו יחדיו מאליהיותר מכך, המדע והשיטות המדעיות למיניהן

 צר מאדפעם או יכול לקרות מתי שהוא, במשך פרק הזמן הק-אורגניזם חי ומתרבה. מעולם לא היתה הוכחה כלשהי, שזה קרה אי

תחיל חיים י-יכולה להתפתח, אם בעל כיצד ביצה של מציאות היקום. לחשוב שארוע מעין זה יכול להתרחש, נוגד כל היגיון.

פיינים כו להיות המא]מעניין כיצד "דפקט" )= יצור פגום( כזה נוצר מלכתחילה...[, הרי לביצים אלו יצטר ?להטיל ביצים 

ל שביבבזמן הקליפה לא תהיה קשה מדי -לא תיסדק ותימחץ בזמן ההטלה ובו צורה, חוזק וכו', על מנת שהביצההמושלמים של 

צעיר יתהווה הגוזל ה ןבעלי מציאות של חלמון וחלבון שמהכן, הביצים תצטרכנה להיות -לצאצאים לבקוע ממנה. כמולאפשר 

אם יצור   ?יאש אחרי יומיים. מנין היא תדע עד מתיימדוע שהיא לא תקום ותת  ?ומהיכן תדע התרנגולת שעליה לדגור על ביציה 

שלמות ביצים, הוא היה מוכרח להיות בעל תכונות מורפרודוקטיבי של הטלת את התהליך הכלשהו היה באופן "ספונטני" מפתח 

ילו לל. אפידי תכנון מדוקדק, חכם, זהיר ואינסופי שהתרחש לפני שהמין נוצר בכ-אלו מן ההתחלה. דבר זה ניתן להסביר רק על

ך א -יותר דבר שכשלעצמו יהא מפליא ב -אם מין מסויים אחד יתחיל להיות מין מטיל ביצים וישרוד אפילו במשך דור אחד בלבד 

טין ה לחלולחשוב על אלפי המינים מטילי הביצים והמספר השווה של הביצים השונות העשויות מחומרים שונים ומגוונים, הרי שז

  בלתי סביר שיתרחש כארוע אקראי בלתי אינטליגנטי.

רות שדג מסויים בזמן כלשהו אי פעם במהלך דוגמא פשוטה נוספת שהינה ה"פארסה" של תאוריית האבולוציה, היא האפש

צריך  אם ננסה לחשב את ההסתברות של ארוע מעין זה, .(???ההיסטוריה הצמיח כנפים או רגליים ועזב את הים )בעצם מדוע 

 יאוריהקודם כל לקחת בחשבון את המורכבות של גפה אחת ויחידה. אם נחשוב על האימפליקציות )= משמעויות ויישומים( של ת

כך,   דרש להתאים למבנה השלד הקיים כבר. לשםיסבירות אינסופית". הרגל החדשה ת-זו, הרי שהן תכנסנה לקטגוריה של "אי

 רירים,שמבצעת הרגל הפשוטה ביותר, עם פרקים,  ן"מתפתח". אם תתבונן בפעולות אות יש לשנות את הצופן הגנטי של אותו דג

הא יידי המוח וחלקיו, הרי שהמבנה הגנטי של ה"מוטציה" הראשונה הזו, -על עצבים ויכולת השליטה בכל התנועות השונות

ור ים לעבמורכב כמעט כמו המבנה של הדג הקיים כולו ושוב אנו מדברים פה על מינימום של מיליוני צירופים של גנים, הצריכ

 - שר נמצאא ,קומבינציה של גנים בדיוק "בן זוג" עם אותהגם ואז צריכים  ,מוטציות באופן מדוייק ביותר, בזמן מדוייק ביותר

 בדיוק באותו מקום ובאותה שעה.  -במקרה 

ניתן לייחס את המספרים המדהימים האלו לכל "מוטציה" גנטית בודדת, האמורה להוביל ל"אבולוציה". אפילו אם אורגניזם בודד 

ידי -שמיליוני המינים ברחבי העולם התפתחו עלאחד ידגים מקריות חיובית זו, הרי זה לכשעצמו יהא נס של הטבע, אך הרעיון 

גאונית, הרי זה למעלה מתפיסתה -שינויים אקראיים, כל מין והתכונות היחודיות שלו, המסתדרות זו עם זו באופן פנימי בצורה על

ת מאומתת כל תאוריה נדרשת להיו .של כל הוכחה המדעית. המדע אמור להיות מושתת על האמת, דרך ניסויים ואימות תאוריות

רק  לנו הן שאין שום עדות לאבולוציה, נותרשל ניסויים חוזרים. כיו )אקראיות, הכפירה בהשגחה( י נתונים וסטטיסטיקה"ע
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  גנציה נעלה. הדוגל באמונה, שכל זה קורה ללא הוצאה לפועל דקדקנית, מיומנת ובעלת אינטילי, כולה"אמונה טהורה", או יותר 

תיקח את כל חלקיה של  ל, להבנה אנושית כלשהי. אם"לקרב תובנה זו, של אבסורד ההסתברויות הנעשויה ש להלן דוגמא נוספת

חלקים לערך. תערום אותם בערימה במגרש גרוטאות ותחכה שסופת טייפון או ציקלון תערבל ותניע  -20000בר ב ומד ,מכונית

כה  ביותר. יתכן שמר  -רו  -שצפויה לך המתנה א את כל החלקים והם יצטרפו מאליהם למכונית ויתחילו לנסוע בעצמם, הרי

כגון: "חוק ההתפלגות  ,)אינדיטרמניזם : עקרון האקראיות אלדוס הקסלי יצליח לדמיין התרחשות מעין זו, אך מבחינה סטטיסטית

חים יחדיו דבר כזה אינו יכול להתרחש. לשם כך נצטרך שכל חלקי המכוניות אשר אי פעם נבנו בעולם, יהיו מונ האקראית"(

כפול גיל היקום, יכול אתה להיות בטוח שדבר  1 000 000 000 000-ל  ויימת אחת ואף אם נחכה זמן השווהבערימה, בחצר מס

לכן אז, אפילו אם נבנתה המכונית הזו, הרי שהיא לא תסיע את עצמה ללא דלק, נהג וכל יתר הדברים  זה לא יתרחש לעולם.

של "המקרים" המתרחשים בעולם  המכונית תמשיך לעבוד. פשוט חישבו על המספר המדהיםהאינטיליגנטים הנדרשים, בכדי ש

אז נוכל להניח השערה איטית יותר, על מנת יום, בכל רגע ורגע ובכללם החלוקה של המשאבים הטבעיים. יש לנו נפט, -יום

יליון השנים האחרונות, הרי שקצב מ 250-לצפות לחמש הסתגלויות גנטיות לשנה. היות ש"ידוע" לנו ששינויים קרו רק ב

. נראה, כי קצב זה פסק "לפתע באורח פלא", בדיוק הרבה יותר גבוה, אפילו כמה מאות שניםהשינויים הגנטיים, אמור להיות 

 בזמן המתאים עבור בני האדם. לא נתקלנו מעולם בתופעה תיאורטית שכזו.

במהירות על פני תקופות זמן לא סדירות, מה שקרוי "אבולוציה  שתהליך זה קרה מרבית מדעני האבולוציה מסכימים ,למעשה

אמיתותה, דבר המערער את  מחקרית העשויה להוכיח או לשלול את נו שום דרךימקוטעת". הבעיה בתיאוריה זו היא, שאין ביד

  כחות. שהאבולוציה מיוסדת על אמונה ולא על הו ,היסוד המדעית של התיאוריה מלכתחילה. יוצא איפוא-כל הנחת

הבה נשוב עתה לאבולוציה הכימית, אשר הינה התיאוריה היחידה בעלת הבסיס המדעי, אשר עליו ניתן להגיב. למעשה ישנן 

 -שלוש תיאוריות מקובלות, המתארות כיצד החלו החיים עלי אדמות. שתיים מהתיאוריות הללו מדברות על יצורים סופר

נם הסיבה להימצאותינו, או שאסטרואידים כלשהם, הגיעו ממקום מרוחק בחלל אינטיליגנטיים שבאו מהחלל החיצון, אשר הי

הנדרשות בכדי לזרז ולערוך סינתזה בכוכב האדיב הקולט אותם בצורה כה  עם התכונות המדוייקות ,החיצון ונחתו על כדור הארץ

ה, אשר אינה ניתנת להוכחה, אמונמושלמת, על מנת ליצור חיים כפי שהם מוכרים לנו. תיאוריות אלו דורשות הרבה יותר מ

נטלקטואלית של הכותבים, את חוסר הכנות האי היש לכל דת אחרת והעובדה שהיא מופיעה בדיונים "מדעיים", רק מוכיחמאשר 

אשר מאמינים ברעיונות אלו. מובן שקל יותר להאמין שהחיים עלי אדמות נוצרו  ,לאור למיניהם וכן הקוראים עצמם-המוציאים

ל כוכב מרוחק כלשהו וכיון שכך אין לנו שום קשר ומחויבות למי שברא אותנו. האמונה שיש לנו קשר רציף לבורא בסיבתו ש

 קלט" "אנו יודעים, כי האמונה בכך שחיינו תלויים ב הכנעה ואחריות כלפי אותו בורא.אותנו למחייבת  ,שלנו ולמקור חיינו

[INPUT]  .משמעות הדבר הוא, שאנו נדרשים להיות אחראים כלפי מישהו מחוץ ואינטראקציה רציפים עם מי שיצר אותנו

שהמדברים בשמה הם בעצם מאמינים בדבר שלא ניתן להוכחה, אך מספק להם תירוץ לא , דת""האבולוציה הינה  .לעצמנו

יו, רק משום אשר לעיתים קרובות נתפס כמובן מאל ,להאמין בבורא עולם. לפנינו אינפורמציה בתחום נוסף, מדהים בחוכמתו

חוסר ידע והבנה. מודל האטום אמור לעולם לא לאבד את מטענו וזאת משום, שהמטען מקבל קוונטיזציה והיחידה הקטנה ביותר 

אין  הסבר על כך, אך  ?שאינה ניתנת לחלוקה, הינה המטען האלקטרוני הבסיסי. האם לפי התאוריה, דבר זה היה נכון תמיד 

היא, כי כל אטום ביקום לעולם לא יקרוס, כל זמן שהאלקטרונים נעים סביב גרעין בעל מטען משמעותה של עובדה פשוטה זו 

אך האטומים הרי אינם , חיובי, כשהוא מאבד אנרגיה, ביחס לתנועה הקינטית העצמית שלו ]החוק השני של התרמודינמיקה[

יוצא מכך, שאלקטרונים אלו מקבלים  הפיזי.קורסים והעולם נשאר שלם!  זה למעשה נס של הטבע, אשר בו תלוי כל קיומנו 

אנרגיה תמידית ורצופה, בכדי לשמור על טריליוני גרעינים של האטומים מקריסה והיעלמות אל תהום הנשייה. כל עוד אנו 

המפץ הגדול", שכל המסה של היקום כולו יכולה להדחס למקום מאוד קטן, הרי "מוכנים להתאמץ, להאמין ביסודות התאוריה של 

ידי כוחות אלקטרוניים -שיש באפשרותינו להבין, שהעולם הפיזי מורכב ברובו מחלל עם גרעינים זעירים המוחזקים בנפרד על

וזה כל מה שנדרש בכדי  חיצוניים. הכוח האלקטרוסטטי, הינו השני בחולשתו מכל הכוחות הידועים לנו ]לצד כח המשיכה[ 

שהמקור לכל זה מגיע מדבר חיצוני. מקור זה תמיד יהיה נעלם מהתפיסה  ,לשמור על קיומו של עולמנו הפיזי. ברור הוא

של היממה. המדע  "שנייה-פיקו"התצפיתית והמושגית של בני אנוש והוא אותו הכח אשר מחייה את היקום בכל רגע ורגע ו

המוסתרות מאיתנו,  מבוסס אך ורק על תצפיות פיזיקליות הנעשות במשך פרקי זמן קצרים, כך שהאמיתות של מבנה העולם

שאין בידינו מספיק ראיות, כדי  ,מורה נבוכים""ם הסביר בספרו "ידי אמצעים מדעיים למיניהם. הרמב-לעולם לא יתגלו על

של היקום, כך שלעולם לא נוכל לגלות את האמת באמצעות גישה מדעית. דבריו תקפים גם ובפרט  הולדתו""להגדיר את תהליך 

ם נוספים בטבע. אנו פוגשים באינסוף פריטים בעולם, כשכולם בנויים על בסיס מתוחכם ואחיד של כיום, לאחר חשיפת תחומי

ל ומעשה ידיו -השמים מספרים כבוד א"זוהי כוונת הפסוקים  בתהילים  ידי אחד ויחיד.-חוכמה אינסופית, היכול להבנות רק על

ן אשר אינו יוצא מכליו מרוב התרגשות, על הגילוי והתכנון כל מדע. כולם בחוכמה עשית" 'מגיד הרקיע" וכן "מה רבו מעשיך ה

הגאוני של חוכמת האלוקים האינסופית, הרי שהוא מחטיא את מתנת הכישרון השכלי שקיבל.  היהודיות מחייבת את החקירה 

  השכלית, אך דורשת כנות וענוה בסיסית כשניגשים לבחינת אבני הבסיס של הבריאה. 
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המתיימר לקבל את האפשרות, שההסתברות שלה הינה אחת מתוך מספר בין עשרות אפסים, האם הוא לסיום: האם אחד מאלו, 

אם כן, כיצד אפשר להשקיע את כל החיים   ?האם הוא ישקיע אפילו מאה שקלים במצב זה  ?ירכוש מניה שזו הסיכוי שלה לעלות

       ? על חישוב כזה

נוצרי בארץ להתגייר -של הנוער היהודוכיצד נערכה האקדמיה לסכל את הצמאון והכמיהה 

 ולהפוך ליהודי, כלומר לחרדי
 

"הגזע מאחרי מלחמת ששת הימים ובפרט לאחר מלחמת יום הכיפורים, החלו המונים להתגייר ולחזור בתשובה וביניהם ידוענים 

 כ"ל וסגן)לשעבר, רה"מ, רמטן הלבן", כגון, רבים מראשי הבוהמה של שחקנים, זמרים, ראש קודקוד המערכת הפוליטית יצחק רבי

ל זרתו ש, בעידודו של ראש קודקוד מערכת הקולנוע והתאטרון אורי זוהר, שרק פירסום מוקדם סיכל את חמפקד כנופיית הפלמ"ח(

 ם הנועררבין בתשובה, כמו כן מפקדי טייסות, סגן מפקד חיל המודיעין ובפרט ראשי הסגל הבכיר והזוטר באקדמיה ובעקבותיה

 י והספרדי וביניהם רבים שהיו בניהם של ראשי הסגל הבכיר באקדמיה, של ראשי הפוליטיקה, הצבא וכו'.האשכנז

פשים" אדומה אצל ראשי האקדמיה שרבים מהם מהוים סוכני הכתות הבילאומיות של "הבונים החו-נתון אחרון זה, הדליק נורה

כל  נוצרי בארץ, באמצעות האקדימיזציה של-יבור היהודוו"האלומינטי", ששלטו בטוטאליטריות על המוחות והלבבות של הצ

 מערכות החינוך, כשהם חשים שהטרף שלהם נשמט מתחת ידיהם.

 יבות שלבסביבות שנת תש"ס, היתה התלבטות גדולה כיצד לפעול. בפרט, בתחום הלימוד. כיצד למנוע את אותו המון להגיע ליש

זוי מית ושטנית במושגים המקודשים ביותר בעם ישראל, כגון, "רב" וביחוזרים בתשובה. ההצעה היתה להשתמש בצורה ערמו

ים של מושג זה באמצעות המצאת המושג של "רבאית" חילונית ו/או רפורמית, "ישיבות" חילוניות ו"מדרשות" חילוניות, חוג

מית " הרפורחת סניפים של "הללפרוטסטנטי "עיתים" ודומיו, פתי-"ארון הספרים היהודי" בתוך האקדמיה, רשת חוגי לימוד נוצרי

 "מכנה משותף".  -פרוטסטנטי "אביחי" -מארה"ב באקדמיה ופתיחת ארגון נוצרי

פרופ. לספרות עלי יסיף היה מראשי האדריכלים של תכנית שטנית זו. לעומת זאת השמאלן הקיצוני ארי אילון מהאוניברסיטה 

הבג"ץ מהציונות הדתית מנחם אילון, שמרן ה"חזון איש" כתב נגדו העברית, צרכן סמים ידוע, דתל"ש ובנו של המשנה לנשיא 

פרוטסטנטי, בין המשפט -בליקוטים לחלק חושן משפט, על שפירסם חיבור "הקודפיקציה של ההלכה" על בסיס השיויון הנוצרי

במקומותיהם כלל היהודי למשפט של הגויים ובמרכזו ההמצאה הפרוטסטנטית הנוצרית, שהיכולת לשפוט בשעת הדחק, כשאין 

דין, גם ב"שלשה הדיוטות", שהם יהודים חרדיים ומדקדקים במצוות, המופיע במקורותינו, יש להחיל אותו גם על מי שמוצאו -בית

יהודי, אך הוא עצמו אתאיסט וכופר בכל התורה כולה, כפי שכלל השופטים כיום דינם על פי ההלכה כמו של עובדי כוכבים ואף 

, בהיותם כופרים באלוקים, ומפורסמים בשנאתם את העם היהודי, היינו, החרדים, כפי שהעו"ד ד"ר וינרוט נחשבים גרועים מהם

. צעדים אלו, כמובן זיכו את אילון, למניינם([ 26.2.1999ימים, ) 7]"ידיעות אחרונות", מדור היטיב להסביר בראיון שנערך עימו 

ארי אילון תקף מהלך זה של עלי יסיף והוא כתב שהתוצאה תהיה שהמוני  בקבלת פרופסורה וקידומו לבית המשפט העליון. בנו

היהודו נוצרים, לא יעצרו בזיוף  הנוצרי הפרוטסטנטי של מקורותינו שיציעו להם הקרדינלים באקדמיה ויגיעו בסופו של דבר 

יעזר בן יהודה שהמציא "שפה למקור האמיתי, בישיבות של החוזרים בתשובה, כפי שפרופ. גרשום שלום תקף במכתב חריף לאל

נוצרים לא יעצרו בלימוד -נוצרים בכתב יהודי. ג. שלום כתב לו, שהיהודו-עברית" נוצרית פרוטסטנטית משיחיסטית עבור היהודו

יהודה לא שמע -הספרים באותיות אלו וירצו להגיע למקור האמיתי ולכן הוא ביקש שהכתב יהיה באותיות לטיניות ולדאבון לב בן

ובקול בנו של בן יהודה איתמר בן אב"י שאף החל להוציא עיתון כזה. בסופו של דבר יסיף ניצח ותכניתו יצאה לפועל,  בקולו

אנטישמי ציוני, נגד הישיבות להחזרה -לאחר שסוכם לגבות תכנית זו באמצעות קמפיין חסר תקדים של הסתה ושיסוי גזעני

י האקדמיה באמצעות התקשורת והקמת קורסים וסמינרים באקדמיה יד-בתשובה וההחזרה בתשובה, כשהקמפיין מנוהל על

ידי האקדמיה להקים ארגון של הורים שילדיהם חזרו בתשובה ולהציב בראשו את -העוסקים בנושאים אלו. כמו כן הוחלט על

כדי לשוות לארגון זה,  )כאשר הוזמן לכינוס שלהם הגה"צ רבי יעקב גלינסקי,פרופ. מלר, שגם בנו החליט להתגייר ולחזור בתשובה 

כביכול איזון מסוים. הוא אמר להם שאחת הסיבות המרכזיות של התגיירותם כפי שהם סיפרו, שהוריהם נתנו להם רק כסף ללימודים, חוגים 

נים להקריב ובילויים, כדי שהם ההורים יהיו פנויים לפתח את הקריירה שלהם, כפי שהדברים נדונו בתכניות שונות בתקשורת, אך לא היו מוכ

מעצמם לילדיהם דבר. הוא אמר להם שאם הוא יציע להם דבר קטן להקריב למען ילדיהם, כדי שהילדיהם יהיו מוכנים להתחבר אליהם 

בחזרה, האם הם מוכנים לכך, כולם ענו במקהלה שהם מוכנים. כשהוא הציע להם הקרבה קטנה, לקבל אותם ולהכיל אותם כמות שהם, הכלה 

. כמו כן האקדמיה המציאה את פיה, הם מייד סירבו(-קלווניסטית, שהם חיים על-פרוטסטנטית-הדת הנוצרית המתכתבת גם עם

ה"הידברות" "התיווך", היינו, שהיהודים ינהלו איתם מו"מ, כשהם מסכימים לשחק איתם בתוך המגרש הפרוטסטנטי, למשל שהם 

קוו בינם לבין היהודים ואת -ת יהיו מוכנות להפסיק לכרסם בסטטוסיוותרו על מספר עיקרי אמונה שלהם והקבוצות האנטי יהודיו

ההסתה הגזענית האננטישמית שלהם וברוח תפיסה פרוטסטנטית זו נוסחה "אמנת גביזון". כמו כן האקדמיה פתחה סמינר 

ת זו בילבלה קבוצה ל"פסיכולוגיה יהודית" על בסיס הנצרות הקלווניסטית באוניברסיטת ת"א, במרכז ציצמבליסטה. על אף תכני



169 

 

קטנה מהחרדים שהקימה ארגון בשם "הידברות", כשהם מוותרים על יסודות הלכתיים בתחום הפריצות על ידי הקמת אתר 

היכרויות והספקת טלויזיות מסוננים כביכול לחרדים וחוזרים בתשובה.אמנם היתה זו רק ההסוואה להקמת מפלגות גזעניות 

נוי", "יש עתיד" ו"ישראל ביתנו", שמכילים רבים מהסגל האקדמי, בהנהגת "הבונים אנטישמיות, מהסוג של "מרצ" "שי

סמכות הלכתית כלשהי יצירת ארגוני  -החופשים" וה"אלומינטי", שבראשיהם השבתאים הלוחמים לפירוק כל המסגרות הקיימות 

"אדיוטים שימושיים" של כתות אלו סוטים )להט"ב( ומתירנות קיצונית ופירוק מוסד המשפחה שרבים מאד מהם הם למעשה כ

שגם הקימו ערוצים חברתיים ואתרים שכביכול מתריעים נגד כתות אלו הרוצות לדלל את האוכלוסיה העולמית, כשהם בעצמם הם 

חלק מאותם שיוצרים פירוק מסגרות וחיים בהתבהמות מוחלטת והסתה נגד הסמכות ההלכתית ויוצרים בצורה זו את דילול 

 האוכלוסיה.

ת מנם, ה"אילומינטי" ו"הבונים החופשים", הם אלו שמשחררים פיסות מידע על פעולותיהם ומעודדים בכך את כל הרשתוא

דינות החברתיות, ערוצי פייסבוק ואתרים להבהיל את כולם בכל העולם, כי מי ששולט באמת בעולםעל האו"ם, על כל ראשי המ

, אן בארץגרמות שונות של דמויי מלאכים וכדורי אש באירופה ובסין וכן כועל התקשורת  הם כתות אלו. הם יוצרים בשמים הלו

ותר למשל לפני שלוש שנים, נראה בשמי ראשון לציון מראה של השטן כשהוא רוכב על סוס אביר. כל זאת כדי לשעבד מה שי

"יושב  ון איש. אמנם הקב"האנשים לכתות אלו, כדי שירצו להינצל מאימת תוכניותיהם להשמיד את האנושות, מלבד כחצי בילי

בה ור בתשובשמים ישחק", כי הוא זה שמוביל אותם, כדי שכל אלו שהפכו ליהודו נוצרים, יבינו שאין מנוס מלבד להתגייר ולחז

מובא כובמהירות, כדי שהוא יוכל להביא את מלך המשיח ואז כתות אלו יהיו הקורבנות הראשונים מבין שתי השליש שימותו, 

הדרין ]מסכת סנר זכריה. כך קיבלו חז"ל שבאחרית הימים, הקב"ה יעמיד להם לישראל מלך שגזרותיו קשות כהמן בנבואה שבספ

 ים עלינוולמה דוקא כהמן, הרי "בכל דור ודור קמ)צז:(, תלמוד ירושלמי, מסכת תענית )א,א(, תנחומא, ויקרא, פרשת בחוקותי ג'[ 

דינות מ 127 -בכל העולם ורק המן היה היחיד שגזרותיו הקיפו את כל העולם  לכלותינו", אך קימה זו אינה מתרחשת בבת אחת

כל , כדי ששבהם היו מרוכזים כל היהודים. לכאורה נראה שראשי כתות אלו מאיימים על כל העולם וממילא על כל היהודים בעולם

י וטה שכדסהעבירו לנו חז"ל בסוף מסכת  היהודים יבינו שרק התגיירות מיידית תציל אותם  על ידי ראשיהם שדומים להמן ולכן

 ידי עשיית חסד.-להנצל מאותם חבלי משיח, אין מנוס מלבד לימוד התורה וקיום מצוותיה, גם בין אדם לחבירו על
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 כדוריות הארץ

צורתו ור מעט פחוס שפה ובמקורותינו הכתובים, שהארץ אינה שטוחה אלא היא בצורת כד-מאז ומתמיד היה ידוע במסורת שבעל

 אליפטית, כשבתנ"ך האליפטיות מתוארת כגוף בעל ארבע כנפות, כאשר בדרך כלל אומות העולם סברו שהארץ שטוחה, שיש

   ים, כדי שהיא לא תיפול ותתרסק. מהם שסברו שהארץ נתמכת בידי פילים ענקי

 וות ואת הבנת המציאות, שהיא למעשה קדושהפה נועדה אך ורק להורות את פרטי תרי"ג המצ-מאידך, כיון שהתורה שבעל

ון ד העלירוחנית, כדי שבאמצעותה יתברר גילוי הכבוד האלוקי בעולם, לכן לעיתים קיימים ניסוחים המחייבים רק תאור של הצ

ל, למש של כדור הארץ ובדרך כלל גם צד עליון זה מתואר רק על הציר של מזרח ומערב, תוך התעלמות מהציר של צפון ודרום.

 טז:([.)בתרא -מס' ברכות )ד.(, מס' בבאכאשר מתוארים כלל מלכי האומות השולטים בעולם, הם מתוארים כ"מלכי מזרח ומערב" ]

ארץ המרן ה"חזון איש" מונה מספר סיבות לכך, מדוע לעיתים העולם מתואר במקורותינו כקיים רק במשטח העליון של כדור 

ק רמש לא מרכז" מש„"  –קטן י"ז, "קונטרס י"ח שעות" )א,ב([ -ת שבת, סימן מ"ד, סעיף]"חזון איש", אורח חיים, מועד, הלכו

בכדור, אלא גם בשטח עגול...גם בשטח ארוך וקצר...שטח עליון של הארץ הוא עיקר הישוב, משום שבאמצעו המקומות 

אה, ם הראשון )= שהיה נזר הבריישראל וירושלים וכן תחילת הישוב בשעת בריאת העולם ובו ישב אד-המקודשים ביותר ארץ

מרכז" יציר כפיו של הקב"ה, עד שהמלאכים טעו בו ורצו לומר לו שירה, כמו לאלוקים( ולפיכך משתמשים הרבה פעמים בשם "

 )=יוחדות מועוד חשיבויות )= שהוא במרכז הפנימי של הכדור( הכדור הישוב על ירושלים, בבחינת מרכז שטח העליון ולא על מרכז 

  .“יי הים"בכלל "א)= נחשב( מייחדים לו לשטח העליון והיישוב התחתון אינו מפרטם, כי אינם שייכים לנושא עליו הוא דן שם(  שמרן

קד את נמצאנו למדים, שכאשר קיימים ניסוחים במקורותינו, שמשתמע מהם שהעולם שטוח, הסיבה לכך היא, כי חז"ל רוצים למ

נגלה ש ציאות של ארצנו ושל ירושלים, או למהות הרוחנית של כלל המציאות, לגבי מה תשומת ליבנו, ליסודות הקדושה של המ

 מה שנקרא במקורותינו "תבל".  –לעיני הבשר כמציאות היקום, או המציאות הכלל אנושית 

י של מעמש-מרחב גם במובן הרוחני וכן להפך ולכן הם משתמשים במושג הדו-חז"ל לעיתים רוצים להדגיש לנו שזמן הוא תלוי

מזרח ה"לפנים ולאחור" מבחינת הזמן של מה שהיה לפני בריאת העולם ומה שיהיה לאחריו ומבחינת המרחב של כביכול גבולי 

 .([.ס' תמיד )לב]מס' מגילה )כה:(, מס' חגיגה )יא:(, משל העולם, מבחינתם הרוחנית, כדברי "בעלי התוספות" דרום( -)ולא צפוןוהמערב 

רים ו גם ג, כאשר הוא מתייחס לגוף הארץ, כמובא ב"זהר", ויקרא )י.(, הוא מתאר אותו ככדור, כשמתחתיניוחאי-רבי שמעון בר

אלפס כבני אדם כמונו, אך כאשר הוא מתייחס לרוחניותו של מושג "הארץ", הוא יתארו יחד עם מושגי "השמים" או "הרקיע" 

כל אנוש שביניהם ביחס למהותם הרוחנית, מהות בלתי נתפסת בשלגבי המשמעות של ההדדיות , ]"ויקרא רבה" )לו,א([וכיסויו 

מי  אפשר לבריות להבין את המשמעות של "עובי הרקיע", אך-שאי]"בראשית רבה" )ו,ז([, יוחאי -ולכן אמר רבי שמעון בר

וצר כך הוא ישהסתכלותו על המציאות היא שיויונית וחומרית, יחשוב שכוונת רשב"י היא לכך שהארץ היא שטוחה, על אף שב

 יים."סתירה" כביכול בדברי רשב"י עצמו. מפת השמים האמיתית נגנזה ולכן מאז נסמכים רק כשפה על האסטרונומיה של הגו

ופות וטעם כל אלו החשבונות ומפני מה מוסיפים מנין זה...היא חכמת התק„ –הרמב"ם כתב ]הלכות קידוש החודש )יז,כד([ 

הן אמרו כתבי הגימטריות הוא חכמת השעור והחשבונות ועלי„ –הרמב"ם, הלכות גנבה )ח,א( והגימטריות ]= ה"מגיד משנה" על 

י ראה את הסבר“. ]מס' אבות )ג,כג([ "תקופות וגימטריות פרפראות לחכמה", פירוש לחכמת התכונה הקרויה חכמה ובינה

ות. פירשו שהכוונה שם לחשבון האותי המהר"ל, המאיר ושאר המפרשים על מס' אבות, שרובם כך פירשו, אך רש"י ו"הערוך"

חשבון "בש"ס מופיעה "גימטריא" במובן זה במספר מקומות, כגון: מס' נזיר )ה.( ומס' מנחות )פט.(, אך צירוף המילים של 

 לבבות"הגימטריא" מופיע רק ב"תלמוד ירושלמי", מס' תרומות )ח,א( לגבי חשבון נפחים, הנקרא גם "חכמת השיעור" ב"חובות 

בימי  )ח,ד(.[ שחברו בה חכמי יון ספרים הרבה והם נמצאים עכשיו ביד החכמים, אבל הספרים שחברו חכמי ישראל שהיו ח"ב

ששכר בני י הנביאים מבני יששכר לא הגיעו אלינו ]"בראשית רבה", פרק ע"ב. תרגום רב יוסף, דברי הימים א' )יב,לב(, כתב על

א ולעברא ירחיא ושניא, סופיסטין במולדא דסיהרא...בקיאין בתקופתא דשמשחכימין למקבע רישי שנין ורישי ירחין „ –

ן למחבר אפשר לאדם להרהר אחריהן, אין חוששי-ומאחר שכל אלו הדברים בראיות שאין בהן דופי ואי“.[  ואיצטרולוגין במזלא

ל עומכין סות שאין בהן דופי, אין בין שחברו אותם נביאים בין שחברו אותם הגוים, שכל דבר שנתגלה טעמו ונודע אמתתו בראי

ה"שבות יעקב", ח"ג, סימן כ', כתב שמסיבה זו של “. זה האיש שאמרו או למדו אלא על הראיה שנתגלתה והטעם שנודע

 הסתמכות על האסטרונומיה היוונית, נמנעו גדולים ללמוד עניינים אלו.

ין חכמי ישראל דור אחר דור. גדול תקופת "הגאונים" הספרים שכתבו בני יששכר כללו את ספרי "סוד העבור", שהועברו ב

לאחר תקופת התלמוד, רבינו האי גאון כתב בתשובה קכ"ב )שהובאה בשו"ת הגאונים "שערי תשובה", לייפציג, תרי"ח עם 
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טעמים הם דברי חכמים שיש צפוניהם „ –הערות של רבי דוד לוריא(, שהיו מספר תנאים שמקבלי ידע זה היו צריכים לעמוד בו 

אפשר למוסרן לכל אדם, אלא -גדולים, גבוהים מכל הרי הררים ונפלאים מאד והללו רמזים שלהם וסודותיהם ורזים וסתרים שאי

מי שיש לו מדות המסורות בידינו ואפילו ראשי פרקים וכל שכן פרטיהם, כי על דבר זה ועל שהוא למטה ממנו ]= מתאור מהות 

מים ]ראה את גירסתנו במס' חגיגה )יג.([ "אמר רב חייא אין מוסרין ראשי פרקים אלא לאב האלוקים[, ממעשה מרכבה, אמרו חכ

בית דין והוא שלבו דואג בקרבו" ובדברים שלמטה מכל אלו, "אמר ר' אמי אין מוסרין סתרי תורה אלא ליועץ חכם חרשים ונבון 

זה  –ראין אותו בסתרי לבו, דאמר במדרש "ונבון לחש לחש" ובלחש לוחשין בו וכללות נותנין לו והוא מבין בהם ומן השמים מ

זה שראוי למסור לו סתרי תורה שניתנו בלחש" ולכן היו מוסרין חכמים אחד לחברו הכרת פנים  –המבין דבר מתוך דבר. לחש 

כז([, לפי וסדרי שרטוטין, שמקצתן אמורין ב"זה תולדות אדם" ומקצתן בסדר פסוק שלאחריו "זכר ונקבה בראם" ]בראשית )א,

  . “שאין מוסרין סתרים ורזים הללו אלא למי שרואין בו סימנין ראויין לכך

כן, שם בסימן י"ד, לענין הלכות כישוף ואותות בתופעות הטבע שהיה מראה נביא השקר והיה צריך לדעתם כדי לדון אותם -כמו

קת יכולות אלו התאפשר, בין השאר, כדברי רבינו בסנהדרין "ונתן משה רבינו לסהדרין בקבלה הלכות כשפים ולימד אותם". בדי

האי גאון שם, באמצעות ידיעת הכרת הפנים וסדרי השרטוטין, שבאמצעותם בדקו את אלו שהיו מועמדים להעביר להם את הידע 

א יהיה ועכשיו שאין לנו ארבע מיתות, לא נצרכה ללמדם בקבלה של„  –שהופיע גם בכל עניני הסוד האלו ובכללם  סוד העיבור 

תקלה ויש מהם מעט סודות מסורים ביד ביניהם של אותם חכמים ויש ברית בחרם בית דין שאין למוסרן אלא לנאמנים ולמי 

  “. שרואים בו הכרת הפנים שהוא ראוי לכך

ח השנה הלל השני בתקופת האמוראים היה בין אלו שעדיין ידעו את סוד העיבור ורק באמצעותו ניתן היה והוא יכל לתקן את לו

 המדויק לכל הדורות הבאים שבידינו ]רש"י, מס' ביצה )ה.([.

לוח ה את הנראה שבזמן תקופת הגאונים נעלם ידע זה כמעט לחלוטין, כפי שכתב רבינו האי  גאון "שלא יהיה תקלה", כי כבר הי

וכל  כל ידע שמצד עצמם היו מחוסרישתיקן הלל השני ומאז החלו להשתמש ב"ידע" האסטרונומי היווני.  היוונים היו ידועים כמי 

פת הידע שהם עסקו בו נלקח מהיהודים, המצרים והכשדים. קיימת מסורת אצל היוונים, שאלכסנדר מוקדון שהיה בסוף תקו

 הנביאים האחרונים בתחילת בית המקדש השני, השליט את אריסטו על חלק קטן מספרי שלמה המלך שמצא בירושלים.

ידי -לם נובע מתוך הידיעה שהם נלקחו עכתב והם ידועים גם במקורות היוונים, נראה שהשימוש בה לכן, גם דברים שהרמב"ם

רמב"ם המדברי   היוונים ממקורות יהודיים וכן כתב אפלטון ב"טימאוס", שהידע הקיים אצלם נלקח ממקורות יהודיים במצרים.

ר של רירה בשפת האסטרונומיה היוונית בתחום צר ביותעולה, שאת כל הלכות קידוש החודש, שהם לא נאבדו, הלבישו בלית ב

סיני, בעריכת החישובים ותו לא וכפי שראינו לעיל, שאת כל סוגי החכמה האדירה שידעו בני יששכר כפי שקיבלו ממתן תורה 

חי, ח והבכל מה שקשור לגרמי השמים, קביעת הזמנים, מזג האויר וידע המשולב הזה של מעשה בראשית שכלל את ידיעת הצומ

פלו שלא י לא הצליחו היוונים לגנוב מהיהודים ועקב שיעבוד העם היהודי ליוונים והרומאים העדיפו חכמי ישראל לגונזם, כדי

 לידיהם ובפרט שידע זה כלל סודות גדולים של השמות האלוקיים שבאמצעותם ברא אלוקים שמים וארץ, שבאמצעותם יכלו

ים ות. לכן, העומקגאון והוא מציין את רבי עקיבא כאחד מאלו שיכלו לברוא עולמלברוא עולמות, כפי שכתב שם רב האי 

או ורות שבכוונת דברי חז"ל בנושאים של המציאות נעלמו מאיתנו ואנו יכולים להבין רק מעט באמצעות ענקי הדהאינסופיים של 

ל ות חז"ם, רק לאחר שאנו נדע את כל מקוראחריהם ברמת עומק מסוימת, כשגם את כוונת ענקים אלו יש הרבה לעמול כדי להבינ

רו לנו לכן מסוידי אלוקים שהוא אחדותי -זמנית ולא מקוטעת, כי תורותינו הן אחדותיות כי ניתנו על-ושל אותם ענקים בידיעה בו

ר או ין מאמחז"ל את הכלל ש"דברי תורה עניים במקומן ועשירים במקום אחר" ]"תלמוד ירושלמי", מס' ר''ה, )ג,ה([ ונסיון להב

 קטע בתורה כשלעצמו נידון מיד לכשלון, סילוף ושדרוג כוונת הנאמר.

תפס נמכל הנ"ל עולה, שתמיד כוונת חז"ל בעניינים אלו למובן רוחני ומהותי כשהוא מולבש באמצעות תאור גשמי כפי שזה 

ין את ויה האנושית, כדי שנוכל להבבראיה האנושית, כי כך ברא האלוקים את העולם שנראה זאת בצורה מסוימת המתאימה לחו

שר המהות המציאותית שעליה הושתת העולם וכך ביאר המהר"ל את חז"ל והסביר זאת במיוחד בחיבורו "באר הגולה" ורק כא

להם  נאמר בחז"ל במפורש ללא כל ספק שכוונתם למובן הגשמי לגבי הארץ, הרקיע, השמים והגרמים השמיימיים, ניתן לייחס

 בא כאןידי גדולי תקופת "הראשונים" כשאין ביניהם מחלוקת על כך וגם מה שהו-נאי שכך הם הוסברו עלאז בת כוונה זו וגם

 על פה.מחז"ל, כדי להוכיח על כדוריותה של הארץ ומרכזיותה, הותנה בכך שכן דעתם של מעבירי המסורת של התורה שבכתב וב

 ענקי תקופות "הראשונים" ו"האחרונים" שיובאו להלן.לכן, כדי לדעת לגבי כדוריות הארץ, נוכל לסמוך רק על 

למניינם(, כמשלוח מנות לרבו, מלבד עוד  1529המקובל האלוקי רבי שלמה אלקבץ דן בספרו "מנות הלוי" ]חובר בשנת רפ"ט )

החל מעמ' הרבה חיבורי קבלה שחיבר ואת הפזמון "לכה דודי". הוא חי בזמנו של מרן מהר"י קארו ורבי משה אלשייך בצפת[ 

( המדינות הן רק חלק ממדינות העולם כמובא לעיל במדרשים, שאחשורוש מלך רק על חצי העולם 127)כה:( ומסיק, שקכ"ז )

( קטירי תגא, היינו, מלכים של אפרכיות, אך מאידך 300וכך גם יותר מובן מה שאמרו בגמרא לפני כן, שבגרממיא בלבד יש ש' )

ה היא לכל המדינות שבהן הוא שלט תחילה ואחר כך מלכותו נחתכה וראה עוד שם את דבריו הוא כתב שמהודו ועד כוש, הכוונ

 באריכות.
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 ין לכךכדעתו סובר גם רבינו יעקב מליסא )בעל ה"נתיבות המשפט"( בפירושו "מגילת סתרים" )א,א( על מגילת אסתר וכסימוכ

כמקדם  שאבד קי"ג אפרכיות לא נכנע לבו והוא בהוייתו אף„ –הוא הביא את דעתו של ה"אלשיך" בפירושו על מגילת אסתר שם 

י כת רבי יעקב מליסא גם כתב שם, שהמן והאחשורוש השתייכו לכת "בוני מגדל בבל" שמאוחר יותר אימצו את עיקר“. בשמחה

 זו "הבונים החופשים".

 א כיוןכוש הן סמוכות זו לזו, אל"מנות הלוי" כתב בשם רבי משה בן תיבון, שרב ושמואל לא נחלקו במציאות ובאמת הודו ו

הודו ונים משהעולם הוא עגול ככדור נמצא שאם נפנה מהודו לכיון ההפוך ונקיף את כל העולם נגיע בסוף לכוש, אלא שתלוי אם פ

יא, הלכיוון הסמוך לכוש או שפונים לכיוון הרחוק ואז מקיפים את כל העולם עד שמגיעים לכוש ומחלוקתם של רב ושמואל 

יקף סובר שמהודו ועד כוש הכוונה היא לדרך הקצרה ואז הן סמוכות זו לזו ממש והשני סבר שכוונת הפסוק בדרך ההשאחד 

 הארוך ונמצא שכל מדינות העולם נמצאות בין הודו וכוש ושכן מחלוקתם לגבי תפסח ועזה.

ת ה נתונווהלא תפסח ועז„  –טא )א,א( סימוכין לשיטה זו מוצא ה"טעמא דקרא" למרן רבי חיים קניבסקי במדרש שיר השירים זו

נו, ו, הייזו בצד זו, אלא כמה שיצא מתפסח וילך ויקיף את כל העולם כולו עד שיבוא לעזה כך שלמה היה שולט בכל העולם כול

 קשהפסו שאפילו למאן דאמר שבין תפסח ועזה היו כל מדינות העולם, גם הוא מודה שבמציאות היו שתיהן סמוכות זו לזו, אלא

 מתכוין לכך כשילך ויקיף את העולם לצד הרחוק ויעבור את כל העולם עד שיחזור לעזה.

תב כה"תבואות הארץ" פירש את הגמרא כפשוטה, שהם נחלקו אם הודו וכוש הנזכרים בפסוק קרובות זו לזו ]ה"בן יהוידע" 

 ידועותב שצריך לומר שישנן הודו וכוש השמלשון הגמרא משמע שהם נחלקו ממש אם הן סמוכות זו לזו או לא ולכן גם הוא כת

וכוש  ד הודולנו, שהם אנדיא וחבש הסמוכות זו לזו )ר"י מעמדין כתב כאן שגם בזמנו ישנה מדינה בשם כוש ליד הודו( וישנן עו

 אחרות בסוף העולם מצד אחד וזו בסוף העולם מצד אחר[. 

קראים , שאז ניתן הדבר לבדיקה, משום שישנם שני מקומות הנכן, אין להקשות שקיימת בין רב לשמואל מחלוקת במציאות-כמו

דינת בשם כוש, אחד הוא מדינת כוש הידועה ביבשת אפריקה הרחוקה מאד מהודו וישנו עוד מקום הנקרא כוש ביבשת אסיה במ

 תימן ומתפשט אותו מקום למזרח, עד סמוך להודו. 

ושום „  –ראשית )י,ו( "ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען" הוא מביא כראיה לדבריו ממה שתירגם יונתן את הפסוק בב

ריקה היינו, שמדינתו של כוש נקראת "ערביא", משמע שישנה כוש שאינה באפ“, אפרכיותהום ערביא ומצרים ואליחרוק וכנען

ץ חלק מאראלא בארץ ערב באסיה ולכן נקראה צפורה אשת משה שבאה ממדין "אשה כושית", כי מדין היא ממדינת כוש שהיא 

  ערב באסיה.

שני פשר דיהאי„ –מוכח איפוא, שכוש הוא בארץ ערב, על פי מה שתירגם יונתן ]ירמיה )יג,כג([ את הפסוק "היהפוך כושי עורו" 

, רב ושמואל ובכך נחלקו“ ומפתרוס ומהודו„ –היינו, הודו וכן בישעיה )יא,יא( הוא תירגם את "ומפתרוס ומכוש" “, הידואי... 

 נה לכוש שבמערב העולם המיושב או במזרחו.האם הכוו

והיא כן כתב ה"שפתי חכמים" וכן פירש הגר"א את המחלוקת לגבי תפסח ועזה, משום שיש שתי תפסח, האחת נמצאת בשומרון ]

ם עד שמופיעה במלכים ב' )טו,טז([ ואינה רחוקה בהרבה מעזה ואחת נמצאת על שפת נהר הפרת והוא כתב שם שעיר זו קיימת 

 ום בגבול הצפוני של מקום היישוב של הרי החושך ולכן נחלקו רב ושמואל על איזה תפסח הכתוב מדבר.הי

 כפירוש זה משמע בתרגום הראשון של אסתר שנביאו להלן, שכוש היא בקצה המערבי של העולם המיושב באפריקה. ה"טעמא

 ותו השתרעה מהודו שבמזרח ועד כוש שבמערב,דקרא" ביאר, שלכן אמרו בגמרא שאחשורוש מלך על כל העולם, משום שמלכ

שה עשלכן  היינו חצי הכדור העליון, שבזמנם היה עיקר הישוב, דהיינו מאה ושמונים מעלות אורך שהם חצי מכדור העולם ויתכן

 אחשורוש משתה מאה ושמונים יום, כנגד מאה ושמונים המעלות שהוא שלט עליהם.

ה זלכי פרס הקדמונים מלך ששמו אחשורוש ושניהם היו  מלכים על מדי ופרס, רק ויתכן שהיה במ„... –האבן עזרא פירש 

 “.ומיתאחשורוש השני מלך על מדינות אחרות שהן בין הודו לכוש, כי ארץ מדי ופרס צפונית לארץ ישראל והודו, רק כוש דר

ן רב שם במגילת אסתר במחלוקת שבילכאורה, לפי דבריו מלכותו היתה מן הצפון לדרום ולא מן המזרח למערב. רש"י הכריע 

 ושמואל, כדעה הסוברת שכשם שמלך על הודו וכוש, כן מלך על  קכ"ז מדינות.

התרגום הראשון על מגילת אסתר, כתב, שמשום ששמע בעצת ושתי נכדת נבוכדנצר להפסיק את בנין בית המקדש, נתקצרו 

 ליה מן א לישניא ואפרכיא כבישן תחת ידוי וכען לא אשתעבדאדמן קדמת דנאהוון כל עממיא אומי„ –שנותיו והתפלגה מלכותו 

ין בגלל הכי ובתר כדון אתגלי קדם ה' דעתידא ושתי לאתקטלא ועתיד הוא למסב ית אסתר דהיא מבנת שרה דחית מאה ועשר

 ין ושבעושבע שנין אתיהבת ליה ארכא ומלך מן הנדיא רבא ועד כוש, מן מדנחא דהנדיא רבא ועד מערבא דכוש מאה ועשר

 “. פלכין

מהודו „ –התרגום חולק על דברי האבן עזרא, שכתב שמלכותו השתרעה מהצפון לדרום. ה"תרגום שני" הופך את הסדר וכותב 

דמערבא ועד כוש דמדינחא על מאה ועסרין ושבע מדינן...והלא הודו וכוש דהוון קריבן ליה, הכי הוה שליט על מאה ועסרין ושבע 
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ון )= כפי הכרעת רש"י במחלוקת רב ושמואל(...ארבע הינון דשליטו מסוף עלמא ועד סופיה תרין מן אומי מדינן ואפרכיא די לה

עלמא ותרין מן ישראל. שלמה ואחאב מן ישראל...ונבוכדנצר ואחשורוש, אלא אחשורוש אתקצרת מלכותיה ולא הוה שליט אלא 

 “.על מאה ועסרין ושבע מדינן... 

ם "איים" וזה אינו, כי בארמית נקראי“.  היה מושל על שבע ועשרים ומאה מדינה ואיי הים„ –רש "פתשגן הכתב" על התרגום פי

נה ות הכוו"נגוות", כפי שראינו לעיל. מה"תרגום שני" משמע שאפרכיות הן קטנות ממדינות, אך במקורות לעיל ראינו שאפרכי –

 למדינות ו/או ארצות ו/או ארץ מולדת, הכל לפי הענין.

חת ת„ –שהגמרא שואלת כאן במס' מגילה )יא.(, מדוע הברייתא שהובאה כאן מונה רק שלשה שמלכו בכיפה ]רש"י  יש לציין

ם ואינה מונה את סנחריב, כורש ודריוש. מהתשובות של הגמרא משתמע שרק שלושתם שלטו ממש על כל העול“[ כיפת הרקיע

  של על כל העולם. ושסנחריב כיון שלא משל על ירושלים זה כבר נחשב שהוא לא מ

ס' הגמרא אינה שואלת מדוע לא נמנו בברייתא מלכים שכבר נמנו בשאר המדרשים כמי שמלכו על כל העולם וגם תימה שהתו

 ם אינםכאן שאלו מדוע לא נמנה אלכסנדר מוקדון והם תירצו שהברייתא מנתה רק את מי שהוזכר במפורש בכתובים ובכל זאת ה

פת מונה את המלכים שהוזכרו בשאר המדרשים כמי שמלכו על העולם. לכאורה נראה, ש"תחת כי שואלים מדוע הברייתא אינה

 הרקיע", הכוונה היא רק לחלק העליון של כדור הארץ ולא לאמריקה.

אלכסנדר הרלב"ג כתב שאלכסנדרוס כבש את כל הישוב וחוץ מכבודו אינו כן...„... –האברבנאל כתב ב"מעייני הישועה" )ט,ד( 

 יון...ונכנס באפריקה...וכבש ארצות האפריקה אשר היו בדרכו ולא חזר על שאר ארצות האפריקה...וכבש את רוביצא מ

ם אשיאה...ובקצת האירופה...ואל תשית אל לבך למה שכתוב ב"פרקי רבי אליעזר" מעשרה מלכים ששמשו ומלכו מסוף העול

אורה, לכ“. יוסף ואחאב ודבריהם בזה על דרך המשל והגוזמא ועד סופו, שמנה בכללם לאלכסנדרוס מוקדון, כי הנה מנו מהם

דרשים קשה להבין את נכונות דבריו, שהרי הגמרא מדקדקת לגבי כל מלך ואם כן  מדוע הברייתא לא מנתה אותו וכן בשאר המ

בפרט וובר במשל שהזכרנו ראינו שהם מוכיחים מהפסוקים שחייבים לומר שהם מלכו על כל העולם ואם כן כיצד ניתן לומר שמד

  ?בגוזמא

לם ה"יפה עינים" תירץ לגבי דוד, שלמה ואחאב שהם היו ידועים בגבורתם בכל העולם, כמלכים שאין מי שיכול לעמוד מו

 ולנצחם ולכן כל המלכים סרו למשמעתם וכן אחאב ניצח הרבה פעמים את ארם ויהושפט היה נכנע תחתיו.

בד את עידי כך שהוא -אב קנה את אהבת כל מלכי הגוים עלושו על ספר מלכים, שאחה"חומת אנך" למרן הרב חיד"א, פירש בפיר

כך כל אליליהם. סברא זו לכאורה קשה להולמה, לא רק משום שאין לכך רמז בחז"ל, אלא גם משום שישנה דוגמא מובהקת ל

 ים הואלי העמהלוחמים נגד כל אלישחז"ל מוסרים לנו על "האדם הגדול בענקים", הלא הוא אברהם אבינו, שעל אף שהיה גדול 

 ש"מלך ידי כל האומות ואף מעבר לכך  ובכל זאת חז"ל לא מנוהו בשום מקום, כמי שמלך בכיפה או כמי-היה מוערך ונערץ על

לך )קה.( על אברהם אבינו "מ מסוף העולם ועד סופו" ועל אף שחז"ל אמרו עליו שהוא נחשב כמלך, כפי שמובא במס' שבת

 )צא.( -ת" ובפרט שבמס' בבא בתרא )טז:( הובא ש"כל מלכי מזרח ומערב משכימין לפתחו" של אברהם ושם בנתתיך לאומו

ניטא הובא, שבשעה שאברהם אבינו נפטר מן העולם עמדו כל מלכי מזרח ומערב בשורה ואמרו "אוי למנהיגו של עולם...לקבר

ף אלוהות והוא סירב. יש להפליא על האברבנאל, שעל אשל ספינה" וכן הובא ב"ב"ר" שאומות העולם רצו לעשותו עליהם 

אשרים משהיתה לו בקיאות מפליגה במקורות החיצוניים, לא ידע שמובאות שם ידיעות על כך שאחאב שלט על כל העולם וכך גם 

 זאת כיום הממצאים הארכיאולוגיים ושכל מה שאמרו חז"ל ברוח קודשם ובקבלתם היא האמת הצרופה. 

היו  ד"א כתב בפירושו על הגדה של פסח "בתי נפש" ]פיסקא תם, ד"ה אני[ בשם המפרשים, שספרד ואפריקה לאהגאון הרב חי

 האורותותחת ממשלת אחשורוש וממילא יש לברר מדוע חויבו בני ספרד ואפריקה בקריאת המגילה ותירץ הרב חיד"א    א. היות 

" ומת אנךגם נפגעים ופלא מדוע הוא לא כתב על כך דבר בפירושו "חשבקעו מהנס השפיעו גם עליהם ב. לולא הנס הם היו בסוף 

 על התנ"ך, בפירושו על מגילת אסתר.

רוש ב"חומת אנך" ח"ב על חבקוק פ"א הוא כתב בשם הרמ"ך, שפרעה היה קוזמוקרטור. לכאורה קשה, הרי גם פרעה וגם אחשו

 לבין אחשורוש.כלולים בין העשרה שמלכו על העולם ואם כן מה ההבדל בין פרעה 

ת: ביוונייש לומר ש"כיפה" הכוונה היא רק לחצי כדור הארץ העליון שנחשב למיושב ואילו קוזמוקרטור הוא מלשון "קוסמוס" )

לם צר "עוקישוט. היוונים תיארו את המציאות במושגים של יופי ולכן אפלטון בספרו "טימאוס" אומר מספר פעמים, שהאלוקים י

 ים ליפת".( שהכוונה לכל כדור הארץ.-אם מיפת, עליהם נאמר "יפת אלוהיפה", כי היוונים מוצ
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פרד כי העיקר מישראל לא עלו ונשארו בס„  – בפירושו של מרן החיד"א שם על עזרא פ"ב הוא כתב בשם הרב אבן חייא ז"ל

 “.ובבבל,  עד כאן דבריו. משמע קצת שהיו בספרד רבים מהגולים

צר ספר מלכים )עמ' תר"ף(, שפירו"ש מלך ספרד השתתף בחורבן ירושלים יחד עם נבוכדנהאברבנאל גם כתב בסוף פירושו ל

יה והוא היה משרי יון ולקח מא"י לספרד מבני יהודה, שמעון, מהלויים והכהנים, אשר היו בירושלים והושיבם באנדלוס

רד עו לספאחרי חורבן בית שני שאז הגי וטולטילה. יתכן לומר שבזמן נס פורים הם עדיין לא קיימו את הלכות פורים, אלא רק

מים בספרי הימים אשר למלכי ספרד הקדו„... – מאות אלפי יהודים מצאצאי המשתתפים בנס פורים, כפי שכתב האברבנאל שם

מצאתי שהקיסר שהיה מושל ברומי שלח חמשים אלף בתי יהודים אל ערי ספרד שהיו תחת ממשלתו מאותם שהגלה טיטוס 

 פורים.נראה, שמאז החלו כולם בספרד לקיים את הלכות יום ה“.  צו כולם ראשונים ואחרונים והיו לעם אחדמירושלים ונתקב

למי", חז"ל מתארים את הארץ ככד של בשמים, היינו כד עם מכסה לשמירת הריח שלא יתנדף "צלוחית פלייטון" ]"תלמוד ירוש

ו עגול שמעו אמט([, היינו, לא עגול ממש  אלא אליפטי. המושג עיגול מס' כלאים )ט,ג(, מס' כתובות )יב,ג(, "בראשית רבה" )לד,

 ממש, או דבר שהוא מתעגל ככדור.

שלא „ –ובד"ה סכנה, הוא כתב “ תפילין שבראשו עגולה כביצה וכאגוז„ –רש"י כתב לעיל )כד:( בד"ה העושה תפלתו עגולה 

אמגוזא  אמר רב פפא מתניתין דעבידא כי„ –ס' מנחות )לה.( מקורו של רש"י שהוא עושהו עגול כאגוז, הוא במ“. תכנס בראשו

ושב מבית „  –ושם בד"ה תפילתו עגולה, הוא כתב “[“ שעור בית מושבם חדוד ביותר, אבל עגול כעגיל וטבעת... „ –]רש"י 

 –:( בת )עחבא במס' שצורה "עגולה" זו כאגוז, שימשה גם ככדור, כמו“. תפילין עגול, שאין להם בית מושב אלא כמין דופן ביצה

ן שהוא הכדור שימש כמשחק ]סנהדרין )עז:([ וכיו“. קטנה וכמה שיעורו כאגוז“[ פלוט"א„ –מוכין כדי לעשות כדור ]רש"י „

 נעשה מבד רך, נראה שהיתה לו צורה פחוסה, היינו, אליפטית ולא עגול ממש.

 ( שאינובילונ"ה בלעז )= מאורכים יתר על המידה„ –לות במס' שבת )לא.(, הובא ברש"י בד"ה מפני מה ראשן של בבליים סגלג

 ראה את...פתויי„ –לעומת זאת במס' ברכות )נח:(, הובא “ . עגול -ראשן של בבליים סגלגל  -עגול. לישנא אחרינא 

מי „ – ששערו כנמטא )= כיריעת בד( וכל שערו דבוק זה בזה . ה"ערוך", ערך פתי„ –]רש"י “ הראש...אומר ברוך דיין האמת

 סגלגל",לרש"י לפירוש ראשון "סגלגל" שהוא מדי מאורך אינו קרוי "עגול" ולפירוש השני גם "“. שאין ראשו סגלגל אלא רחב

 שודאי אינו ממש עגול נקרא גם כן "עגול" וכן לפירוש ה"ערוך". 

ם ולי האסטרונומים בתקופתהארץ נחשבה לעגולה בכל החיבורים האסרונומיים של גדולי תקופת "הראשונים" שגם היו מגד

דידת ובדורות שאחריהם, כגון רבי חייא בר אברהם הנשיא, רבי אברהם אבן עזרא, נכד הרמב"ן הרלב"ג שיצר את המכשיר למ

 זוויות הכוכבים "מקל יעקב".

 משולשכולל מה שנקרא מאוחר יותר "את חוכמת ההסתברות,  הרלב"ג כתב חיבור אסטרונומי חשוב "מלחמת ה' " וכן ייסד

ידי ההיסטוריונים כמי שהמציא את ההסתברות והסטטיסטיקה לפני כשלש מאות שנה, אך -על פסקל". פסקל נחשב בטעות

די למעשה המייסד היה הרלב"ג לפני כשבע מאות שנה בספרו המתמטי "מעשה חושב" באמצעות  משפטים והוכחות מתמטיות, כ

 לדעת כיצד לחשב את המולדות.

תייעץ ההאסטרונומים במשך מאות שנים כגדול האסטרונומים והמתמטיקאים. האסטרונום הידוע טיכו ברהא  הרלב"ג נחשב בעיני

 רלב"ג.עם המהר"ל מפראג לפני שהוא חיבר את "הלוחות הרודולפיניות" הידועות וחיפש לשם כך את חיבורו האסטרונומי של ה

 מדעית של האקראיות.-חיבורו "מעשה חושב" נוגד את תיאוריית הסטטיסטיקה הנוצרית

ל ידי רבינו אשר )הרא"ש( לכתוב ספר אסטרונומי לשם ידיעת ההלכות ש-ראלי התבקש עלתלמידו של הרא"ש רבי יצחק היש

, ככדור זרה )מא.( בד"ה ככדור, ברור לו שהארץ היא-קידוש החודש וגם אצלו היה פשוט שהארץ כדורית. בתוספות במס' עבודה

  " שאלכסנדר מוקדון עלה לגובה רב וראה את הארץ ככדור. בהביאו מ"התלמוד ירושלמי

וף ימיו ן עד סלפני כמאתיים שנים הגויים היו נבערים מדעת גם בענין זה ורנה דקרט, המכונה "אבי הפילוסופיה המודרנית", האמי

 הנצרות הפרוטסטנטית( שהארץ היא שטוחה ולא כדורית.  –כמו מרטין לותר )מייסד מרכבת הטומאה 

א לאור , שיצ53תקופה ההיא כתב רבי יעקב מעמדין את מה שהיה מקובל לחז"ל מאז ומתמיד, בחיבורו "מטפחת סופרים", עמ' ב

רא אין להכחיש, שחז"ל מודים בכדוריות הארץ, שכן זכרוהו במשנה ובגמ„ –למניינם(  1860במהדורה נוספת בשנת תר"ך )

ייבים שם, הוא גם מרבה להוכיח מעוברי דרכים בתקופתו שח 54בעמ' “. ([זרה )מא.-בפכ"ה ]= בפרק כל הצלמים במס' עבודה

 לומר שהארץ היא כדורית.

ם שהעול , שם נאמר בפירוש(:זרה )ג, ב( )יח-יש להבין, מדוע לא הביא רבי יעקב מעמדין את ה"תלמוד ירושלמי" במס' עבודה

סנדר ון כד בעא מיסק לעיל והוה סלק וסלק סלק )= אלכהעולם עשוי כדור. אמר רבי יונה, אלכסנדרוס מוקד„ –הוא ככדור 

-לעוישב על נשר להגביה עצמו למעלה ולראות „ –למעלה למעלה. פני משה ומוקדון, כאשר רצה לעלות למעלה ועלה למעלה 

 “.יהעד שראה את העולם ככדור ואת הים כקערה, בגין כן ציירין לה ככדורא ביד( “.הימים שלהם-פני הארץ, ככתוב בדברי
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" , כתב בחיבורו "יערות דבש"אורים ותומים", "כרתי ופלתי"( –)חיבוריו המפורסמים רבי יהונתן אייבשיץ, הגדול בדורו 

 “.ציכל הכדור הארועתה דע לך והבן... אשר פקד ה' עליהם למהר תנועתם בחפזון לסבב יום יום „ – )חלק ראשון, דרוש ד'(

“ ארץהואורו על כנפות „ –מובא שלארץ יש מעין כנפים ונביא על כך מספר מקורות  הארץ מעט פחוסה ובנויה כאליפסה ולכן

 האחד. וזה פלא משני צדדים (“סופי הארץ„ – תרגום)והברק היוצא ממנו ירד למטה על כנפות הארץ „ – רלב"ג .]איוב )לז,ג([

שהוא הברק „ – ]קשת המגן )המלב"ים( .“שירד למטה והנה טבעו שיעלה למעלה והשנישיצא אש מהמקום אשר היו שם המים. 

 ארבע כנפותבישעיהו )יא,יב( וכן " כמו כן מופיע מושג "כנפות הארץ" בחז"ל ובנביאים האחרונים. “הנראה עם הרעם על ידי אור העלאקטרי היוצא אז

 .הארץ" ביחזקאל )ז,ב ([

 בלבד ולא לגבי כל העולם הכולל את כל ישנם כשלשה מה"אחרונים", שלא היו גדולי הדור בזמנם, הסוברים לגבי הארץ

ענים האוקיינוסים הסובבים את הארץ, שהארץ היא מרובעת, אך הם אינם עוסקים בכך אם "מרובעת" זו היא שטוחה אך הם טו

חסים שהארץ אינה כדורית והוא תמוה, שהרי בצורה המפורשת מופיע שהעולם כדור, בשני התלמודים וכן בכל המדרשים המתיי

ר בחיי בבמדב ]רמב"ם במו"נ )א,לא(, רבנווכן כתבו כל גדולי "הראשונים" שהתייחסו לכך הר, במדבר"ר, מדרש כונן ומדרש המכירי( )זלכך 

י"ם ,א(, המלב]תוס' יו"ט במס' ע"ז )גוכן גדולי הדור מ"האחרונים"  )ז,פד(, הרד"ק בבראשית )א,י( ובישעיה )מב,ה( והרמב"ן בבמדבר )ז,ב([

בו, כת עה.([]רבי אברהם בן הגר"א, בהקדמה לפירוש ס' יצירה ור"י ענגיל, "גליוני הש"ס" מס' שבת )כמה מחכמי הזמן  .([בבראשית )א,ג

  ת.שמפשטות דברי הגר"א בפירושו ל"תיקוני הזהר" נראה, שהוא סבר שהארץ אינה כדורית, אך רבי יעקב סופר הוכיח אחר

 ,ארץהר, תיקון כ"ג דף ע"ז טור א', עמ' קצ, בדברי הגר"א בענין ריבוע הביאור הגר"א לתיקוני ז]רבי יעקב סופר כתב 

ט שמים כתב הגר"א וזה לשונו "שבהן מתפשטין עגולא ורבועא, שהן זכר ונקבה. עגולא רהיט ורבועא לא רהי. א„ – [.ענף א

פות פות הארץ' ואמרו בספרי 'כנוכמו שכתוב 'מארבע כנ]זהר חדש דף מ"ה טור ג'[ וארץ והארץ לעולם וכו' אנת הוא דמרבעת 

ראה נמה שכתב מה"זהר חדש" בדף מ"ה טור ג', לכאורה הכוונה לזוהר חדש בפרשת ואתחנן במאמר קו המדה ]וכן  כסותך' ".

שון לזוהר[, אך לא מצאתי שם לעת עתה את הלשון ממש, כל“ לפי ציוני הדפים שבביאור הגר"א לזו"ח שבסוף ביאור הגר"א

טור  ' דף קנ"ח. ועיין עוד מה שכתב בענין זה בביאור הגר"א לתיקוני הזוהר, תיקון עא ענף ג. ..צריך ביאור.שהובא בהגר"א ו

ר ' במוסגגוהובא מדבריו שם בביאור הגר"א לזוהר בפרשת תצוה דף ק"פ עמוד א' ובדה"ס דף ט"ו טור  ב.ב' עיין שם באריכות. 

רץ סוד האיב הגר"א בביאורו לתיקון ע' הנ"ל בתוך דבריו וזה לשונו "והוא והנה כת .בשם דבריו בביאורו לתיקוני הזהר הנ"ל

א ואולי ממה שכתב "יסוד הארץ" משמע שאין כוונתו לארץ עצמה כפשוטו, אלא לדבר בדרך סוד, אך ל .ד..שהיא רבועא".

ת ם הביא אשבד"ה בזוהר, שגם  ועיין עוד בביאור הגר"א לתיקונים מזוהר חדש דף י"ז טור ב'  א.. ענף דעיינתי בזה כראוי. 

י שלא פ]אף על ונראה שם להדיא, דמפרשו על המלכות שיש בה סוד שנחשבת מרובעת  ב.דברי הזוהר חדש דקתני "אנת מרובעת  

ין שמית עיולא על הארץ הגשמית ואחר דבריו שם בענין המלכות עבר לענינים אחרים בענין הארץ הגשייך בזה כלל צורה וכיוצא בזה[ 

זה את מפרש בולפי זה יתכן דגם כאן בביאורו לתיקון כ"כ דף ע"ז הנ"ל בענף קודם כוונתו למלכות הנקראת ארץ  ו ג...היטב. שם

ץ, ממה שכתב הגר"א, ש"מרבעת" הכוונה ל"יסוד הארץ", שהוא אחד מארבעת היסודות הרוחניים אר  “.הפסוק דכנפות הארץ

 הרוחני של הארץ ולא למושג גשמי. בןרור שב"מרבעת" מתכוון הגר"א למומים, אש אויר, שמהם נברא העולם, נראה בבי

 

 מרכזיותו של כדור הארץ

י ות דעתראש "המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות" ודיקאן מדעי הרוח באוניברסיטת ת"א, ביקש לדעת את חו

-הליוהקת, שהארץ במרכז והשמש סובבת אותה, או הגישה צנטרית של תלמי )או פתולימאוס( צוד-בשאלה זו, האם הגישה הגיאו

את  )שכבר האמין בה אריסטרכוס היווני( צודקת, שכדור הארץ סובב Revolinebusהפולני בחיבורו  צנטרית של קופרניקוס

 תשובתי היתה: ?השמש הנמצאת במרכז 

כדור  די עמידה בנקודת ייחוס כלשהי על פניכדי לדעת את האמת המוחלטת של שאלה זו, לא שייך לדעתה באמצעות ראיה על י

 היקום מרחבית על  כל היקום, בפרט שבמדע כיום רובו של המרחב של-זמנית ובו-הארץ או במרחק ממנה, אלא ביכולת הבטה בו

ם הוא ה"חומר האפל", שם אין מתקיימים כל חוקי הטבע ובכללם הפעלת חושי האדם וגם כיום מדובר שהמרחב מתעקם, שלש

לבד, במטריה הפרוייקטיבית, המנוגדת וההפוכה מהשכל הישר וממה שהאדם רואה בעיניו. מסיבה זו -וביו משתמשים בגיאוחיש

 אין שום מניעה להתייחס לפסוק "והארץ לעולם עומדת" כעובדה קיימת.

יטה החדשה נוצרו הסיבה שקופרניקוס בחר בהליוצנטריות, היא משום בעיות חישוביות שנוצרו לו וגם לאחר שהוא בחר בש

בעיות חדשות וכידוע ש"שמקושיה לא מתים" ובפרט שענקים כהרמב"ם והרלב"ג שהיה גדול האסטרונומים במשך דורות לא 

לקושיות של  שום סיבה לשנות את השיטה. כדוגמא חשבו שמדובר בקושיות, אחרת הם היו מציינים קושיות אלו ולכן אין

יורק ק. קאליקשטיין, שכתב בספרו "הלכות קידוש החודש" -רופסור לפיזיקה מאוני' ניומדענים, ניתן להציג את דבריו של הפ

למניינם(, ששני המומחים הגדולים ביותר אז  1978יורק, תשל"ח, -, הוצ' "המכון לחקר התלמוד ומפרשיו", ניו90-94)עמ' 
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קשטיין מצטט את ביאוריו יהכוכבים. קאל לאסטרונומיה עתיקה, פלדמן ונוגבאור כתבו שהרמב"ם טעה לגבי ערכי שינוי מראה

של מרן החזו"א, שלפי איך שהוא מסביר את הרמב"ם אין כלל כל קושיה על הרמב"ם, אלא קושיה עצומה על כל אותם מומחים. 

קרא "טריגונומטריה הסבריו של מרן החזו"א מבוססים על יסודות חישוב וחשיבה, שמאוחר יותר נוסחו והפכו לענף מתמטי הנ

לכן, אין כלל להתחשב בקושיות שהפכו למכוננות במדעי האסטרונומיה, אם גדולי הענקים הקדמונים לא ראו  רבולית". היפ

 ה רק משום שיש קושיות על השיטה. בהן כלל קושי ולכן אין כל צורך לבחור בשיטה אסטרונומית חדש

ר רוח גם לפי דעת קופרניקוס אש„  –עט, תרע"ג( המהרש"ם )"תכלת מרדכי", חלק שלישי, דרוש לשבת הגדול, עמוד ל"ה, סיג

אמת אחרת עמו, באומרו כי השמש מרכז הגלגלים והארץ תסבב את השמש...וכל חכמי האומות מאשרים ומקיימין כן...אמנם ה

ם לוו השיורה דרכו כדעת החכם טיחא ברעאה )= בזמנו של קופרניקוס( שדחה דבריו...וגם דעת נוטה כן במאמר שלמה המלך עלי

וס ופרניקק"והארץ לעולם עומדת"...כיון שגם הסברא מוכחת להיפוך למה לנו להוציא הכתוב מפשטו...על כל פנים גם לפי דברי 

 “.על כל פנים הכל בחשבון ומדה

, יה"שה טובידי גדולי ישראל, כגון "שו"ת חתם סופר, יורה דעה, סימן קס"ז ועוד(, "מע-סמכא על-רבי טוביה הרופא )הובא כבר

הנלוים ובהכרח ראוי לכל פילוסוף אלוקי שיבטל דעת קופרניקוס „ –חלק ראשון, "עולם הגלגלים", פרק שלישי, קרקא, תרס"ח 

 בקהלת עליו, כי כל אותן ראיות שהביא הוא וחבריו הם נגד כתבי הקודש ודברי נביאי האמת הנאמנים בדבריהם. מפני שכתוב

 נו נוטהדעת קופרניקוס איננה עומדת כלל והשמש לא יזרח ולא ישקע ואינו סובב ואי)א,ד( "והארץ לעולם עומדת", אבל כפי 

בא שמש וו([ "וזרח ה-לשום צד, רק שתמיד עומד במקומו כי אין לו משפט התנועה. אם כדבריו כן הוא, למה כתוב ]קהלת )א, ה

לא אץ ו." וביהושע )י, יג( "ויעמוד השמש השמש ואל מקומו שואף זורח...הולך אל דרום וסובב אל צפון סובב סובב הולך..

 לבוא..." ובישעיה )לח,ח( "ותשב השמש עשר מעלות במעלת אשר ירדה".

רץ הנך רואה שבכמה מקומות הפסוקים "יתנו עידיהן ויצדקו", שהשמש והלבנה ויתר הכוכבים מסבבים סביב הארץ ולא שהא

מוך, מוני כיו ומופתיו כוזביות, אף אתה הקהה את שיניו ואמור לו, כמסבבת סביב השמש ואם יבוא קופרניקוס בטענותיו וראיות

היו ש...מה יש לי מופתים מפורסמים ואותות נאמנים הסותרים סברותיך...אחרי שהודעתיך את כל זאת, הנה בוודאי יהיו מסולקים

 “.לקופרניקוס החכם נגד הכתובים ונביאי האמת

ארץ יא כל הטענות הראיות אשר לקופרניקוס וסיעתו על עמידת השמש ותנועת המב„  –שם ב"כותרת" לפרק הרביעי הוא כתב 

 “. פי דברי רבי דוסא במס' יבמות )טז.( וראה שם ברש"י ובמהרש"א[-]= עלודע מה שתשיב לו כי בכור שטן הוא 

עולם לא אמר הכוזרי: מ)קלא(  „ – ח, ירושלים, תשכ"חרבי דוד ניטו, "הכוזרי השני הוא מטה דן", הויכוח הרביעי, עמ' קכ

 חשבתי שטענת התוכנים האחרונים  )= הגישה ההליוצנטרית( הן מיוסדות על עמודי הסברא.

 )קלב( אמר החבר:

ש וב "שמוודאי מתקבלות אל הסברא, אבל אין אנו יכולים להחזיק במונח הזה במה שהוא מבטל תנועת השמש דביהושע )י,יב( כת

פי -לעבחצי השמים ולא אץ לבוא כיום תמים", הרי שסובב והולך כשאר כוכבי לכת. ואף  בגבעון דום" וכתוב "ויעמוד השמש

 ולכן נטשתיה וגרשתיה מנחלת  ה'. שבעלי הסברא הזאת נתחבטו לתרץ הקושיא, לריק יגעו, כי אין תשובתם מספקת

 )קלג( אמר הכוזרי:

 אנא הודיעני תוכן תשובתם.

 )קלד( אמר החבר:

 ש בגבעון דום", מפני המון העם דסבירא להו שהשמש מהלך ואינו יודע תנועת הארץ.אמרו, שהנביא אמר "שמ

 )קלה( אמר הכוזרי:

השמש שאין ממש בתשובה זו ובכן הנה אנכי עמך, שהמונח הזה פגול לא ירצה ]= כלשון הכתוב בויקרא )יט,ז([, במה שאומר 

 קבוע בלא תנועה...

 )קלו( אמר החבר:
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וכו אכל "רבי מאיר אומר אגוז ]= במס' חגיגה )טו:( הגירסה "רמון"[ מצא ת  – רי חז"ל שלימדונו...אני שותה בצמא את דב

-ן שבעלקליפתו זרק" וכן ראוי לנו לעשות בסברות חכמי האומות, שכל מה שהוא מנגד לתורתנו הקדושה התמימה בין שבכתב בי

ל ביד כ ל מה שאינו נגד הדברים ולא נגד פירושה, הרשותפה "שקץ תשקצנו  ותעב תתעבנו כי חרם הוא" ]=דברים )ז,כד([, אב

 איש ישראל להאמין או למאן בו לפי שכלו....

 )רנז( אמר הכוזרי"

   ?וכי אי אפשר שיהיה כך )= שהשמש עומד ונראה לנו שהשמש מהלך והארץ עומדת(

 )רנח( אמר החבר:

, אבל חצי השמים ולא אץ לבוא כיום תמים" כמו שהוכחתיאי אפשר להאמין כך, מפני שהוא נגד מה שסיפר ביהושע "ויעמוד ב

ל שתי אפילו תימא שהיה בידנו להאמין בזה מה שליבנו חפץ, הנה ניצב לעומתנו ספק גדול ועצום אשר בשבילו השכל פוסח ע

 “.הסעיפים מבלתי שיוכל לפנות על ימין או על שמאל

זה ות הם שרוצים להתחכם בחכמה הזאת ביותר והיו מתחכמים בהאומ„ –המהר"ל מפראג, נתיבות עולם, נתיב התורה, פי"ד 

רא בחכמה עצומה מאוד מאוד כאשר ידוע ותמיד באו אחריהם וביטלו טרחם אשר טרחו ועמדו עליהם וכמו שבא אחד שהי' נק

 ונתנו לפניהםבעל "תכונה חדשה" )= קופרניקוס( אשר טרחו ועמדו עליהם, אשר נתן ציור אחר וכל אשר הבינו הראשונים אשר 

א דיין לעהראשונים ציור ומהלך לכוכבים ומזלות ולגרמי השמים סתר את כולם ונתן ציור חכמה חדשה, רק שהוא עצמו כתב, כי 

לו  יוכל ליישב את הכל...אבל חכמי ישראל שהיה הדבר מקובל בידם מפי משה מסיני שמסר לו השם יתברך. הוא בלבד אפשר

 “.לדעת האמת

 ניקוס,ן: בחיבורו על הסידור בפירושו ל"מעמדות ליום השלישי", הוא לכאורה מוצא סעד כלשהו לשיטת קופררבי יעקב מעמדי

א ני והואך בספרו "לחם שמים" על מסכת אבות )סוף הפרק השלישי(, הוא יוצא בתקיפות נגד שיטתו ובכלל נגד כל המדע המודר

געון שו תעמולה של גדלותם וידיעתם המוחלטת של המציאות מתוך מגדיר היטב את מהותו של המדע, כאשר בזמנו המדענים יצר

 גדלות.

קת רבי יעקב מעמדין כתב את מה שגדולי המדע כתבו על יסודות המדע והבינו רק כמאה שנים אחריו, עם פיתוחה של פיזי

הם רים )נרטיבים( שהקוונטים, שהמדע המודרני אין לו שום קשר לידיעת המציאות ושכל ספרי המדע אינם חכמה אלא סיפו

נשי אחכמת הגוים, רעיוני „ –בודים מליבם ושהמדע הוא רק כמו הצגת תיאטרון מדומיינת ותדמיתית. הוא כתב שם בסיפרו 

ל דבר כהעולם הבודים מליבם חכמה שאין לה עיקר ויסוד, רק כפי העולה על רוחם, נשענים על יסודות הנולדים במוחם לקרב 

 הטבע המוחש )מבנה החשיבה הנוצרית הפרוטסטנטית של החומריות, אחד מארבעת מבני החשיבה אל השכל להוליכו במנהגי

יות עליה מושתת המדע( ועם כל זה הם עצמם נבוכים מאד...ונתחלקו לכתות כתות בהנחותיהם )= השערות, סיפורים, תיאור

 ם ]וישגמרי, מקרוב באה, לא שיערוה ראשוניותדמיות "ידע"( ולא נחו שקטו גלגלי רעיוניהם, עד שהמציאו "תכונה חדשה" ל

 להקרא אומרים, שנמצא גם בקדמונים מאד )= אריסטרכוס היווני( מי שחשב עליה כזאת של קופרניקוס[. יהי מה, אינה ראויה

ל כ= את פרוטסטנטיות( שונות...והם שחידשוה והמציאוה )-חכמה כלל, אחר שאינה אלא דמיונות ורעיונות ודתיה )= הנוצריות

 “.המדעים(, מבלי יסוד ושורש בדאוה...

"אורים ותומים", "כרתי ופלתי"(, כתב לפני כמאתיים שנים בחיבורו  –רבי יהונתן אייבשיץ, הגדול בדורו )חיבוריו המפורסמים 

כולם  ועתה דע לך והבן, כי כל הפילוסופים הקדמונים הסכימו, כי תנועת הכוכבים„ –"יערות דבש" )חלק ראשון, דרוש ד'( 

בסיבובם, היא לקנות שלמות והיא עבודת ה' שלהם. כמו שיש לנו עבודה בעשות מצות ה' לקנות שלמות לנפשנו, כן הם קונים 

שלמות בנפשם השכלית בתנועתם ובסיבובם הילך והילך ולכך אמר ישעי' )מ,כו( "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, המוציא 

אונים ואמיץ כח, איש לא נעדר". הרצון, שיראו איך כולם כפי אשר פקד ה' עליהם למהר  במספר צבאם, לכלם בשם יקרא, מרוב

תנועתם בחפזון לסבב יום יום כל הכדור הארצי והוא אחד מגבורות ה'. כמו שתמהו כל התוכנים, שברגע אחד יסבב החמה שהוא 

ים, קופרניקוס וסייעתו באומרם שהארץ מסבב, ק"ע פעמים ככדור הארצי, אלף פרסאות לפחות ועבור זה נתטפשו הרבה מהתוכנ

אבל שקר נחלו והאמת עד לעצמו, כי "הארץ לעולם עומדת" ]קהלת )א,ד([ והם מסבבים בכח השם שהוחק בהם ורצים לקבל 

שלמותן ואין אחד מעכב במרוצתו כדי שישיג שלמותו...שכל טעם התנועה היא להשיג שלמות, כי הם בעלי נפש ושכל. נסתרה 

ית קופרניקוס וסייעתו שהקשו, איך השמש וכלל כוכבי השמים ירוצו כדי להאיר הכדור הארצי החומרי והקטן. ואינו, כי קושי

כך כתב על קושייתו זו של קופרניקוס גם ה"חתם סופר" “. ה כי זוהי מצוותם ועבודתם-מרוצתם לקנות שלמות נפשם ושפעת אלו

 –אותם לכל העמים"( ]"תורת משה השלם", ח"ה עמ' מ"ב, ירושלים, תשס"ד[ "אשר חלק ה'  –בפרושו על ספר דברים )ד,יט 
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דקופרניקוס, אחד מחכמי העמים אמר, דהארץ סובבת לקבל אור השמש, )= וקופרניקוס היקשה( איך עצם השמש הטהורה „...

וישיגהו ויפול שם, כיון ואחרים הביאו ראיה כנגדו, דאם הארץ מסבב, איך אפשר שיזרוק חץ בעוף  ?יסבב וישמש את הארץ 

שהארץ כבר השתנה ממקומו ועל זה השיב, דיש לומר דהארץ וכל אשר עליה וגם האויר מסבב. אמנם, ראיותיו מכח השכל שאינו 

ראוי שישמש העליון לתחתון, הוא רק לפי דעות האומות העולם, אבל לנו בני ישראל, אדרבא, הארץ אשר בה בני אדם וישראל 

ית הבריאה ובעבורם נברא העולם, תבל וכל אשר בה וגלגלי השמים ושמי השמים לצורך הארץ ואם כן ראוי עם קדושו הם תכל

ידי זה כל העולמות הם ולתכלית אחד נבראו, דלא כדעת אומות -שישמשו שאר חלקי העולם לעולם התחתון שבו ישראל וגם על

אלילית המדעית( וזהו שאמר "אשר חלק ה' אותם לכל -העולם, שכל אחד עולם בפני עצמו ולתכליתו נברא )= התפיסה הרב

 היינו, אחדותיות.“, העמים", דאצלם הוא "חלק", מה שאין כן אצלנו הכל אחד

ין למי לבלגבי ההוכחות והקושיות החישוביות, במנותק ממה שקיבלנו מסיני, כתב ה"חתם סופר", שלא ניתן להכריע בין שיטת ת

א עיל הו"ראיותיהם עצומות משני הצדדים" )"קובץ תשובות", סימן כ"ו(, אך כפי שראינו ל שיטת אריסטרכוס וקופרניקוס, כי

כל "  –יוצא בנחרצות נגד המצאתו של קופרניקוס ולכן הוא טבע את המושג )בהשאלה מדיני איסור אכילת התבואה החדשה( 

 חדש אסור מן התורה".

ביאור בפה לקץ" על ספר בראשית ])ז,א(, פרשבורג, תרנ"ב[, מאריך רבי ישראל דוד מרגליות, תלמיד "החתם סופר" בספרו "י

בנתיב  אין הכרעת קופרניקוס מכרעת כלל, כי אין לו חלק בענין זה כלל וכלל ומעתה עלינו ללכת„ –המחלוקת הנ"ל ומסיים 

יה וחלילה שיה  –דע תורתנו, אשר כל דברי חז"ל וספרי המקובלים כולם הולכים בדרך הפשוט, אשר תשעה גלגלים המה כנו

 “.אצל כל חכמי ישראל מקובל דבר שהוא שוא ושקר, כי הלא משה ראה הילוך המזלות בעין גשמי

 –[ 196קונטרס "משיב הטענה" ]הודפס בסוף ספרו "ספר הזכרונות", מהדו' ת"א, תשט"ז, עמ'   –רבי צדוק הכהן מלובלין 

יפך ושים הויהיו נראים חזקים, כל שנמצא משמעות דברי חכמינו ז"ל הקד ובאמת אומר אני, כי גם אם נראה מופתי חכמי אומות„

 שכלינודעתם, לא נאבה להם ולא נשמע להם, אבל נעמול ונטריח לדחות מופתיהם ואם לא נמצא לדחותם, הנה לא נחשוד, אלא ש

 שוקטת לדברי האומר כי הארץ לואה מלהגיע לזה, אבל נאמין כי דברי חכמינו ז"ל כנים, כי הלא תראה...אז...הסכימו כולם

בת  ואחר ימים עברו שבו להחזיק כולם כדעת האומר כי השמש שוקטת והארץ סוב ;והשמש סובבת ודחו דברי האומר זולת זה

ח פעת רובאופן שהאומר נגד זה אינו אלא טועה...הא אין לנו אלא לסמוך על המקובלים מפי הנביאים וחכמינו ע"ה, בעלי ההו

 “.םכמו ה ם( ואשר עליהם נאמר "מגיד דבריו ליעקב"...ודרך רז"ל היא האמיתית בודאי, כי מי עלה השמים וירדהקודש )= עליה

תובים הוא דבר המוכחש מהכ„ –רבי ראובן לנדא, "מהלך הכוכבים", פרק ה' )טעשרנאוויץ, תר"ב(, כתב על שיטת קופרניקוס 

  –לח,ח( )"שמש בגבעון דום", ישעיה   –ובא השמש",  יהושע )י,יב(  "וזרח השמש  –והנביאים הקדושים, שנאמר בקהלת )א,ה( 

 ם ואות"ותשב השמש עשר מעלות...במעלות אשר ירדה". התוכן )= האסטרונום( קופרניקוס ועוד אלף כיוצא בו יאבדו מן העול

 “.אחת מהתורה הקדושה...לא יתבטלו לעולם

 , עמודום ירושלים" ]חלק "חכם ונבון", בענין חכמת התכונה, אות ק"והמקובל רבי שלום מזרחי עדני מתימן כתב בספרו "של

וזבות פתיו הכובעזרת ה' יתברך, נגישה ונרדוף נשיג נרגיז ונהרוס את מבצרי טענותיו וראיותיו ומו„ –רנ"ח, ירושלים, תרנ"ט[ 

ניהם מה שתשיב..." ונקהה את שישל גברא רמאה חכם ונבון לקלקל ולהרע הוא קופרניקוס וסייעתו, כמו שאמרו רז"ל "ודע 

אי ואמור נאמר להם, גם אנו יש לנו מופתים ואותות מפורסמים ונאמנים ההורסים סברתך...כי דבריהם הם הפך דברי נבי

רח מש והיאמת...הנה לפניך תורתנו תורת אמת הנאמרה מפי נביאי השם יתברך נביאי אמת, פסוקים "יתנו עידיהן ויצדקו", שהש

 “.וצבא השמים מקיפים וסובבים סביב הארץ והארץ עומדת במקומה מעת היבראה וכל הגלגלים

עוד  טה אוזןובכן כל מי שבשם ישראל יקרא, אל י„... –"נברשת לנץ החמה בציון", רבי חייא דוד הלוי שפיצר, ירושלים, תרנ"ח 

 “.בריהם ותלמידיהםכלל וכלל לדברי הבאי, הבל, ריק, שקר וכזב של הכופרים והמינים הנ"ל וגם לא לח

 – "ספר הברית", רבי פנחס ב"ר מאיר מווילנא )שהשתייך לבית מדרשו של הגר"א(, חלק ראשון, מאמר חוג הארץ, פרק י'

 א שלמהלמי אני שומע יותר, האם לקופרניקוס או למי אשר החכמה ומדע ניתן לו מאת ה' מן השמים ויחכם מכל האדם, הו„...

-יבוודאי הדבר באמת...ובזה לא יוכל המתעקש להתנצל ולומר ששלמה דיבר את זה בלשון בנ המלך עליו השלום, אשר ידע

 “.אדם...לכן אחי אל תפן לדברי כזב אשר בפי קופרניקוס ומדבר שקר תרחק

ר רבי דוד לוריא, מבית מדרשו של הגר"א ]פירוש הרד"ל, "בראשית רבה" )ה,ח([ כתב, שהארץ עומדת כנקודה בתוך האוי

 “.תלה ארץ על בלי מה„...  –. ראה גם באיוב )כו, ז( והשמים
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תנו" פי השיטה ההליוצנטרית הקופרניקאית "הריהו כמכחיש מסורת וכופר באמונ-מרן רבי חיים קניבסקי אמר שמי שנוקט על

נו מונתברק, תשס"ט[. אמנם נראה, שכוונתו לכך שהוא כופר בא-, בני131]הרב מרדכי גנוט, "ברכת החמה בתקופתה", עמ' 

שדינו  שהארץ עומדת והשמש מקיפה, אבל אין כוונתו לכך שדינו ככופר, שמשמעותו כופר בעיקרי אמונתנו ובכל התורה כולה,

 שנ"ד[,איש" להרב אלעזר בריזל ]מחבר ספרי "מקור בהלכה", ירושלים, ת-"כעכו"ם לכל דבריו", כפי שכבר אמר מרן ה"חזוון

פשט  ת הפסוק "הולך אל דרום..." ניתן לתרץ לפי שיטתם בדוחק, אף שהתירוץ הוא נגדשאף שאין דבריהם צודקים, כיון שא

כדור הכתוב ולכן אינם בגדר "כופרים". הוא הוסיף ואמר "שגם הם בעצמם הגיעו לדעת שהשמש והירח הם הסובבים וכידוע ש

מרו אשית שברא אבינו שבשמים ועל זה ידי כוחות הרוחות הסובבים אותו, הוא עומד חזק וכל זה הוא מעשה ברא-העולם, על

ץ היא חז"ל 'מנעו בניכם מהגיון' ", היינו שאין לחבר חיבור להוכיח אסטרונומית אפילו את צידקת המסורת שבידינו שהאר

 העומדת ולכן מרן מנע מהרב בריזל לכתוב ב' פרקים בספרו להוכיח אסטרונומית את צדקת מסורתנו.

ח:(, רבי שמואל  בן רבי יוסף ]"נחלת יוסף", פרק י"ח )פרק קיצור כללי תכונת הארץ( )צכך גם כתב מגדולי חכמי תימן 

 ין בדעתוהם בעצמם מודים בזה, כי אלו הדברים רק פרי מחשבותם ומכל מקום איש מבני ישראל אשר יאמ„.. –ירושלים תרס"ז[ 

ה, מונח הזבפה, אבל אין אנו יכולים להחזיק -ושבעלהזה ויחזיק בו אין בו משום זה שום חולשה ורפיון באמונתו בתורה שבכתב 

ושע כי היא דעה זרה ומתמיהה...לעג צחוק והיתול...אין דעת רוב חכמי ישראל נוחה בזה, שהוא מבטל תנועת השמש, דביה

בב רי שסוהז([ "כגבור לרוץ אורח", "מקצה השמים מוצאו ותקופתו על קצותם...", -כתיב...ובפרט לשון הכתוב ]תהילים )יט, ו

י אין כפי שבעלי הסברא הזאת נתחבטו לתרץ הקושיא, אך לריק יגעו והעלו חרס בידם, שמש והולך כשאר כוכבי לכת ואף על ה

  “.תשובתם מספקת. לכן, נטשתי הדעה המוזרה הזאת וגרשתיה מהסתפח בנחלת ה'

 הפרק השלישי של ה"מבוא", ברוקלין, רבי משולם ראטה כתב בספרו )"מבשר עזרא", על פירוש הראב"ע על התנ"ך, בסוף

,ח( תשנ"ג(, את אותו רמז שהביא רבי יעקב מעמדין בסידורו, אך לא כראיה מהכתוב לשיטת קופרניקוס מ"בראשית רבה" )ה

מילה, "למה נקראת שמה ארץ שרצתה לעשות רצון קונה", אך "רמז" זה הוא יותר פחות מרמז דחוק, כי זה הופך את משמעות ה

הוא שריך להיות כתוב לפי "הרמז" "רצה" ולא רצתה וגם בלשון זכר "רץ" לעומת "רצתה" שהכוונה לרוחניות שבה כי היה צ

ם גלשון נקבה. לכן, כל מפרשי המדרש רבה שם מפרשים כפשטות המדרש, שהארץ רצתה לעשות רצון קונה וגם אלו שמביאים 

ל שנאמר שם על התמתחות השמים והארץ, אך לא לגבי סיבובה כאפשרות את המשמעות של ריצה, מבארים ריצה זו לגבי מה ש

 הארץ, כי כאמור אין מדובר שם כלל לגבי מסלולי ההקפה אלא לגבי התמתחותה של הארץ והשמים. 

לשיטת  תוכני זמננו...הוכיחו לדעתם )= היינו, רק„ –רבי משה שטרנבוך כתב )"אמונה ותורה", עמ' כ', בני ברק, תשל"ט( 

ד ה היסושהם המציאו ועל סמך כן הם "רואים" בתצפיות(...שהעולם גם כן מסבב את השמש יחד עם כוכבי הלכת...הנ התיאוריות

נ"ך היינו, הסתירה של שיטה זו היא רק לת“ )= שהעולם סובב חדש לנו ולא שמענו מרבותינו, אף שאין לנו סתירה לחז"ל

' ון במסמקומות שונים, שחז"ל מייחסים לשמש ולירח  את התנועה, כגולרבותינו שלאחר חז"ל(. אמנם גם בחז"ל, אנו רואים ב

                                                            פסחים )צד:(, "בראשית רבה" )ו,ח( ועוד.
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 במקורות הצונמי אסון

 ברקוביץ דב הרב : מאת

 והא ת"או„ – שפתי חכמים) במים לדונים ישראל של למושיעם נתחכם דרשו, ותינוורב ...„ –נתחכמה  הבה : ד"הי "רש י(, א) שמות

 מן איר היה ולא להם צווה עצמו פרעה אלא מצרים,  מדעת שלא היה ההתחכמות דזה לומר ויש היילוד הבן כל להמית למיילדות ציוו מיד

 ינוא העולם כל שעל הבינו לא והם„ –ישן  יד כתב י"שר]לעולם  מבול יביא שלא נשבע שכבר ,"(זאת יעשו שהמיילדות משום העונש,

 –  הקטעים שבעת כי השבוע, פרשת של הראשון בחלק מופיע י"ברש זה קטע  .סוטה )יא([ ]מסכת "אחת אומה על מביא הוא אבל מביא,

 ונמי,אסון הצ התרחש בו השבוע של הראשון ליום מקביל מופיע זה כן, אם השבוע. ימות לפי מחולקים  –לתורה  העלייה לגבי 
 מהלשמ שנהפכו שלמות ערים הכרתת ועל האסון ממדי על כולם שמעו אז שרק השבוע, של השלישי ביום נודעו האסון ממדי ברם

 מביא ה,"הקב של מידתו כן„ –י "רש כתב ז' פרק של השלישי בפסוק וארא פרשת –הבא  השבוע פרשת של השלישי בקטע ואכן

 ראו,וי ישראל שישמעו כדי (,והארץ השמים לאלילי עובדים ממש עדיין הם אסיה במזרח" )הכוכבים עובדי האומות על פורענות

 ז([.-ו ג,) צפניה"]מוסר תיקחו אותי תיראו אך אמרתי ... פנותם נשמו גויים והכרתי„ –שנאמר 

 יבלוםו מוסר יקח ישראל שעם יכד הרחוקים, במקומות הגויים על פורענות מביא שאלוקים כתב, ן"הר בדרשות ניסים רבינו גם 

 הדבר. מרומז שמות פרשת של זה שבוע בהפטרת מצוותיו. גם ויקיים האלוקים אל בתשובה ויחזור המוסרית התדרדרותו את
 עטרת ויה ...„ –יין  הלומי –סימום   כדי עד ושכרות הוללות היינו, העונש, סיבת מופיעה[ כח,א() ]ישעיהושם  הראשון בפסוק

 שמפניה זו מסיבה רק לשם מגיעים התיירים והאיים, החופים אורך לכל אסיה במזרח שם וכידוע "יין הלומי אפרים... שכרי גאות
 ברד כזרם לה', ואמץ חזק הנה...„ –ב'   בפסוק מיד העונש בא ולכן ביותר המטורפת בצורתה זימה  – המבול את  גם אלוקים הביא
 ".ביד לארץ הניח שוטפים כבירים מים כזרם קטבו שער

 

 ט"צ 'עמ  ',ו דרשה [ניסים רבינו] ן"הר דרשות של  הספר מתוך

 בעולם אסונות ושאר אדמה לרעידות בקשר

 ורענותהפ יגיע פן ויפחדו ויראו תשובה אל ישראל שיתעוררו כדי רחוקים, ובאיים מקום בריחוק מקרים מתחדשים ולפעמים...„

 מאין איש מבלי עריהם נצדו עובר מבלי חוצותם החרבתי פינותם נשמו גוים כרתיה" [ז(-צפניה )ג,ו] הנביא מאמר והוא אליהם

תב שם רש''י כ] עלילותם כל השחיתו השכימו אכן עליה פקדתי אשר כל מעונה יכרת ולא מוסר תקחי אותי תיראי אך אמרתי יושב

 י"שר ועיין "אותי" תיראי אך" אמרתי והולך, יםמסי שהוא כמו ותיראו, שתראו כדי על העכו"ם, פורענות הבאתי„ –גוים  בד"ה הכרתי

 כל השרוא מי כי ספק ואין וקרב הלוך וילך ונסוע הלוך הולך הפורענות, אחרים ברעת מתייסרים וכשאינם ל([.,ד) וארא בפרשת
 אההתר העלי וקיבל עבירה שעובר כמי הוא בה, דבק אשר בדרכו מחזיק ועודנו יתברך השם התראות באמת הן אשר התלאות אלו

   ".ואילך מכאן למיתה עצמו את שהתיר

 ישראל בשביל אלא לעולם באה פורענות אין האסון: על ישראל גדולי דברי

 

 מנחה תפילת לפני טבת ז"טג'  ביום היתה הראשונה הפעם האסון. על פעמיים התבטאזצוק"ל  שטיינמן ל"הגראי הישיבה ראש מרן

 בעולם מקרה אין הרי בזה, מתבונןש ומי „ – מדבריו עיקרים להלן בביתו. ן"רמב עורבשי יום באותו היתה השניה הפעם בביתו.

 עם שנטמעו הרבה שם יש לדאבונינו ה'...ואמנם משפטי זה מה ונלמד שנתבונן כדי זה את עושה ה"הקב אבל...ה' יד הכל אלא
   תשובה. לעשות מוסר ולקחת להתבונן ועלינו גורם החטא כמה מזה ללמוד יש אבל הגויים,

 ובזה הפה שמירת הוא העיקר רק בגוף, סיגופים לא הוא העיקר כי, א"הגר בשם ומובא ם"השובבי ימי מתחילים הזה בשבוע

 לבוץ כולם את ומכניס זה בחטא להשפיל כוחותיו היצר מטיל, בדיבור יתירה זהירות שצריך אלו בימים ובדיוק העוון על לו מתכפר
 קשור מה מחפש היה וכדומה, אדמה רעידת שקרה פעם בכל חיים חפץה..הזה. לבוץ[] לבלאטע פלנ שלא מי אין שכמעט מה כזה,

 לי נוגע זה מה וחושב, רחוקה במדינה יושב אחד כל זה. על לב שמים לא אנשים... לישראל גם קורה שזה כאן ובפרט ישראל לכלל

 לעשות להשתפר שצריך אותנו שתובעים מזה, ללמוד משהו ללמוד וצריך ואיום נורא דבר שזה יודעים ולא בשמים קרה זה וכאילו
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 לא אדמה, מרעידת בטוח ישראל שארץ חושב אתה עונש. לקבל שאפשר מראה ה"שהקב רואים ה', אחרת לפני לרצון שהם דברים

 בדרך  ישראל בארץ הבתים שרוב אומרים היום יהודים. הרבה ונהרגו בצפת פעם היה ירחם. השם, היטן אויס זאל ר-א דער בטוח.

 וחס, חלילה מצוי ויותר חזק כ"כ בנויים לא הבתים כאן אבל ככה, זה המדינות שבכל ואפילו אדמה רעידת נגד מובטחים לא כלל

 רגע כל לה' להודות צריך פשוט, לא שזה תדע תזכורת, צריך ולפעמים  נפשי" על שלום"  חושבים רואים, שלא בזמן ירחם. השם
  ."שחיים ורגע

מרן  אמר ,ידוע לא שעוד לו ענה וכאשר  יהודים ? שם יש אריה, ר' נכדו את שאל האסון, דבר על לו כשנודע קנייבסקי, ח"הגר מרן

 הכרתי' שנאמר ישראל, בשביל אלא לעולם באה פורענות אין רבינא, בר אליעזר רבי אמר" לב(,) יבמות במסכת בגמרא כתוב„ –

 "אלינו יגיע לא שזה בכדי ולהתחזק להתעורר מהשמים לנו מזיםמר חוצות' ", החרבתי פנותם ונשמו גויים

 המספרים הנאהבים

 מאת: הרב דב ברקוביץ

 

 ורוח תשימו בין עדר ובין עדר  – יז( )לב,בראשית 

 אכפרה פניו במנחה  – )לב, כא(

 ויפצר בו ויקח  – )לג, יב(

-48ת אברם" על התנ"ך/ פרשת וישלח /עמ' ]"בעלי בריהגה"ק רבי אברהם אזולאי )סב סבו של הגאון הרב חיד"א( 

]= גאון ישיבת סורא מצאתי כתוב בשם רב נחשון גאון „  –כתב  ([למניינם 1873וילנא/דפוס האלמנה והאחים ראם/תרל"ד )/9

עזים מאתים ותישים  –"יעקב אבינו הכין בדרך חכמה מנחה לעשו אחיו -, זה הלשוןלמניינם[ 864-72ל"ב, -בשנים ד' תרכ"ב

בהמות ששלח יעקב לעשו )מספר השנוי במחלוקת  580או  550]= מתוך רים. המנין הזה לסוד נסתר ועירב עמהם מניינים אחרים  עש

דע כי  –. והסוד ]בראשית )לב,יז([להסתיר הסוד. אמנם לכן אמר 'עדר עדר לבדו ...ורוח תשימו בין עדר ובין עדר'  ה"ראשונים"([

]= . וזה, כי הם שני מניינים וחלקי כל מנין מהם [Amicable Number]ין הנקרא "מנין הנאהב" חכמי החשבון אומרים, כי יש מנ

כמנין החשבון השני, והם מאתים ועשרים, וחלקי מאתים ועשרים הם רפ"ד וחלקי רפ"ד הם מאתים ועשרים. ויעקב אבינו  הם[

 נאמר על יעקב[ ]=, לפיכך ]= שיקח ממנו סכום זה[ו החשבון. והיודע סגולתו, יהיה אהוב למי שירצה יקחה ]=לזה[כיון בזה 

]= .  וזה, כאשר יתן לאשר ירצה להיות וכבר ניסוהו הקדמונים באהבת המלכים והשרים, ]בראשית )לג,יב(['ויפצר בו ויקח' 

חלקי המנין אשר אוהבו המנין האחד ויאחוז לעצמו המנין השני. והנה, חלקי המנין אשר נתן, הוא עצם המנין אשר תפס ושיהיה[ 

וכדרך זה עשה יעקב אבינו עליו השלום בתתו לעשו עזים מאתים ותישים עשרים, ותפס תפס, הוא עצם המנין אשר נתן. 

, [)לב, כא(]בראשית זה באומרו "אכפרה פניו במנחה"  ]= את[. ורמז ]= טעות דפוס. צריך להיות רפ"ד[לעצמו מנין רכ"ד 

למעט. וכאשר תמעט ממלת "פרה" אחד ישארו  ]= כוונתה[וידוע כי מילת "אך" . ]= צ"ל אכ פרה[למלת "אכ כרה" 

 .רפ"ד. וזה כוונת הסוד, לכך כתיב 'ויפצר בו ויקח' "

בון ל "החשכל מנין שנחלקו לחלקים שוים, אותם החלקים השוים, הם הנקראים "מנין הנאהב". ואין כוונתו ע פירוש הענין:

 נים היאפר משוכלל" אשר נוסח גיאומטרית ע"י אוקלידס ותצוגתו האלגברית בסימולים מודר]=הנקרא כיום "מסהשווה בחלקיו" 

– 1-n1) ·2-2n) 1  כאשר-n2 ]"כי "החשבון השווה בחלקיו", אינו אלא אחד בכל מערכה במערכות הוא מספר "ראשוני ,[ =

 .יחידות, עשרות, מאות ואלפים[

  [. 6=3┴2┴1 6:6=1,  6:2=3,  6:3=2]האחדים הם ששה  

 : ]= צ"ל כ"ח[בעשרות והם כ"ד 

 [2=28:14 ,4=28:7 ,7=28:4 ,14=28:2 ,1=28:28  28=2┴4┴7┴14┴1] . 

, 426:6=71אינו בסדרת עשרות או יחידות הוא אינו נחלק בעצמו וכן באלפים, רבבות וכו'  426-]כיון שבמאות תר"ו: 

142=426:3 ,213=426:2   426=71┴142┴213] . 

 ' אלפים קכ"ד:באלפים ח
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 [1354=8124:6 ,2708=8124:3 ,4062=8124:2   8124=1354┴2708┴4062] . 

ון השוה ובמרגליות[ הם "חשב בענין שם ה'( ג,טו( )= )=רבי אברהם אבן עזרא פרשת שמות  )= בפירושו של(אלה ]ועיין כל זה 

  6:6=1, 6:2=3, 6:3=2]יש וששית: בחלקיו" שכל החלקים שבו עולים ושוים כמוהו, כמו ששה שיש לו חצי, של

הנאהב"  במנין שחלקיו הנמצאים בו, שהוא הנקרא  "המנין צ"ל כוונתו[ ]=וכולם ששה, וכן בכל מערכה, אך כוונתי  [1┴2┴3=6

  נאהב". הר"כ. ור"כ הוא "המנין  ]= למנין[החלקים הנמצאים בו, שהם שוים עולים  צ"ל רפ"ד[ ]=והם עצם הדבר. ומנין רכ"ד 

ביע רויש מחצית העולה מאה ארבעים ושנים. ויש  [1┴2┴3=6]יש א' ב' ד' העולים אלה החלקים  ]= צ"ל רפ"ד[במנין רכ"ד 

, 284:284=1]יעלו מאתים ועשרים  ]= צ"ל רפ"ד[העולה שבעים ואחד. בהצטרף כל אלה החלקים שהם שוים במנין רכ"ד 

71=284:4 ,142=284:2  220=4┴2┴1┴71┴142]ים השוים בענין מאתים ועשרים עולים רפ"ד. והוא, כי במנין . והחלק

 [220:4=55]נ"ה  -ויש בו רביע  [220:2=110]מאה ועשר –ויש בו מחצית  [1┴2┴4┴5=12]ר"כ יש א' ב' ד' ה' עולים י"ב 

 -ויש בו  [220:11=20]עשרים -ויש בו אחד עשר [220:10=22]כ"ב  -ויש בו עשירית  [220:5=44]מ"ד  –ויש בו חמישית 

 , עולים כל אלה החלקים רפ"ד:[1┴2┴4┴5=12]שנים עשר  -[ מיותר-ויש בו ]= עשרים ו [10┴11=21]עשרים ואחד 

[20=220:11 ,22=220:10 ,44=220:5 ,55=220:4 ,110=220:2 ,1=220:220  284=110┴55┴44┴ (1┴2┴4┴5) 

רפ"ד. והשויון הם  -ר"כ והחלקים השוים של ר"כ הם הם  ]צ"ל רפ"ד[. הרי, שהחלקים השוים של רכ"ד [(1┴10)┴20┴22┴

]צ"ל אכ "אכ כרה"  –"המנין הנאהב". ונתנם לעשו, הם ר"כ ועיכב לעצמו עצם המנין ההוא רפ"ד, כמו שרמז במילת "אכפרה" 

ועולה ר"כ  ]= ממילת "וריוח"[כנזכר, ולכן צוה לעבדיו 'ורוח תשימו', כי מלת "ורוח" חסרה יו"ד  פרה[

. לימדם, שישימו הפרש בין עדר לעדר, בין מנין למנין, כי "רוח" חסר יו"ד, הוא כמו "רוח [8+)ח(6+)ו(200+)ר(6ו(=)220]

אותם ס"ד הנשארים, עולים החלקים  [284-220=64]. גם בהסתלק מרפ"ד ר"כ ]מגילת אסתר )ד, יד([והצלה יעמוד ליהודים" 

ומחצית ורביע ושמינית וכל אותם ס"ד הם  מיותרים[-ל ד', וא' ב' ד', אלו השניים]צ"ס"ג, הם א' ב' ד' א' ב' ח' -השוים באותן ס"ד

 מופיע פעמיים באותו חישוב ולכן אינו נחשב 8] "המנין הנאהב", חוץ מאחד 

 7=4┴2┴1 ,8=64:8 ,16=64:4 ,32=64:2 ,1=64:64  63=7+8+16+32]  והכל שב אל מקום אחד יתברך ויתעלה השם

 כל אדם ידע חכמה זו, כאשר ידע חוכמת המקלות וחכמה זו לא יבינו עיקר סודה, כי אם מתי מזעיר ונבעראחד. ויעקב אבינו 

ליהם א"עיקר סודה", לה רומז המחבר, אינה מתבטאת במציאת זוגות מספרים כאלו, מספרים אשר כל אחד יכול להגיע “. מדעת

שאר , שהוא המספר הנאהב היחידי, בעוד ש(284-220)לזוג ואפילו נער בן שש עשרה, כפי שנראה להלן, אלא כוונתו דוקא 

עיקר הסוד הוא בידיעת  שאינם מביאים אהבה בין אנשים.  זוגות המספרים, יש לקראם "מספרים ידידותיים", מספרים

 ברזי םשמות ה', שדרכם נוצרים כל הפעולות בעולם ובכללם פעולת אהבה בין זוג אנשים. סוד זה ידוע רק למתי מעט הבקיאי

-15-13-15ה"י = -וא"ו-ה"י-ה = יו"ד-ו-ה-]יהמספר ס"ג הוא אחד משמות ה' . "מעשה בראשית" ו"מעשה מרכבה" -הקבלה 

ת אלפי ( מבין מאו284-220. הגה"ק רבי אברהם אזולאי רומז שיעקב אבינו בוחר דוקא זוג מספרי  זה )[63 –, אשר סכומם 20

דוקא  בזוג זה ישנו את ההפרש המספרי שהוא שם של ה', אך הוא אינו מבאר, מדועזוגות אחרים של מספרים נאהבים, משום ש

  כ"ו, מ"ה, ב"ן וע"ב.  -לשם זה של ה' קשור יעקב ולא לשאר שמות ה' של 

טנה ו"אמת" בגימטריה ק ]מס' שבת )נח.([ונראה לומר שדוקא שם ה' של ס"ג קשור ליעקב, כי "אמת" הוא חותמו של הקב"ה 

 א:הי

וידוע שיעקב אבינו נחשב לעמוד האמת, כמו שמובא  (3ג)┴ (6= ס)9-וס"ג בגימטריה קטנה גם שוה ל (4ת)┴ (4מ)┴ (1)= א9 

ליעקב" וראה באריכות על כך ב"דרך חיים" על מסכת אבות ])א,ב(, )א,יח([ למהר"ל, המראה  אמת"תתן  –במיכה )ז,כ( 

רבי אברהם אזולאי  אבינו הוא עמוד האמת. וא עמוד הדין ויעקב בהתאמה לשלשות שונות, שאברהם הוא עמוד החסד ויצחק ה

, שהוא סכום המלה 13אינו כותב במפורש, כיצד "האחד" מגיע לשם ה' ויוצר את האהבה. נראה לעניות דעתי ש"אחד" סכומו 

ה(. חיבור שמות ה' -ו-ה-, שהוא שם ה' )י26"אהבה" וחיבור האהבה בין שני אנשים הוא כפל המספר  של מלת ה"אהבה" שהוא 

  פרה.  -, שהם אותיות פר"ה : אכ(285)ב"ן, ס"ג, כ"ו ופעמיים ע"ב שהוא שם ה' הגדול, הוא גם בדיוק רפ"ה  –

מדברי רב נחשון גאון עולה, שיש קשר נפשי בין האדם לממונו ובפרט כשהוא מייחד בצורה מספרית את הקשר לזולת בין יחסי 

כל הגוזל פרוטה מחברו „ –. עצם הקשר הזה מובא במקורות רבים, כגון במס' ב"ק )קיט.( הממון שלו ליחסי הממון של חברו

לפחות בזמן שהוא זקוק לכסף זה כדי להחיות את נפשו כשהוא רעב, כדברי התד"ה זה ]מס' ב"מ )נח:([. “, כאילו נוטל את נשמתו

רבי פנחס בן יאיר שרתה גם על ממונו ]מס' חולין  בהמתו של רבי פנחס בן יאיר, לא אכלה אוכל לא מעושר היות וקדושתו של

]מסכת וסוסים וחמורים התאבלו על פטירתו של יעקב אבינו  ]אדר"ן )ח,ח([חמורו של רבי חנינא בן דוסא לא אכל דמאי   )ז.([.

ל שאינם מינם, גם וכן בבע"ח ניתנה חוכמה ]שמו"ר )מח,ה([. לפני המבול, כאשר בני האדם השחיתו את דרכם ובאו ע סוטה )יג.([

ומס' סנהדרין )קח.(. רב נחשון גאון  ])כח, ח(, )לא, יג([בעלי החיים השחיתו את דרכם באותה צורה, כמובא ב"בראשית רבה" 
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כתב שיעקב הבליע מנין זה בין שאר המניינים, אך הוא אינו מגלה את דעתו לגבי הסכום הכולל של הבהמות ששלח יעקב לעשו. 

  

פרשת פנחס דרשה  -]תרגום יב"ע, רבינו בחיי, רבינו חננאל, "בכור שור", תלמיד הרשב"א בעל "תורת המנחה" ים" לפי רוב ה"ראשונ

פי -י חכמים", רד"ק, ו"אור החיים" עלפי הבנת ה"שפת-. אך לרש"י על550סכום הבהמות היה  ו"בעל הטורים"[ 553ס"ג עמ' 

ם שהפסוק )לב,טז( "גמלים מיניקות ובניהם שלשים", הכוונה היא שמלבד בהמות, כי הם סוברי 580זקינו, יעקב אבינו שלח לו 

  בניהם של הגמלים.  30הגמלים של זכרים ונקבות, שלח יעקב גם את  30

 550בהמות, לכן עם ישראל חייב להקריב, כדי לכפר על כך, כל שנה  550"בעל הטורים" כתב שמשום שיעקב שלח לעשו 

שבון זה אינם מובאים קורבנות שמיני העצרת שהם דורונות ומנחה. כך הובא ב"טעמי מסורת" קרבנות בבית המקדש, כאשר בח

מוספי פסח וכבש הבא עם  78מוספי שבת ור"ח,  236 על פרשת פנחס למהר"ם מרוטנברג. חשבון הקורבנות הוא כדלהלן:

מוספי החג  189עם שני השעירים ואיל, מוספי יום הכיפורים  13מוספי ראש השנה,  10מוספי עצרת ושתי הלחם,  24העומר, 

בכך, שהוא הזוג הנאהב הקטן ביותר מתוך מאות אלפי זוגות כאלו.  284-220כיום הוכח ייחודיותו של הזוג  עם שבעים פרי החג.

ייחודיותו של זוג זה הוא למעשה גם בכך, שמחלקי הספרות של זוג זה ניתן גם א כשלעצמו חוכמה גדולה למוצאו. דבר שהו

  ניתן ליצור את כל המספרים. 10...1הרכיב את כל מאות  אלפי הזוגות האחרים, כשם שמהמספרים הקטנים ביותר ל

הובא ע"י רב לח", כותב לגבי זוג מספרי זה שויש –מאיר בר אילן, במאמרו "נוֶמרולוגיה בפרשה  –הפרופ' להיסטוריה יהודית 

עדיה גאון. דברים אלו מופרכים, כי רס"ג הוסמך לגאון בתחילה במתא נחשון גאון, שהוא מבוסס על הידע המתמטי של רב ס

למניינם( ואילו רב נחשון גאון נסמך כגאון  942למניינם( ונפטר בשנת ד'תש"ב ) 927מחסיא ואח"כ במצרים בשנת ד'תרפ"ז )

עזרא, כפי שהובא לעיל, ששים ושלוש שנים לפניו. חוכמות אלו ובכללן המספרים המשוכללים, עליהן כותב רבי אברהם אבן 

וכן  ]מדרש "ילמדנו", הובא ב"בתי מדרשות", קס[הועברו על ידי צפו בן אליפז בן עשו ליון ולאטליה, שם הוא היה המלך הראשון 

ואמנם בני עשו הם אשר הביאו החכמות לרומיים וליוונים „ – ]בראשית )י,א( עמ' )קעא.([כתב האברבנאל בפירושו על התורה 

כאשר מלך עליהם צפו בן אליפז וזרעו, אשר חכמו מאד בחכמת האצטגנינות ובשאר החכמות ומפני זה לא נמצאו בני יפת, 

ושפה אחת היתה  יוונים ורומיים, אשר בזמן ההוא התאחדו לעם אחד –החכמות באומות אחרות מבני יפת זולתי באלה השתים 

ראל וכאשר כבוד ה' עליהם זרח ובאורו ראו אור החכמות והשגתם , כגבוה שמים על הארץ, גבהה חכמת בני ישועל כולן ם,לכול

"רק עם חכם ונבון הגוי הגדול  ]דברים )ד,ו( וראה במס' שבת )עה.([והיו כלם זרע קדש למודי ה' וכמו שהעיד עליהם אדון הנביאים 

ונים גנובה מבני ישראל וכתב, חמד שכתב, שהיתה החכמה ליו-הזה" וכתב אבן רשיד בספר "הפלת ההפלה" בסופו, טוען על אבו

"ואין ספק שהיו החכמות נמצאות מקדם בבני ישראל ומהם למדים הכל כיום, כי בעבור שנמצאת בהם הנבואה, היתה  –זו לשונו 

)ראה עוד על צפו בן אליפז ב"סדר הדורות" ח"א, ב' אלפים שנת ש"י,  “השלמתם בחכמות נפלאת מאד"... יעויין שם מאמרו הארוך

)ולא  284-220לכן, אין פלא מניין ידע פיתגורס מסמוס דווקא את המספר הנאהב הזה של  . ושס"ה השנה שבו צפו מת(ש"מ, 

שידע יעקב ובני ישראל ובפרט שלמה המלך ולכן אוקלידס מפתח עוד יותר במצרים, אשר נשלטה  את שאר המספרים הנאהבים(

"מי אוהב  –את זוגות המספרים האלו. לאחר שסוקרטס הציג את השאלה ע"י התרבות היונית, את ה"מספרים  המשוכללים" וכן 

  אותך באמת" ? הוא עונה על כך על ידי הצגת זוג מספרי זה. 

אחרי הפצת החוכמות ביוון על ידי צפו בן אליפז ומשפחתו, אנו פוגשים בתקופה יותר מאוחרת ביוון אסכולות פילוסופיות שונות 

ות בלא להזכיר את מקורן של החוכמות עליהם הם דנים. חוקרים אלו מייחסים לעצמם ידיעות אלו המייחסים לעצמם חוכמות שונ

ואחד מהם הוא פיתגורס. כדי להוכיח את תפיסותיו הוא רותם את המתמטיקה והמוזיקה ומראה כיצד קיימת התאמה בין חוכמות 

פרט ממשפחת עשיו ומהעם נלקחו מתרבויות אחרות וב אלו לתפיסותיו, אך הוא אינו מציין אף פעם את העובדה שכל ידיעותיו

כי פיתגורס מזכיר את המספרים  לסה"נ( לאחר חתימת המשנה([ 250]בערך בשנת ד' ק"י )פילוסוף בשם יאמבליקוס מציין היהודי.  

עות וסמלים במספרים אלו השתמשו גם לשם כתיבת קמאינו כותב היכן קרא ושמע על כך.  וכמובן שהוא  284-220 –הנאהבים 

 864חזותיים, מתוך צפייה לרכישת הרמוניה ואהבה עם הזולת. ראינו לעיל שרב נחשון גאון נסמך בזקנותו בשנת ד' תרכ"ד 

)היו לו כשבעה )לסה"נ( ויתכן שנולד כשישים או שבעים שנה קודם, בתקופה בה פעל בבגדד ג'אבר מוחמד בן מוסה אל כוריזמי 

כקודמיו היוונים, אל כוריזמי כותב את ספריו כאילו ום האסטרונומיה והמתמטיקה. ים שונים בתח, אשר חיבר ספרשמות פרטיים(

)נדפס על ידי הרמן שפירא, היידלברג, הוא עצמו המציא את הנוסחאות. למשל "ספר המדידה" בתחום הגיאומטריה והגיאודזיה 

)לסה"נ(  825בשנת „השיטה העשרונית ההודית ו, נראה כהעתק מ"משנת המדות" והוא נחשב לראשון אשר הפיץ את תר"מ(

 “בערך, פירסם ספר שעסק בספרות ההודיות והמליץ על השיטה החדשה שבאה מן המזרח בפני המתמטיקאים והסוחרים

  . (17עמ'  1970)"מתמטיקה" הספריה המדעית של "לייף", דוד ברגמיני, הוצ' ספרית מעריב, 

-. את ספר הלימוד הראשון בשדה האלגברה. יצירה רבת השפעה זו הוכתרה בשם "אללספירה כתב אל כוריזימי.. 825בשנת „

)שם,  “ג'אבר ואל מוקאבלה" שמשמעותן המילולית היא במקורב "הבאתם יחד של גדלים בלתי ידועים והתאמתם לגודל ידוע" 

התפתחה סדרה ארוכה של מכונות  השנים שחלפו. מני אז 2000 -היוונים הקדמונים השתמשו במחשבים מיכניים וב„. (66עמ' 

בוכנתי אותו הוא איכסן -.  לג'אבר אל כוריזמי מיוחס גם פיתוחו של מחשב מכני רב(18)שם, עמ'  “חישוב יותר ויותר משוכללות
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באמצעות האלגברה והמחשבים והמכניים ב "אלגוריתם" וגם ענף האלגברה.  באולם גדול ועל שמו נקרא הפתיח בתוכנת המחש

להתפתח נוסחאות שונות של מספרים ומבנים מתמטיים ונראה שבאמצעות המחשב בשיטת הניסוי והטעיה ניסח  יכלו גם

נוסחה למציאת "מספרים נאהבים" אשר נקראו בערבית "אעדאר  ( Thabit ibn Korrah)המתמטיקאי תאבט אבן קורה 

פת, מקום מושבו של הרלב"ג )נכדו של הרמב"ן(, כאשר האפיפיור ברח לאביניון בדרום צראלמחאבה", אשר נציג אותה להלן. 

", 14 -הוא ביקש מרלב"ג לכתוב לו ספר על "המספרים ההרמוניים", היות והרלב"ג היה "איש המדע הבולט ביותר במאה ה

". כדברי זינגר. הוא הוכיח בצורה גאונית תוך תשובה לשאלתו של פיליפ דה ויטה, מהו הגבול המספרי של ה"מספרים ההרמונים

  . לסה"נ( 1344)ק"ד  ונפטר בשנת ה' לסה"נ( 1288)הוא נולד בפרובנס בשנת ה' מ"ח 

היה גם גדול האסטרונומים והמתמטיקאים בתקופתו ולאחריה, הרחיב את הנושא הסטטיסטי וההסתברותי שהחל בו הרלב"ג ש

חיבורו מהוה סתירה למדע  , אךסטטיסטיקה, בספרו "מעשה חושב" -רבי אברהם אבן עזרא ופיתח את הענף המתמטי

. בתקופת המדע המודרני מתרחשת אותה תופעה עליה הצבענו לעיל. המדע המודרני הסטטיסטיקה, שהוא נוצרית פרוטסטנטית

מסיבה זו, בכל אנציקלופדיה וספר על סטטיסטיקה מופיע, שיוצר ענף ה קיים לפניו ו"יוצר" ידע חדש. מתכחש לכל הידע אשר הי

שנה ושהוא המנסח הראשון של "משולש פסקל", על אף שהרלב"ג הוא יוצר ענף זה ו"משולש  350 -י כזה הוא פסקל לפנ

הרלב"ג הוא גם הראשון שפיתח את "משפט הסינוס", המופיע בחלק . סה(-)מאמר ראשון סגפסקל" המופיע כבר בספרו הנ"ל 

נף המתמטי טריגונומטריה. הוא גם חיבר ספר האסטרונומי של ספרו "מלחמות השם", אשר מהווה את המשפט היסודי של הע

תורגם ללטינית ואח"כ לגרמנית ע"י יוסף ספר על ה"מספרים ההרמוניים" )ש"ההיקש הישר". אם הרלב"ג כתב  –לוגיקה 

בן וא התייחס לנוסחה של אבן קורה.  (, ודאי שהDe numeris Harmonicisתחת הכותרת  1910קרליבך בברלין בשנת 

)העוסק באלגברה, ימוס בן קלונימוס, מנסח נוסחה למציאת מספרים אלו, תוך כדי תרגומו של "ספר המלכים" קלונ -תקופתו 

מודרני החלו היסטוריונים של המדע להדגיש ולהציג -אשר הוקדש למלך רוברט מאנג'ו. רק בעידן הפוסט גיאומטריה ואסטרולוגיה(

פה. לפני שנציג את הפיתוחים של הנוסחאות והמספרים של ה"מספרים עבודות מחקר שונות מתקופת האיסלם בבגדד, פרס ואירו

הנאהבים" מתקופת המדע המודרני ועד ימינו, נפנה לנוסחתו של תאביט אבן קורה, אשר הגיעה למערב אירופה על ידי מתרגמים 

 יהודים ועל ידי קלונימוס בן קלונימוס.

(-1אם 
n

p=(3·2 ,1-)
1-n

q=(3·2 ,1-)
1-n2

z=(9·2 כאשר , z,q,p י (, אז1-הם מספרים ראשוניים )המתחלקים רק בעצמם וב

pq
n

z  -ו 2
n

 נקבל:  2n=הם זוג מספרים נאהבים. אם נציב  2

220=5·11·22)= 1-12·3)(1-22·3(22        284 =71·22 =)1-32·9(22 

ציב נוס ב"ספר המלכים": שבנוסחתו של אבן קורה, ניתן לבטא גם בנוסחה שהציע קלונימוס בן קלונימ z,p,q את המספרים 

n
2┴…┴

22┴2┴y=1   ניתן גם להציג את(y  :1בצורה זו-
+1n

y=2 ) 

[-1 ואז ניתן לרשום 
+1n

) ·2
2-n

2┴
+1n

,z=[(2
1-n

2-,q=y
n

2┴p=y. 

 : 284 – 220, נקבל את זוג המספרים n=2 –אם נציב בנוסחה 

71=1-)]8)(9=[(1-)]32)(02┴
32=[(=5, z12-=11, q=722┴=7, p=722┴2┴y=1 

284·71=2·z=2
n

=2y  ,220·11·5=2·p·q=2
n

2 

כשנרצה למצוא מספרים נאהבים כמו שנרצה, הנה נניח מספרים „  –קלונימוס בן קלונימוס תיאר את הנוסחה דלעיל בצורה זו 

נלוים על יחס הכפל מן האחד והאחד עמהם, ויקובצו המספרים אשר קודם האחרון והאחד עמהם, ונוסף על המקובץ המספר אשר 

דם האחרון, וחוסר מהנוסף עליו המספר אשר ילוה מה שקודם האחרון. הנה יהיו המספרים המתחדשים אחר התוספת קו

והחיסרון, מספרים "ראשונים" ואין אחד מהם שנים, ואם לא יהיו "ראשונים", תעבור הלאה עד שיצאו המספרים ה"ראשונים" 

קדם האחרון, ושמור מה שיצא, והוסף על האחרון המספר הרביעי  במספר אשר )אחד מהם(והוכה כל אחד משניהם באחר והשטח 

ויהיה הנשאר מספר  )האחד(או האחד אם היה האחד כרביעי ממנו, ותכה מה שיתקבץ במספר האחרון, וחסר מהיוצא מן ההכאה 

אחד מהם כל ראשון, תכה זה המספר הראשון במספר אשר קודם האחרון, הנה היוצא מן ההכאה עם המספר השמור ישוה כל 

  .“חלקו האחר. ואלו המספרים המתילדים מזאת התחבולה נקראו נאהבים

 למניינם( 1636)כתב שבשנת שצ"ו  (Mersenne), אך מרסן 18416 -ו 17296אל פאריזי כתב בתקופתו של הרלב"ג על הזוג 
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. מרסן כתב n=4קורה כאשר מציבים . מספרים אלו מתקבלים על ידי נוסחת תאביט אבן  (Fermat)מצא את הזוג הזה פייר פרמט

המתקבל מנוסחת אבן  9,437,056 -ו 9,363,584את הזוג  (Descurtes)מצא רנה ד'קארט למניינם(  1639)שבשנת שצ"ט 

הופמן כתב שהמתמטיקאי ספרים אלו עשרות שנים לפני כן. , אך המתמטיקאי אל יאזדי מזכיר מn=4קורה, כאשר מציבים 

זוגות כאלו, אך מספר  30זוגות כאלו ומאוחר יותר הוא מצא עוד  30למניינם(  1748ר מצא בשנת תק"ח )השוויצרי לאונרד אויל

את שני  141חיים יחיאל ברנשטיין מציג בספרו "מחלקת רב סעדיה גאון ובן מאיר" בעמ' וגות שהוא הציג התגלו כשגויים. ז

ומייחס אותם  (76,084-63,020 -ו 10,856-10,744)רים המספרים של אל פאריזי ואל יאזדי בתוספת עוד שני זוגות מספ

לעצמו )"ואני מוסיף פה על הזוג הראשון שהיה ידוע לקדמונים, את קיומם של עוד ארבע הזוגות"(. הוא כתב שם שאוילר מצא 

מנוסחאות אבן הוא מציג נוסחאות למציאת זוגות אלו, השונות  למניינם(.  1750ים" בשנת תק"י )זוגות של "מספרים נאהב 61

 קורה:

1]-)
n2

[(18·2
+1n

1], B=2-)
n

1]·[6·2-)
n

)·[(3·2
+1n

A=(2 . 1=כאשר מציביםn כאשר מציבים 284, 220, מקבלים .n=3 

הוא  .מקבלים את הזוג המספרי של אל יאזדי )ד'קארט( n=6מקבלים את הזוג המספרים של אל פאריזי )פרמה(. כאשר מציבים 

 את המספרים הטבעיים nאם בכלל נציב בתמונה הזו )=של ארבעת הזוגות( את תמורת „ –כותב לגבי הזוגות שהוא הציג 

ציג( העושה את כל שלשלת השיעורים )=הזוגות( הסגורים במסגרות )=שהוא ה n( זה אחר זה, הנה אז כל שיעור 1,2,3)=...

גבוהים הואולי גם המספרים  17...2,4,5,7(... המספרים 1-למספרים נפרדים )=זרים( או "ראשונים" )המתחלקים רק בעצמם וב

  . “, עושים את השעורים הנתונים למספרים מורכבים ולכן לא יולידו מספרים נאהביםnמהם, בהציג אותם במקום 

שנת בבשם ניקולאי פאגאניני מצא זוג קטן יותר  16, אך נער איטלקי בן  2924-2620הזוג הקטן ביותר שהציג אוילר הוא 

  (. 47עמ'   L.E.Dickson 2005) 1210-1084ניינם( למ 1866תרכ"ו )

 -נים מזוגות הקט 236למניינם( מצא כהן על ידי מחשב  1970זוגות כאלו. בשנת תש"ל ) 390למניינם( מצאו  1946עד תש"ו )
  . 1010 -זוגות כאלו הקטנים מ 1427למניינם( מצא ריילי על ידי מחשב  1986ובשנת תשמ"ו ) 810

בשנת זוגות כאלו ו 3340ומצאו  1110 -( את כל המספרים הקטנים מmoewsלמניינם( בדקו מוז את מוז ) 9931בשנת תשנ"ב )

של זוגות.  זוגות שיש להם אותו סכום 37וריילי מצא אז  1210 -זוגות כאלו הקטנים מ 7,642למניינם( הם מצאו  1986תשנ"ו ) 

  

ועד  ספרות 4,829את הזוגות הגדולים ביותר עד אז בעלי למניינם(  1997)( מצא בתשנ"ז Mariano Garciaמרייאנו גרסיה )

מצא פומרנץ למניינם(  1981)"זוגות נאהבים". בשנת תשמ"א  532,670נתגלו ע"י מחשב  למניינם( 1999)שנת תשנ"ט 

(Pomerance כי )[in(n)]1/3-neN] .]זוג )גורם משותף נמצא שאם יש זוג של "מספרים נאהבים" שאין להם   מספרים נאהבים

תם ספרות ומכפל 25ויש מספרים נאהבים זרים, אזי כל אחד ממספרים אלו הוא לפחות בעל  1-גדול מ כזה עדיין לא נמצא(

 "מספרים ראשונים" זרים. 22-מתחלקת לפחות ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 

 

 

 

 בס"ד
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 כל הזכויות שמורות

© 
 שנת תשס"ו



187 

 



188 

 

 

 

 

 

 

 בס"ד

 לכ' 

 פרופ. ג'ואי ברנשטיין השלום והברכה.

 

 ביחס למשוואת המוצא הראשונה, בשיטת חישוב הכלי, כפי שניסחת אותה, קיימות מספר טעויות.

ר אני שולח לך את ניסוח המשוואה כדלהלן כפי שהיא צריכה להיות מנוסחת וגם פישטתי אותה. במצב הפישוט מופיע איב

 עלה שלישית, המסרבל מאוד את פתרון הבעיה.פולינומיאלי ממ

 לעיונך.
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 בברכה והוקרה    

דב ברקוביץ                        
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 Dear Rabbi D. Berkovich 

The original expression for the pot volume, ורי של נפח הכליהביטוי המק   

                                   (1) 

 

Is the first order approximation allowing the height, h, to be separated. 

The more complete expression as you provided is more accurate, 

הוא  הביטוי היותר מושלם, כפי שאתה מספקתלוי.  יהיה בלתי h -הינו בערך דרישה ראשונית, המתירה את האפשרות שהגובה

 יותר מדויק:

( ) ( )22

P
t2D

4

t
htDtV +++=


 )2(                                 

23

2

2 Dtt
4

tD
htDth 


 ++++=                                                                        

 

and makes no assumptions about the relative thickness of the pot, t, and the diameter, D, and height, h.  

The problem is that we have second and third order terms for ‘t’ which makes solving the problem in 

closed form impossible.  Fortunately, we have a very strong constraint, 

נחים מסדר . הבעיה היא שכעת יש לנו מוh -והגובה D -, הקוטרt -הנחות ביחס לעובי היחסי של הכליביטוי זה אינו יוצר שום 

 ,אשר מובילים את פתרון הבעיה, לתוך תצורה בלתי אפשרית. לאושרנו יש אילוץ בעל עוצמה t  -שני ושלישי עבור

 

                                                   

where  כאשר                                          

 

This requires that the diameter of the pot, D, must be greater than 240 times the thickness of the pot, t 

(as solved in the fist paper).  In this case, we see that the error between equations 1 and 2 is only 

relating to terms of t2 and t3.  Since the actual solution would require solving for h, given D and t, this 

solution having t, t2, and t3 can not be solved without iterating.  Fortunately, this error is never worse 

than 1/240, and in most practical cases, 1/300 or better.  By substituting D+t or D+2t for D in equation 

1, you will get the same result, but looking at the first order solution from my first report, with a 

Maryland/Israel Center for 

Reliable Electronic Systems 

Faculty of Engineering, Tel Aviv 

University 

Ramat Aviv, Tel Aviv 69978 Israel 

phone: 972-3-640-8064 fax: 972-3-642-3508 
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thickness of 0.25 mm, the minimum height for a given diameter of 8cm would be 6cm.  In reality, we 

should say that for a minimum outer diameter of 8.025 cm would have this same result.  By all 

measures of accuracy, 8.025 is almost exactly 8.0, so my original assumption is always accurate to less 

than the required 1/60, in fact always less than 1/240. 

ואים לעיל ר)כפי שפתרנו במסמך הראשוני(. אנו  t-פעם יותר מעובי הכלי 240, חייב להיות גדול D-דרישותינו היו שקוטר הכלי

, h ,D -בורע. היות ותוצאה אקטואלית דורשת פתרון 3t-ו 2t(, הינו רק ביחס לביטויים של 2)-( ו1שטווח הטעות בין המשוואות )

ל נתונים ש, אשר אינה ניתנת לפתירה ללא  איטרטיביות  )הוכחה ע"י  בדיקות  חוזרות  3t-ו t,2tנתון. תוצאה זו נותנת  t-ו

240/1 -( במסמך המקורי[, היא לעולם גרועה מ1שונים(. לאושרנו טעות זו ]של המשוואה)
300/1וברוב המיקרים  

ר . ע"י או יות  

 ברם, אם נביט בתוצאה ע"פ המשוואה המקורית בטבלה (, תתקבל אותה תוצאה.1במשוואה ) Dעבור  D+2tאו  D+tהצבה של 

ת אנו ס"מ. מבחינה ריאלי 6ס"מ, יהיה  8מ"מ והגובה המינימאלי עבור קוטר נתון  0.25הראשונית שלי, כאשר העובי הינו 

ת, קוס"מ, נקבל את אותה תוצאה. גם כאשר מחשבים במדידות מדוי 8.025יכולים לאמר, שעבור קוטר חיצוני מינימאלי של 

יחס , כך שההנחה המקורית שלי היא בד"כ מדויקת בערך, ביחס לדרישת ה8.0 -כמעט כאילו שזה שווה ל 8.025-מתייחסים ל

240/1-ומבחינה עובדתית בד"כ פחות מ 1/60של 
. 

Thank you, 

Professor Joey Bernstein 

Department of nuclear & electrical engineering 

University of Maryland U.S.A. 

Head of the reliable electronics systems Center 

Tel-Aviv University 

 תודה לך,

 פרופ' ג'ואי ברנשטיין

 המחלקה להנדסה גרעינית ואלקטרונית

 אוניברסיטת מרילנד

 ראש המרכז לאמינותן של מערכות אלקטרוניות

 אביב-אוניברסיטת תל

 פרופ' ג'ואי ברנשטין היקר

עשה תבך, בו בארת למעשה ששיטת חישובך אינו פועל על נתונים ומשוואות מדויקות, אלא משוערכות. בכך למקיבלתי את מכ

ביאור זה משלים את המסמך הראשוני שלך. משמעות הדברים היא שאם אנו רוצים לבנות שיטת חישוב ע"פ משתנים בלתי 

, שכתבת י הכלי המכשיר את האוכל שבושל בו. כאמור כפיתלויים, אנו לא יכולים לחשב בצורה מדויקת את הדרישות שלנו, לגב

חוץ משתארת בתרשים, אשר שם הינו  tמשוואת המוצא שלך ביחס לנפח הכלי אינה מדויקת, ולמעשה קיימת סתירה בין העובי 

 י.של הכלי הוא כביכול מוכל בתוך נפח חלל הכל t)כפי שצריך להיות( לבין המשוואה שהצגת, בו העובי  לנפח החלל

 בברכה ובהוקרה

 דב ברקוביץ  
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                                                                                                         Lev Institute                   06במרץ  31

             

 כון טלמ         לכבוד                                                                                                         

                                                                                                                      Tal  Institute     דב ברקוביץ הרב 

 19רח' הרב מלצר  

                                                                                                                                    בני ברק                                                                                    

 שלום רב לאי"ט                                                                                                                                                                                                                                                                     

 א'. תודה רבה בעד משלוח הקובץ העוסק בפירושו של בעל ה"מרכבת משנה" להערת רבינו בעל הש"ך ביו"ד סי' צ"ג סע' א' ס"ק

ינו רי רבותהסבר סוגיות הלכתיות ודיונים בדב-שמחתי במיוחד על שכב' טרח ועסק בנושא שעד לפני מספר שנים, מעטים היו אלה שעסקו בו
 המבוססים על חכמת המספר.

ן כבר עסק הרב     ,  שהיה  תלמיד בישיבת  "רבי  יצחק  אלחנן"  ושירת David   Golovenski  בנושא הנדו

     חילות ארה"ב במלחמת עולם השניה. ראה מאמרו:  כרב צבאי ב

Rabbinical Maxima and Minima, Scripta Mathematica, 1932, p. 53-55 .  '55ראה בהרחבה גם ב"המעין", תשרי תשמ"ב ע-
56. 

"  ת ישורוןשל  קהילת  "עד השאלה הבסיסית של תכנון כלי בתכולה מכסימלית ונפח מעטפת מינימאלי מופיעה גם בבחינת בגרות בבית ספר 
שרים בברלין  בשנת  תרצ"א,  בהקשר לנפח  של  כוס  קידוש.  ספרי מתמטיקה כלליים של חשבון דיפרנציאלי מביאים את הבעיה בהק

 נוספים.

ישות פר גלפני כעשרים שנה, בהציגי את הבעיה באחת האוניברסיטאות שבארה"ב דנו בדרכים השונות לפתור את הבעיה. ואכן הוצעו מס
ליטמן  שונות. בהתבסס על המאמר אודות הפירושים המתמטיים של ר"ש חלמא, שהתפרסם בזמנו ב"המעין" )תשרי תשמ"ב(. הוציא ר' מאיר

 בשנת תשמ"ט ספר באנגלית, אודות הבעיות המתמטיות שבהן דן רש"ח:    

."Approaching Infinity"  בה של  שיטתו  של  רש"ח  בנושא  הנדון. ראה גם בהרח בספר  הזה  נמצא  גם  תיאור  וניתוח  מפורט
 .55-56ב"המעין", תשרי תשמ"ב  ע'  

, עמדו אין לי מידע מפורט מהיכן שאב בעל "מרכבת המשנה" את ידיעותיו הרבות, אולם כפי שהוא מצטט בפרק אחר של "ברכות בחשבון"
ביעת קמיוחד גישתו של הרב המחבר בתיאור וניתוח של פונקציה לשם לרשותו מקורות מן הספרות המדעית הכללית. כמובן, שמעניינת ב

חומר ה שנה.    כאמור, שמחתי  לעבור על  350-, לפני כFermatהיו מקובלות מימי המתמטיקאי פרמט  נקודת הקיצון. שיטות מעין אלו
 כון לבמ-ני מלמד בביה"ס הגבוה לטכנולוגיההמעניין וברשותך האדיבה הנני מתכוון להציגו בקורס על "נושאים מדעיים תורניים" שהנ

 מה בע"הבירושלים. ברשותך, הנני מתכוון גם להביא ממנו בשם אומרו במהדורה החדשה  של  "ברכות בחשבון", שבה אני עוסק כעת. סיו
 בזמן הקרוב. שוב רב תודות.

           יתא,ואין לי אלא לברך אותך בברכת יישר חילך לאורי                             

 

 :הערת הכותב והמהדיר

מטרת  לשפה המתמטית של ימינו. ,ניתוחי פתרונותיו של המחבר לבעיה, לבין תרגומןהרקע ולראשונה בין הפרדנו בתיאור הבעיה הנידונה, 

 ההדרת הפתרונות היתה להוכיח לך ששגית בכותבך שהמחבר דילג על שני שלבים בהוכחה והוכחתי שהוא לא דילג.
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Shalom Arav Berkovitz SHALIT"A, 

 

I much enjoyed reading your nice explanation(s) in modern tools for Rabbi Shlomo MeCHELMA 

to the Halacha regarding "Kli Kasher". 

 

It is quite surprising to see that Rabbi Shlomo MeCHELMA was able to explain  

an algebraic minimization problem that needs 1st and 2nd derivatives using 

alternative method(s). Although I did not follow his exact two derivations, it 

seems quite clear that Rabbi Shlomo MeCHELMA employed the successive-iteration 

method and understood very well the nature of the infinitisemal approach  

that is vital for solving this problem. This was done by Rabbi Shlomo MeCHELMA 

at about year 1741-51, time when the basic of derivative calculus was just developed 

and discussed in scientific circles (Newton. Leibniz) as nicely described 

by you in your beutifull & comprehensive summary of this Halachic question, 

 

Thanks much & 

Best wishes, 

 

Pinhas Alpert, Professor 

Head of the Department of Geophysics and Planetary Sciences 

  

 שלום הרב ברקוביץ שליט"א

יע ההסבר)ים( הנאה בכלים מודרניים של רבי שלמה מחלמא להלכה הקשורה ב"כלי כשר".זה די מפתנהניתי מאוד לקרוא את 

ות לראות שרבי שלמה מחלמא יכול היה להסביר בעיה של מינימום אלגבראי הדורשת נגזרת ראשונה ושניה ע"י שימוש בשיט

ירור, שרבי שלמה מחלמא השתמש בשיטת אלטרנטיביות. למרות שלא עקבתי בדיוק אחרי שתי הגזירות שלו, נראה די בב

. דבר ה"איטרטיביות הרציפה" והבין היטב את טבעה של גישת הקירוב האינפיניטסימלי, ההכרחית כדי לפתור את הבעיה הזאת

עיים ונידון בחוגים מד , בזמן שהבסיס של החשבון הדיפרנציאלי פּותח1741-51זה נעשה ע"י רבי שלמה מחלמא בערך בשנים 

 ן, לייבניץ( כפי שתארת בצורה יפה בחיבור המקיף והיפה שלך על השאלה ההלכתית הזאת.)ניוטו

 רב תודות ואיחולים

 פנחס אלפרט, פרופסור*

 ה ומדעים פלנטרייםפיזיקראש החוג לגיאו

 וראש בית הספר למדעי הסביבה

 

 לפיזיקה )Ph. D(.פרופ. פ. אלפרט הינו דוקטור *

 קליםמומחה לדינמיקות אטמוספריות וא

 שלוחבר הוועדה המייעצת 

 המכון המטאורולוגי בבית דגן
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 רבי ד. ברקוביץ היקר,

אוי מאוד התרשמתי מרעיונותיך בנוגע לחשבון האינפיניטיסימאלי אשר הומצאו לפני הפירסומים של ניוטון ולייבניץ. זה בהחלט ר

ואנסה  י, ראש המכון ע"ש כהן ל"פילוסופיה והיסטוריה של המדעים והרעיונות",להציג בפני פורום רחב יותר ואני אפנה לפרופ. קור

לארגן הרצאה שבה תוכל להציג את רעיונותיך בנושא זה. הרעיונות שהעלית מתייחסות גם לתפיסת המרחב והזמן המהווה נדבך 

ד מדען  המוביל של ישראל בתחומו ומועמחשוב בפיזיקת הקוונטים. לכן, אנסה לארגן לך פגישה עם פרופ. יקיר אהרונוב שהוא ה

 לפרס נובל. אני בטוח שהוא יגלה ברעיונותיך ענין רב ביותר.

 

 בכנות,

 פרופסור שלמה שוהם*

 פקולטה למשפטים

 אוניברסיטת תל אביב

 

ס ים, חתן פרפרופ. ש. שוהם מוכר בעולם האקדמי כאחד מגדולי המומחים הבינתחומיים בשבעה תחומי מחקר ובכללם פיזיקת הקוונט*

 ספרים ואלף מאמרים. 80ישראל וחתן פרס א. מ. ת ומגדולי הוגי הדעות במערב. חיבר עד כה 

                                                . 
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