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 הגירסה המעודכנת  –שלוש השבועות 

 
 במודגשובתוך סוגריים  ,ויקיפדיהותב הע'  "שלוש השבועות" באתר בדברי כ המעודכנת, משולבת הגירסה      

 

 המכונות "שלוש השבועות" של מערכת ההלכות הנבואי תוקפןב להלחםהדתית -סיון של הציונותהרקע לנ

 

בכך הם , גם ונשמעת לרעיונותיו ופסיקותיו "לאורו"הדתית מתהדרת, שהיא הולכת -ציונותראשית, יש לציין שגם ר' א. י. קוק, שה

פרוטסטנטית בת זמננו, אך כאשר דבריו, כבר -אינם דוברים אמת. הם משתמשים בו רק כאשר דבריו תואמים להקצנה הנוצרית

בזמנו, שעל פיהם מעט יותר מתונה  נתם היתהשהקצ ,פרוטסטנטיים-הנוצריים החשיבה-תואמים להקצנה זו, אלא לרמת מבניאינם 

הוא כתב את רעינותיו ו"פסקיו", הם דוחים אותם מכל וכל ואם הם ידועים, הם כותבים על כך בפירוש, כגון, על התנגדותו למינוי 

יו אלו הברכה בעיתונם "בשבע", דבר-למשרות ציבוריות, שעליו כתב בפירוש "הרב" מלמד, ראש מכון ההסדר בישוב הרנשים 

פי הקצנת מבנה החשיבה של השיויון של הנצרות הנ"ל שהוקצן עוד יותר בימינו. אמנם, אמנם, אם הם -אינם קבילים בימינו, על

, הם ממשיכים להעלים את דבריו וזו השחתה קשה ביותר, שגם בה נתונים מהציבור שלהם הצליחו להעלים את דבריו בנושא מסוים

הוא הנושא בו אנו דנים, "שלשת השבועות". ר' א. י. קוק יצא בקריאה נחרצת, שלא לעבור על כמריהם והדוגמה לכך -רבניהם

קמה מיידית של )עלייה בחומה, השל ולדימיר ז'בוטינסקי  "שלשת השבועות", מרידה אותה קידמה התנועה  הרוויזיוניסטית הציונית

התיבות של תנועת "המזרח"י"( -)ראשי"המרכז הרוחני"  הכפירה לשיטת ןהיה נאמ ואילו ר' א. י. קוק מדינה ומאבק מזויין נגד הבריטים(

בחזון הקמת המדינה של ת. הרצל. כמו כן הוא היה  שיטה שלחמה ,)שה"סופרים" העבריים קראו לו "אחד העם הדתי"(מורו "אחד העם" של 

 שדגלה ,ת, שהשתלטה על התנועה הציוניתלותרני-האגף הסקיולרי )החילוני( של הנצרות הפרוטסטנטית - לתנועת הפועלים נאמן

ארתור  )נורדאו, תלמידו של "אבי ההתיישבות הציונית"אנטישמית אותה המציאו כתיאורייה ראשי הציונות  -גזענותשל מתוך סיבות 

מושבות )הראיות הנחרצות לכך, הובאו ב"הושאותה ניכסה התנועה הנאצית בהדרכת רופין  גוריון(-רופין ותלמידו הנאמן דוד בן

למרוד וושאין שאין בתקופה ההיא להקים מדינה ושאין לנהל מאבק מזוין בבריטים  ברעיון שאין הראשונות, הציונות והמדינה"(

)כפי שהתברר בימינו, כאשר חיים ויצמן, נשיא ההסתדרות הציונית, דאג בחשאי  ,לכןלעלות בחומה.  ושאיןמדינית בשלטון הבריטי 

לשכנע את הבריטים, כדי שינפיקו מידי פעם עוד "ספר לבן"  שיחרר לפירסום מסמכים המעידים על כך( M16-סוכנות הביון הבריטי ה

ורק אחרי מותו של ר' א. י. קוק, נכנעה תנועת הפועלים לימין בשלושת נושאים אלו  המגביל למינימום את אשרות העלייה לארץ

ת המדינה( ותמכו חלקית במרידות אלו כדי לא לאבד את אהדת הציבור הכלולים באיסורי העליה בחומה ומרידה באומות )כולל הקמ

מעתון  נביא  את הציטוט של ר' א. י. קוק פרוטסטנטי וראיות עובדתיות הובאו על כך בחיבור "בין ציון לציונות".-הציוני היהודו

 – [, משה יחיאל צוריאל, ת"א, פסח תשמ"ח929, עמ' לקט מאמרים –]ציטוט זה הובא מ"אוצרות הראי"ה" ט"ו -תר"פ, קובץ ז "הדביר,

והליכות ההיסטורית, מאיליה תולד ההחלטה שהחובה קדושה  ...שתהיה התנערותנו מעפר גלותינו ע"פ השתדלותינו בדרכי הטבע,,,

ילמדנו , לבד האמצעי האחר, שגם הטבע עצמו , שיטת הכפירה של היגל(Historiche Giest-ה)=  להשתדל בזה בכל אשר תשיג ידינו

שהיא פיגול לנו, והיא )שלא יעלו בחומה ושלא ימרדו באומות העולם( )מובן הדבר שהם שתי שבועות, המרידה באומות העולם גם 

פי רשיון הממלכות כמו -מבלעדי ארץ ישראל היא פיגול לנו, וצריך שבועה אחרת שלא לעלות לארץ ישראל ביד חזקה זולת על

המפורסם.זאת אומרת שבנין בית  "ל מורים במקומות אין מספר,ומפורש בירושלמי דמעשר שנישהיה בימי כורש(. והנה דברי חז

...על המקדש קודם למלכות בית דוד, ואין הדבר צריך אריכות, כי חלילה לנו לעשות עיקר האמונה ההיפוך מן האמור בדברי חז"ל.

)= ומשרים, עדכי ישים לבו לגורל הבעלי חיים האלמים (...מי יוכל לשער מראש עד כמה יגבה לב האדם לצדק932הציונות )עמ' 

והיונה ששמע את העורב  להפך מקבלת חז"ל ששלמה המלך וכן רבי יוחנן בן זכאי ידעו את כל שפת העופות והחיות וכן עייליש ידע שפתם עד

)= ספרי לאגיא והפסיכילוגיא לשכללם ולרוממם, להרימם משפל מצבם, חכמת הפיזיומצפצפים בלשונן ואומרים לו "עייליש ברח"( 

 .“תעמדנה לימינו...( ו הכומר מרטין לותר והכומר הפרוטסטנטי מלכנתוןשיצר הדת של הנצרות הפרוטסטנטית

על ידי תנועות אדירות בתוך הנצרות שנים  252לפני  הומצאהש ,היא תנועה נוצרית הפרוטסטנטית הציונות

 השנים שלאחר מכן. תנועות אלו דרשו שהעם היהודי יעלה לארץ ישראל ויקים  והתמסדה במאה הפרוטסטנטית באנגליה ובגרמניה

אחרית הימים. נחיצות מהלך זה לפי הזיותיהם, נבע מכך ב שיקרה, כפי שכתוב בנ"ך את "המדינה היהודית" ואת בית המקדשבה 

היא השנה בו אמור  ,לפיים לסה"נ[]שנת הא שנת המילניוםשאחרית הימים מסתיימת ב  עשבמסורת הנוצרית הפרוטסטנטית מופי

האם יש לפני כן לנצר את   ,בשאלהתנועות אלו נחלקו . משיח השקר שלהם להופיע שנית והמהלך הנ"ל הוא חיוני להופעתו

כי גלי האנטישמיות לא יתנו  ,ולשכנעם לעלות לארץ כדי לנצרם כאן שיש לדרבנם או ,היהודים בחו"ל ואחר כך להעלותם לארץ

: "רעיון שיבת ישראל במחשבה , עורך שמואל  אלמוג12, מס' ]"לפני היות הציונות" בגולהפשרות להשאר להם את הא

   .[74הפרוטסטנטית", החל מעמ' 
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היה לכן גם חסיד נלהב של הזרמים שגרסו שיש לשמד רשמית את [,  בנספחלהלן ]ראה  דתי אדוקפרוטסטנטי -הרצל שהיה מתנצר

א פנה לאפיפיור כדי שיתן לכך סיוע רשמי, אך הוא נדחה על הסף ולכן בלית ברירה החליט להקים היהודים כבר בחו"ל ולכן הו

שתדרבן את היהודים לעלות לארץ מתוך הנימוק שכבר ]ראה מקורות על כך בנספח[,  כדי לשמדם כאן בארץ תנועה ציונית יהודית 

)"זכרונות  הוא גם כתב מכתב למ. נורדאו האנטישמי. מוקיהנ  – הוחלט על ידי הזרמים הנוצריים לשכנע את היהודים לעלות

זוג הנוצריה -מהטכניקות של הניצור באמצעות העלאת זוגות מעורבים לארץ ואז יקבע בחוק שהבת לגבי אחת (,121דאו", עמ' רנו

 כפי שהוא היה נטיתנצרות הפרוטסטיהדות הבנויה על התחשב ליהודיה. כאשר הרצל מדבר או כותב על יהדות כוונתו כמובן רק ל

]פרופ.שלמה הרמתי,  "הציונות היא שיבה ליהדות לפני השיבה לארץ היהודים"  –בקונגרס הציוני הראשון  וזו לכן כוונתו באומרו

בזכות הקשר שהיה לו . ליהודיאינו יכול להחשב  ציוני נוצרי רפורמי-יהודו מי שאינו לדידו של הרצל,  , כי ([22,5,21)""בשבע

]"משיחי השקר  שראה בהרצל את התגלמותו של המשיח שלו, השני-הקיסר וילהלםכומר בית ם הכלר שהיה וילהלעם 

 הנצרות בארצנו-קיסר ראה את עצמו כאביבמהלך זה ובפרט שה שוכנע הקיסר לתמוך בנימין המבורגר[ ,321 ומתנגדיהם", עמ'

היהודים ושם לנצרם וזו היתה הסיבה לנסיעתו הסודית לארץ להביא לארץ את כל  ,וקסם לו הרעיון המשותף של הכומר שלו והרצל

, תש"א[. כאשר מת לפתע הרצל, הודאג 761דוד יודילוביץ, עמ'   –"ראשון לציון", העורך ] פגישה עם הרצל כאן בארץההקודש ו

  דא שתהליכי הניצור אינם נבלמים. ומכך מאד הכומר. הוא הגיע לארץ כדי לו

]"ספר  העם ועודדם להמשיך בדרכו של הרצל-לציון ונאם שם בבית-לאחר מותו של הרצל בראשון כך מיד הוא גם ביקר לשם

, כי רק מהלך זהמ שעם ישראל הושבע להמנעהנבואי החמור מה לגבי האיסור [. , תרס"זא. מ. פרימן, 17 עמ' היובל", ח"א, 

צד עם ישראל אמור להתמודד עם דרישה זו של אותן המשיח יוכל להלחם באומות, לקבץ את הגלויות ולבנות את בית המקדש, כי

]ראה על כך   של דת זו כך יש לדעת את מבני החשיבה לשםמול השבועות שהושבעו על ידי האלוקים?  תנועות נוצריות

ז'ן קלוין מז'נבה  – שנה 055לפני  על ידי ממציאי דת זובמלאכותיות שנבדו ו שנציג להלן ב"מגרסת הזהויות", שחר פלד[

שקם בתולדות העמים, דפרסיה[ וגדול האנטישמים -]מניה היה חולה נפש. מרטין לותר מויטנברג שבגרמניה מרטין לותר בעיקרו

 :סטורייושורש השנאה המטורפת של הנאצים כלפי העם היהודי, כפי שמופיע במחקר ההמקור גם היה ו

 ,אזרח-ורה, בין כל העמים, עבדאדם מן הש-, איש כמורהמבוגר-צעיר אשה,-]איש בני אנושכל קיים שיויון בין  –שיויון  א.

ון בין עבד לאזרח והוא הטיף לכך לותר לא קיים שיויהוא רק לפי ז'ן קלוין, אך לפי מרטין בין עבד לאזרח,  שיויון אוניברסלי זה ]

ויון בין שי ,ים מלבד היהודים[, אך לדידו קיים שיויון בין שאר העמשיש למכור את האיכרים שמרדו בקיסר  ואת היהודים לעבדים

כל המרחב בה כל שינוי בלעיני האדם לא חל  בזמן, היינו, בכל תופעת טבע המתגלההאדם לחיה ושיויון של חוקי טבע במרחב ו

וממשיך להקצין גם בימינו בצורה בלתי  השנים האחרונות 152-צין בהאינסופי ובמשך כל קיומו של הזמן. שיויון זה החל להק

    כיון שלא קיים גוף סמכותי כלשהו המקובל כמוסמך לרסן הקצנה זו.  נשלטת,

אין בחירה חופשית. לפי לותר הסיבה לכך היא, משום שתמיד מעשיו של האדם יהיו מלאי חטאים ולפי קלוין  – דטרמניזם ב.

ל המצוות הדקדקני בציונות המערב והזילות בקיום כ-בתרבות ומכאן תופעת המתירנות הסיבה לכך היא משום "הגזירה הקדומה"

    דקדוק בקיום המצוות בציבור החרדי.החרדה של  , לעומתהדתית

]כולל את הבנת ה"דת"[  הדת אמורה לעסוק רק ב"בשורת הקודש" וב"תהילת החסד" ואת שאר הדברים –ארציות וחומריות ג. 

ה"אקדמיה" על ידי ז'ן ומוסדה לשם כך הוקמה יש להבין רק בראיה ארצית וחומרית במוסד שישמש תחליף למנזרים ולכנסיה ו

לותר סבר שיש לכבוש את כל האוניברסיטאות ולהפכן למוסדות  מרטין  . לעומתו,שנועדה ללימוד כל התחומיםקלוין 

והמחקר בהם  כמנזרים פרוטסטנטייםלמעשה מתפקדות כלה הגבוהה פרוטסטנטיות. שניהם הצליחו בכך וכיום כל מוסדות ההש

  על פי מבני החשיבה הנוצרית הזו.  וטיןמושתת לחל

     דומה.על מסורת ק ללא הסתמכות ,את כתבי הקודש והמציאות ד. יכולת הבנה אבסולוטית של האדם

, מכיון שהיא לא דרשה מהיהודים טקסים שונים כדי להשתמד ולהטמע דת נוצרית זו קסמה מאוד לשוליים רחבות בעם היהודי

משיך ולקרוא לעצמו יהודי, אך העיקר שאת כל אורחות חייו הוא ישתית על מבני החשיבה הנ"ל. הוא אף בתוכה. היהודי אף יכל לה

לא להתייחס אליהם  חייב, אך בפועל על פי מבנה החשיבה הדטרמיניסטי הוא "מצוות"ואף לכנותן יכול להמשיך לקיים מצוות 

אסור לו  ,מבני החשיבה של דת זו-גשות עם מבני החשיבה ותתוות מתנכאשר המצ , אלא רק כהמלצות, היינו,ם אלוקייםיכציווי

לקיימן ומכיון שעל פי דת זו מבני החשיבה הנ"ל אמורים להיות מעוגנים בכתבי הקודש, לפחות לגבי מי שמרגיש צורך להתחבר 

יתאימו לאורחות ש ,כךולשדרג את המקורות , חובה עליו לפרשן על ידי מעשים כפי שהם מופיעים במקורות ישראל לדת זו 

היו מחויבים למחוק מתוך  ,אותם יהודים שהתחברו יותר לרעיונותיו האוניברסליים של ז'ן קלוין  החיים שמכתיבה דת זו.

הם רואים צורך  אושים צורך להתחבר למערכת של מעמרגישים  אם הם כלל לא . םריהם את ארץ ישראל ואת ירושליסידו

ם לכמות גדולה האלילילבזר את מספר גם הם יכולים ]"השילוש הנוצרי"[,  האלילים לשלשתאו חומרי כלשהו -להתמרכז סביב אל

שהמאמין כי לפי ז'ן קלוין העיקר , גם אפשרות זו ניתנת להכלה במסגרת הדת הנוצרית הפרוטסטנטית, יותר, ולהיות אתאיסטים

החשיבה -הבנויים על מבני ות הפרוטסטנטיתעל הנאורמי שחי על פי "ערכים" המושתתים  ואדם לשיטתו הוא רקיהיה אדם 
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 ,שכתב לעם היהודי"העבודה שבלב"  וכפי שהציע "אחד העם" במאמרשצריכים למלא את ליבו,  וכל המשתמע מכך והם אלו הנ"ל

חייב כאמור לפרשן ולשדרג את כל  ,אומנם מי שמתחבר בדת זו ל"דתיות" ורוצה להיות "דתי" שהעיקר להיות "דתי בלב".

   .וא אינו יכול להחשב אדם דתיה ות ויהי מה על פי דת זו, שאם לא כןמקורה

מי שתפיסותיו מבוססות על ארבעת מבני היינו, , המשיך לדבוק ביהודיותו וסרב להפוך ל"דתי"אומנם חלק חשוב בעם היהודי 

סותרות  "כמובן" אינן  אם הן ,ותהנחשבים בתורה כמצוות ו/או כהלכשל נצרות זו, ושבנוסף הוא גם עושה מעשים החשיבה דלעיל 

  . את היסודות הנוצריים דלעיל

יראים וחרדים   –]רש"י  ישראל דדייגי במצוות,, –( לד)ק ליהודיות, מופיע במס' נדה הגדרת התנאי היסודי ההכרחי והמספי

 .דים אל דברו...""שמעו דבר ה' החר :הנביא )ישעיה סו ה( כדברי, “.עובדי כוכבים דלא דייגי במצוותבמצות...[..

שהוצגה לעיל,  הבוחר להיות "דתי" ולהתנתק מההגדרה של יהודיעל פי הרקע הנ"ל, יובן מה צריך לעשות יהודי פרוטסטנטי 

 לפעול הוא חייב  .הפרת השבועות שהושבע העם היהודי על ידי ה' –המיידי  הציווי הנוצרי הציוניוא יוכל לקיים את כדי שה

של שפה ומולדת הנ''ל חומרי -על פי מבנה החשיבה הנוצרי הארצימהיר, הקמת מדינה לאומית, היינו,  בוץ גלויותיק קולהצדי

כל   . "להוכיח" שהן בטלו או שהן אינן רלוונטיותולשדרג ולפרשן  הוא יהיה חייב, את המקדש. לגבי השבועות בהקדםולהקים 

מגובה אינפורמטיבית באינספור מקורות, מאמרים, ספרים ידה, של מבני החשיבה הנוצרית הזו והמצאת הציונות על הרקע הנ"ל 

רק מספר מקורות וקונגרסים שליבנו אינפורמציה זו, שכדי להציג אותם כאן נצטרך ליצור מספר ספרים של תקצירים ולכן נציין 

של  "מגרסת הזהויות"או , ""לפני היות הציונותכגון: הספרים  ,רבים גם הפניות למחקרים אינפורמטיביים מכוננים בהם מופיעות

      ם באנציקלופדיות המפורסמות.ישחר פלד והערכים הרלוונטי

אלא גם העריצו את  ,חשבו וחיו על פי מבני החשיבה הנוצרית הפרוטסטנטיתשיש לציין, שכל ראשי האליטות של הציונות, לא רק 

בסתר וצאצאי ראשי או ות וחלקם המירו את דתם רשמית "אותו האיש" וגם האמינו בו ובמשיחיותו ולעיתים חיו עם נשים נוצרי

מפכ"ל המשטרה שהיה האליטות הקצינו והתנצרו בגלוי ונישאו לנשים נוצריות ]רה"מ הראשון דוד בן גוריון אף התגאה בכך שבנו 

בסוף  נספחכ וצגכה אך חלקית של ראשי אליטות אלו תהתחתן עם נוצריה, באומרו שזה "משביח את הגזע"[. רשימת ציטוטים ארו

רסום השונות ובמערכת יעל אינפורמציה זו במערכות הפ . עם קום המדינה הוטל איפול כבדעם מקורות מדויקים על כך ,המסמך

מבני החשיבה הנוצריים  -על מבני החשיבה ותתמושתת כולל הסתרת העובדה שכל החינוך הממלכתי והממלכתי הדתי  ,החינוך

 ,ילידי הארץ על ברכי נצרות זואת ם לארץ וגיהם, כדי שיהיה קל יותר לחנך את ילדי העוליפרוטסטנטיים ומוש-רמייםהרפו

בור יצן אינפורמציה זו כלל אינה ידועה כיום לולכבאמצעות העלמת העובדה שכל תכני ושיטות הלימוד מושתתות על נצרות זו 

מסכם ודן בהשתלטות נצרות ה העולמיתבאקדמיה  תחום מחקרי רחב מאחר שכבר לפני למעלה מששים שנה נוצר . ברם,הישראלי

ת החינוך, לכן גם באקדמיה כאן בארץ וד שהיא מנפיקה עבור מערככניות הלימוובאמצעות האקדמיה ות על החברה המערבית זו

  החל משנת תש"ס.  החלו לחקור ולפרסם מאמרים וספרים על נושא זה

"פרוטסטנטי" מהתרבות הנוצרית המערבית תוך שינוי התוויות: את ערכי  מפנימההאקדמיה הישראלית ,, :כיצד למשל על כךראו 

 תמיד, "השכלה עברית"ל"אתוס הנאורות הפרוטסטנטית" מ"חזרה אל התנ"ך", ל"פרשנות לותרנית לביבליה" ", מ"מודרניל

רית...במידה רבה מדובר מבית ולא כקולוניזציה של זהות נוצ-י פנימי של היהדות, כטרנספורמציהבמגמה להופיע כמהלך עצמונ

, הוצ' עם 27( "מלחמת הלוחות", עמ' 2223מ. ) ראו:  שביט  י. וערן] נותו "פרוטסטנטיזציה של היהדות"בתהליך שאפשר לכ

מובנת הסיבה לכך, מדוע כל מי שמגדיר את עצמו גם כ"דתי" לאומי, יפעל על פי הכלל של "המטרה  ,. מכל מה שנכתב לעיל“עובד[

 , בורות מכוונתצעים" וינסה בכל מחיר להוכיח גם באמצעות של שקרים, סילופים, רמאויות, חצאי אמיתותמקדשת את האמ

ובכלל זה נסיונות ההפרכה של הציונות הדתית  ומעשיה מגובים על פי התורות שבכתב ובע"פ וזיופים, שבדיעבד כל מטרות הציונות

של ראשי נצרות זו בדרכם להשתלט על כל החברה המערבית וכן של ובפרט שאמצעים אלו היו נר לרגלם  את "שלוש השבועות"

סתיר את כל העובדות כיצד מערכת החינוך בארץ דאגה לה וראה בנספח להלןראשי הציונות ועסקניהם וכדוגמה לכך ראינו לעיל 

  להלן בנספח. מה שיוצגשהובאו לעיל  ואת כל 

     

אינן  ,פיתחה הציונות הדתית לצרכיה הפנימייםשכל הדיון על ה"שבועות" ש ,הסיבות לכךמונה ש

 מעשיות

הסיבות המוכיחות שטענותיהם אינן  , נציג אתמחייב לפני שנתייחס לטענותיהם של רבני הציונות הדתית שתוקף השבועות אינו

 רלוונטיות ואין כלל צורך להתייחס אליהן.

 שאם טענותיהם אינן היינו, ,ספקלת ולכן הן הופכות לכל היותר הרי שנויות במחלוקת של הציונות הדתית, לכל היותר כל הטענו א.

כתובות וכאשר מדובר בספק פקוח  כתהדבר יגרום להשמדת עם ישראל כמובא שם במס ,נכונות ובכל זאת יפעלו על פי מסקנותיהם

 ת אלו.לתוך ספק זה ולעשות מעשה נגד שבועוכלל כנס יההלכה היא שיש ללכת לחומרא ולא להנפש לדעת כולם 
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במאת השנים האחרונות תלמידי החכמים הגדולים ביותר בכל דור, אשר גאוני התורה בדורם ראו בהם כקברניטי העם היהודי על  ב.

הדתית ואף גינו את -ותרבני הציונשללו את הציונות של הרב קוק ו ,רום חכמתם, צדקתם וכן  מידותיהם הטובותקדשם, -רוחפי 

מהלכי כל לבדיעבד  אלו כדי שיתאימו מקורות   לפרשןובעל פה ולמצוא ראיות מתוך התורה שבכתב ואת ניסיונותיהם  התנהלותם

, שלדעת כולם היה . ה"חפץ חיים", כדרך מי שנועץ חץ על לוח המטרה ומשרטט סביבו עיגוליםודרך חשיבתםהכללית  הציונות

כל  השכינה מדברת מגרונו, כתב שרבני הציונות הדתית,, שפני השואה וכל הגדולים אז התבטאואחד משני הגדולים באותו דור ל

וראינו לעיל ]"כל כתבי החפץ חיים", ח"ג, אגרות ומאמרים, אגרת ט"ז[  )"הריפורם"( מתנועת הרפורמציה ויניקתם,ייתם והו

 שעל לה, על כל ארבעת מבני החשיבה שתנועת הרפורמציה היא שמה הנרדף של הדת הנוצרית הפרוטסטנטית בתחילת המסמך, ש

ה"חזון איש" שהיה אחד משני הגדולים  פיהם הם מחויבים "לסדר" את כל התורה שבכתב ובעל פה, כדי שתתאים ליסודות דת זו. 

בתורתו,  כתבכינה ושאת תורתו לומדים בשמים[ נרתיק לשקוק התבטא עליו שגופו הוא  ]שהרב ביותר בדור שאחרי ה"חפץ חיים"

מסדרים ומציירים את מקורות תית "נועצים את החץ" ומסביבם הם רבני הציונות הד ני יסודות, שעל שבחלק  המוסר וההנהגה

 יסוד מרכזי ראשון .שבשני יסודות אלו  קיימים כל מבני החשיבה של הנצרות הפרוטסטנטית ,התורה ב"עיגולים" וכפי שנראה מיד

צורך לשאוף להשקיע ליהודי להיות צדיק גמור ושאין  שאוףל הוא הגדירם היה יסוד "הבינוניות", היינו, שאין צורך שבאמצעותו

. יסוד זה נשען על שני מבני חשיבה ]קובץ אגרות", ח''א, אגרת י''א[ את עצמו כולו ביגיעת ועמל התורה ללא חשבונות חומריים

ם בינוניים ברמה כולש –ובבת וכן מבנה החשיבה של השיויון של החומריות, הארציות והחברה הסמרכזיותן  פרוטסטנטיים,

כמו לי הדורות וכלה ברב צבאי גדודי, ולכן הם קוראים לכל אישיות תורנית "הרב" החל מגדו הבסיסית עם הבדלים שאינם מהותיים

כשהחינוך לכך נתפס כדבר עצמוני ולא  ,רבי, הרה"ג, הגאון רבי, מרן –יים ולא לפי הדרוג המקובל ביהדות נוצרים החילונ-היהודו

ם שאין צורך ואין טע של נצרות זו, שיבה הדטרמניסטיחיסוד זה בנוי גם על מבנה ה  יית האישיות על בסיסי נצרות זו.כחיקוי ובנ

כאמור לעיל ללא התפשרות מול לחצים חומריים וחברתיים, שהוא  ,קיום המצוות בשלמותל עם החרדהבקיום מצוות דקדקני 

 .מהנביא וממס' נדה יקרא "ישראל", כפי שראינוכדי לה המאפיין הבסיסי

-הנוצריהמלאכותי  הניסור ,, היינו]"קובץ אגרות", ח"א, אגרת ח'[ היה "הדת והחיים" היסוד השני הבסיסי שהוא הגדירם,

שמסיבה זו גורסת הציונות הדתית שהבעת עמדות על ידי יים הארציים, החומריים והחברתיים ]החלבין ה"דת" בין הפרוטסטנטי 

 כלל שייכיםשאין להיות כפוף לפסיקותיהם בנושאים אלו, אלא שנושאים אלו אינם רק קה וכלכלה לא רבנים בנושאי פוליטי

הוראת איסור והיתר להוראת הגדרים בין  ההפלאה )=האבחנה(,,  –ה"חזון איש" פסק על מבנה חשיבה נוצרי זה  .להבנתם

 “ונפסלין לעדות אין להם חלק לעולם הבאן בין אלו שתלמידי חכמים ונמניוהגזרות, הפלאה זו היא גילוי פנים בתורה ומבזה 

"תנו  –הרפורמית -הנוצריתעל פי האמירה  ,[, חנוכה תשל''ב(6. "מסילה", עמ' )"אהרן סורסקי, "פאר הדור", ח''ה, עמ' נג

 ם הדת"אין לציונות דבר ע"שוכן האמירה של הרצל בקונגרס הציוני הראשון  לאלוהים אשר לו ולבני האדם את אשר להם"

שכתב פרופ. כפי  ,של הרצל אחרון זה צונזר מנאומוחמור ]משפט  ליהדותמהציונות ניתן להגיע  מהי ציונות ושרק דרך הבנה זו

 . ["מקור ראשון"עיתון כך בראיון עמו בשלמה הרמתי והוא סיפר על 

  צרות הפרוטסטנטית, לדוגמה:על הנהדתית מבוססת -של הציונות פיסת עולמהתשכל  ,בכךכבר אשי הציונות הדתית הודו גם ר

ואמנם נשתבשו הדעות אפילו אצל ...,,ש עמיאל כבר קבע בנאומו בועידת "המזרחי"  של ת"א אביגדורנשיא "המזרחי", הרה"ר 

באמת ואפילו אצל אלה שהיו ממיסדי התנועה וגם הם נסחפו בהמשך הימים בזרם הזמן ואינם מרגישים כלל את הקרע גדולינו 

להרגיש כלל עד כמה הדברים  רק מתוך כך אפשר להם להפליט דברים כאלה: "אהובה לי הציונות כמו דת ישראל" מבלי שבנפשם.

נוקבים ויורדים עד התהום. לאיזו ציונות הוא מתכוון, לזו שהיא חלק מן היהדות השלימה, הרי זה כמי שיגיד: חביבה עלי מצות 

היא נובעת אלא מאי, הכוונה לציונות זו, שאין בה כלל ממקור התורה, רק  ?זהלך דבר מוזר יותר מתפילין כדת ישראל. היש 

 “.האם את זו נדמה לדת ישראל שכולה קדושה וכולה טהרה.. ממקור הלאומיות לפי רוח הגויים...לאומיות שכולה עבודה זרה.

הוא גם מציין )שם(  .אביב, תרצ''ז(-תל, בהוצאת הסתדרות המזרחי בלברור המצב הרוחני בארץ – "הבעיות הרוחניות שבציונות")

ו"אחד העם" שהיו של תנועה זו זרה ליהודיות ולעם היהודי ונשענת כולה על תפיסת עולמם של הרצל הלאומית תפיסת עולמה ש

בתם וציטוטים מפי מייסדי ך זה לגבי אורחות חייהם, אורח חשישבסוף מסמ ראה בנספח]ועל כך  םיפרוטסטנטי-משומדים נוצרים

ראה בע'  -)ויקיפדיה , מי שנחשב מהמבינים הגדולים ביותר בכתבי הראי"ה ומהמקורבים ביותר לבנו"יוסף קלנר"הרב   .[ציונותה

על פי יסודות הנצרות שרובו של העם היהודי כיום חי  המלמד ומחנך בשבעה מוסדות של הציונות הדתית אמר  (,על שמו

הוא הסביר שם לחניכים שמי , ]מופיע באתר של המכינה[ עלישל הצבאית ינה בסדרת הרצאות שהוא מסר במכ הפרוטסטנטית. 

מחונכים  ,גם כך ,חניכי הציונות הדתיתש הוסיף והסביראף הוא  פרוטסטנטי, אך-לך ללמוד באקדמיה יוצא משם נוצרישהו

על נצרות ם ייציונות הדתית בנוושכל האוירה שם וכל המרחב הלימודי בבתי המדרש של ה יםפרוטסטנטי-םבמוסדותיה להיות נוצרי

 זו.
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אין כלל  כי  של הצינות הדתית בענין "שלוש השבועות",קק לבדיקת הראיות דן כלל צורך להז, איעל פי האמור לעיל

החרדים, כיון שהחרדים מודים לציונות הדתית שכל ראיותיהם של הציונות הדתית, הן -בין הציונות הדתית לבין היהודיםמחלוקת 

על פי מבני  ,אמיתיות הןת מהלכי הציונות הכללי שאר את כל בועות והן לגבי ראיותיהם האמורות להצדיק בדיעבדש השלגבי שלו

תמיד על שקרים  ראיות המבוססותבהבאת באקדמיה שחיקו נצרות זו חיקוי החילוניים הנוצרית שלהם ובכללן  החשיבה

באמצעותה היא הצליחה להשתלט על החברה גם ש צרות הפרוטסטנטית,הטקטיקה של הנתה יהתמיד מאז ומם ג כיון שזו ,וסילופים

  המערבית ועל חלק ניכר מהעם היהודי.

, שלא ראו כלל צורך ם כלל לעמוד ולהתווכח עם גדולי וענקי האומה במאת השנים האחרונותיהדתית אינם ראוי-רבני הציונות  ג.

דעתם בפני גדולי הדורות שבכל י הציונות הדתית מחוייבים  לבטל את לראיותיהם כקבילות לגבי "שלוש השבועות" ורבנ להתייחס

על "ועשית ככל אשר יורוך" ועל הלאו "לא תסור מכל אשר יורוך", כפי שכתב הריטב"א והובא מדרבנן , כדי שלא לעבור דור

יש ממש אם הק  ולבדוק, קדאין כל צורך להזולכן להלכה על ידי "החפץ חיים" בתחילת ה"משנה ברורה" שם ב"ביאור ההלכה" 

לבוא ולהתעמת  ם בכך שיש להם שגעון גדלות בנסותםשרבני הציונות הדתית אינם משתטי ,. אומנם הצבור החרדי מביןבראיותיהם

כולם  השיויון, שעל פיו –שלהם הנוצרית למבנה החשיבה כפייתית כיון שרבני הציונות הדתית כבולים אלא עם גדולי הדורות, 

רוך, לכן הם אנוסים, גם הקטן ע-להלכות השולחן –דמה להם שאינו שייך בלעדית ל"דת" במה שנ ,להתווכח עם כולםשוים ביכולת 

  ח עם גדולי הדורות של העם היהודי.להתווכ ,שבהם

, אך בכל ריבונית היכולה להלחם נגד הערביםה להצדיק את הקמת המדינה יח ש"שלוש השבועות" בטלו, נועדכל הנסיון להוכ ד.

שכדי לממש מהלך כזה צריכים לשם כך נביא , בהלכות מלכים ברמב"ם נפסקכיון שכבר כל הקמת המדינה היתה באיסור, , מקרה

"אין מעמידין מלך בתחילה אלא על פי בית דין של   –פסק הרמב''ם בהלכות מלכים )א, ג( . וסנהדרין, שאינם נמצאים בימינו

ה רשות בית דין, מלחמת מצוה אינו צריך )=המלך( ליטול ב" –הוא פסק לכים )ה, ב( בהלכות משם שבעים זקנים ועל פי נביא" ו

אלא יוצא מעצמו בכל עת וכופה העם לצאת, אבל מלחמת הרשות, אינו מוציא העם בה, אלא על פי בית דין של שבעים ואחד" 

ישראל ויש להם רשות להלחם באויביהם השמיט את דין המלחמה בזמן הזה, כיון שאינו נוהג אלא בשעה שיש מלכות ל והסמ''ק

שכיום אינם  במלחמת הרשות צריך מלך וסנהדרין ולכן על פי הרמב''םהעזר בתשובה קנ''ה( -ולא בזמן הזה )חת''ם סופר, אבן

 רש"י ביאר במס' עירובין )יז.( בד"ה סנהדרין שיבחר בו.שצריך כיון  ,קיימים ואפילו למלחמת מצוה צריך מלך שאין לנו כיום

מלחמות מצוה אלא מלחמות הרשות,  , כל שאר המלחמות לא היומלחמת יהושע שהיתה מלחמת מצוהמלמלחמת הרשות, שהחל 

ר' יהודה שם הוא וכדברי חכמים  ,"דלא ליתי עכו"ם עליה" במס' סוטה )מד:( מהסוג שלבארץ  כולל מלחמות המתרחשות בימינו

 י'( בד"ה מלחמת הרשות. מי" במס' עירובין )א, סוףושלדעת יחיד, כדברי ה"שיירי קרבן" ב"תלמוד יר

הכופה עליהם בצורה בלתי נשלטת מצב בו הם  ,יםפרוטסטנטי-םהחשיבה הנוצרי-הציונות הדתית, בהיותם אמונים על מבני "רבני"

ת מצוה, אין יכולים לחלוק לדעתם על גדולי הדורות שפסקו שאין כיום מציאות של מלחמת מצוה )ואפילו אם היה מצב של מלחמ

משמעותה יכולת נתינת הוראה של ראשי המדינה להלחם, שמדינה ריבונית, ולכן שיוכל לצוות על כך(  תורהמלך על פי הכיום לנו 

שלשם כך על פי הנ''ל נדרש לכך מלך שאינו קיים ולכן אסור היה גם מהבחינה הזו להקים מדינה, כדברי גדול הדור באותה תקופה 

 לא יהיה יום שלא יהיו בו נפגעים"!הם עשו? מה " –בייצ'יק מבריסק, שאמר אז כ"חכם עדיף מנביא" רבי יצחק זאב סולו

ת"ח בהנחיית הזה היה בתנאי שינהלו את כל מערכות השלטון גדולי  ,על פי התורה כנ"ל גם אם היה ניתן להקים את המדינה ה.

במ"ט שערי  ,כפי שעם ישראל לא היה שרוי בכל שנות גלותו ,גלותשאנו נמצאים כאן בארצנו בעומק ה, גדולי הדור, אך במצב כיום

מכל עול תורה המנוערים על ידי אנשים מופקרים  ,על פי הדת הנוצרית הפרוטסטנטית כאן בארץ הכל מנוהל הטומאה, כאשר

ישראלית" ברובה ם ו"החברה  הבהמיי-והתת אנושיים-הזמן לבתי הסוהר בגלל פשעיהם התתשמראשיהם גם מובלים כל  ,ומצוות

, מצב שיוצר עצמה שלההתקשורת -שמדווח על כך השכם והערב בכליכפי , בהמית-וררה לחלוטין לרמה תתכבר התפ המכריע

הדבקים ביגיעת לימוד התורה ובדקדוק קיום מצוותיה ולכן גם של לולא שישנה קבוצה גדולה ,מצא בארצנוייטחוני להסיכון ב

 ., אם בטלו השבועותמסיבה זו כלל אינה מעשית השאלה

מספר  ישראל, כי נראה לה שכך סברו-עמדותיה ביחס לארץרבנים בעיצוב על  , לפחות רשמית,הדתית לדורותיה סומכת-הציונות ו.

דתית לא היתה מתפלגת מכלל הציבור -ומכאן משתמע שאם הם היו סוברים אחרת גם התנועה הציוניתרבנים מלפני מאה שנים 

קלישר, אך הוא תוקף בחריפות את מי שמערער  שהדתית הוא רבי צבי היר-הרבנים שעליהם סומכים הציונותהחרדים. אחד -היהודי

ור בה מעמדותיה ביחס דתית צריכה לחז-טמר וגם מסיבה זו היתה התנועה הציוניתאבדיוק כמו האדמו"ר מס ,על תוקף ג' השבועות

לפחות שנוי במחלוקת אם אכן זו אמורה להיות הצדקה  זה ,ביחס להצבעה באו"םכי מה שהתפתח בהמשך ישראל, -לארץ

מה היו נפלו, ה"ואשר בשנים קדמוניות, במהמורות   -הרב קלישר", עמ' ר"ד[]"כתבי  לעמדותיהם. המהר"צ קלישר כתב

   ...".ם תעוררו' וכבר כתבתי בספרי מזהעברו על השבועה 'א מהמעפילים לעלות בחזקה

נוצריים החילוניים(, לא תאמו את עמדות -נות מעמדות היהודוהניזואשר עמדות הצינות הדתית )אומנם, כבר ארעו כמה מקרים שכ

בחירת ו השוללת תראש מכון "הר ברכה" אמר אפילו על "הרב קוק", שעמד :לדוגמההרבנים הנ''ל, הם הכריזו שהרבנים טעו. 
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, להצדקת החשיבה ואורח החיים של הציונות הדתית נשים למשרות ציבוריות היתה שגויה. מתברר שהתימוכין בעמדות של רבנים

אותו  ךפרופ. אריה פישמן כתב עבודת דוקטורט על נושא שאח''כ הפ  י הציבור.לזריית חול בעינעצמית והונאה ל שימשו ומשמשים

ל תפיסת חיקוי ואימוץ טוטלי ש –בתיאור התהוות הציונות הדתית לשם מטרה אחת בלבד  לספר, כאשר מטרת עבודתו מתרכזת

המזרחי" שאב ערכים ונורמות -ראינו שה"פועל„ –באחד מסיכומי הביניים שלו הוא כותב העולם של הציונות החילונית הכללית. 

לאומיים וסוציאליים מתנועת העבודה הציונית החילונית ותפסם כיסודות של ."תורה". מקור היניקה הסמוך של ערכים ונורמות 

]אריה   “לו רבדים חיותיים שבעבר ביססו את תוקפם התורניוא צנדנטי האידיאולוגי שבהווהאלה היה הקודש שבמרכז הטרנס

, בו הוא מראה כיצד הציונות 3ראה שם בעמ'    .[61, עמ' 1992פישמן, "בין דת לאידיאולוגיה", הוצ' יד יצחק בן צבי, ירושלים, 

 הדתית התפתחה מתוך האתוס הדתי של הפרוטסטנטיזם.

)שמרן הרב מבריסק ראיות" אלו שהוצגו בויקיפדיה, מקורן ב"ראיות" שבדה עשרות שנים לפני כן מנחם מנדל כשר יש לציין, ש"

על פי , )שבדה את הנצרות הפרוטסטנטית, שהציונות הדתית מתנהלת לפיה(שבעקבות הכומר מרטין לותר , ("טרף" -כינהו במקום "כשר" 

ד של התנ"ך, שרובם המכריע אין שום עדות לגבי מקורן שהוא מפוקפק לחלוטין, כך , השווה בין כל כתבי היהשיויון הפרוטסטנטי

, כאשר במשך עשרות שנים כינס גם מ. מ. כשר הפך למפעל חיים שלו באדיקות, את השיויון הפרוטסטנטי של מרטין לותר

, כדי לתת גושפנקה פרוטסטנטית בעשרות כרכים את כל כתבי היד של מדרשים אמיתיים או מפוברקים כיד הדמיון של כותביהם

לשיויון בין כל כתבי היד, בין של חז"ל ובין של כתות המינים שפרחו לפני חורבן בית המקדש השני וקרא לכך, תוך כיבוס מושגים 

"תורה שלמה", אף שהיא "תורה" קרועה לגזרים המורדת בכלל של עם ישראל, כפי שכתב רב האי גאון, שדבריו צוטטו כאן, 

  .רק דברי הש"ס הבבלי, הקובע הוא לדברי אגדה שבקשר
הדתית -, אך כיון שב"ראיות" של הציונותהדתית המובאות להלן-פי הנ"ל, אין כבר צורך להתייחס ל"ראיות" של הציונות-על

טה אות כדוגמה על שי[, יש מן הענין להר1[ וסילופים ]25נצפו כמות כה גדולה של שקרים ] ,השבועות-בנושא זה של שלשת

את כל ההתדרדרויות וההקצנות המופיעות בציונות הכללית החילונית של מבני החשיבה  הדתית מחקה-הציונות , כיצדמובהקת

זו יכולה להוות מודל מובהק  פה ומעתה-שבכתב והתורה שבעל-באמצעות שדרוג שקרי וסדרתי של התורה ,פרוטסטנטית-הנוצרית

זה  ,מעתההמופיעה בחברה החילונית ואימוצה. כהצדקה לכל הקצנה  ,ים מסביבו"ושרטוט עיגולים שקרי ,של שיטת "נעיצת חץ

, ובעתיד המופיעים צנות והפשעים האחרים בעבר, בהווהלכל נסיון להביא בכלל "ראיה" לכל ההקיהיה פשע מוסרי וצביעות 

, החל מההצדקה מדוע תנועת בחברה החילונית בכל תחום ונושא ומעתה לגבי כל ההצדקות הניתנות כבר למעלה ממאה שנים

, שאין כל צורך "המזרחי", תמכה ב"תכנית אוגנדה" של הרצל בקונגרס הציוני ועד ימינו, צריך להגיש מסמך זה כהוכחה לכך

, מכיון שמוכח הדתית-תכתב בעתיד על ידי איש הציונות אוהנכתבת או שתאמר או הנאמרת  אושכבר נאמרה לבדוק את ההצדקה 

נוגדת את כל  של אנשי ורבני הציונות הדתית, ושאימוץ אורח החיים והחשיבה  החילוניהיא שקרית מיסודה  שהצדקה זו מראש

   עיקרי האמונה והתורה. 

בהתמקדותה של ה"ציונות הדתית" בנושא התנהלותו של עם ישראל מול האומות דווקא ב"שלוש השבועות",  –ז. ההונאה הגדולה 

, בעוד שבמסכת כתובות הובא רק אם השבועות בטלו אזי מותר להתגרות באומות , שכביכול,תהיא יצרה בכך הונאה שערורייתי

יתגרו באומות בצורות  או\ושאלוקים ישית על עם ישראל אם הם יתגרו באומות ויעלו בעוצמה ובכמות אדירה  העונש המיוחד

שמעאלית )ראה מכתבו של מרן הרב ש''ך מחודש אדר כיבוש ובלב האוכלוסיה היהאחרות, כגון ההתנחלויות ביו''ש, היינו, בשטחי 

 שיטתםלגם . ענין ההתנחלויות יוכיח שזוהי התגרות קשה באומות העולם והוא נובע מהטעות היסודית של הציונים..."(,, –תשל''ח 

להתגרות  בכללותו האיסור לא בטלאך ודאי ש ,המופיע במס' כתובות על ההתגרות באומות דעונש המיוחוה בטלו השבועותש

של "מידה כנגד מידה"  רק יופחת לעונש הרגיל)שם(  "אני מתיר את בשרכם..." ועונש ,ממקורותינו להלן כפי שנראה באומות

 רות רבות האוסרות להתגרות באומות וכןבכל מרחבי מקורותינו מופיעות אזה  .על כל עבירה , כפי שנענש כל אחדעל התגרות זו

ממילא, אם היהודים יפעלו בניגוד לכך,   דוד.-, עד שיופיע משיח בןעם ישראל להתנהל מול האומותהנחיות וציוויים כיצד צריך 

אלא יפגעו בהם בעוצמה וכבומרנג בגוף  ,רק שלא יועילוהצהרות ופעולות אסורות אלו לא ענשו ב"מידה כנגד מידה", היינו, הם י

ופיע, שמעמדנו התמידי בין האומות עד ביאת גואל צדק הוא במסכת יומא )נד.( מ דוגמאות על כך:  ונביא רק מספרובנפש 

במסכת ראש    .[, מזן "הצבר הישראלי"= ולא שנהיה כעוד זאב] מדרש אסתר רבה י יא( בין שבעים זאבים" )כבשה שעומדת כ"

צלה. אמרה להם עמדו ...הלכו ונטלו עצה ממטרוניתא אחת שכל גדולי רומי מצויין א,, –תענית )יח.( הובא ובמסכת השנה )יט.( 

והפגינו בלילה. הלכו והפגינו בלילה. אמרו אי שמיים, לא אחים אנחנו, לא בני אב אחד אנחנו, לא בני אם אחת אנחנו, מה נשתנינו 

     .“מכל אומה ולשון שאתם גוזרין עלינו...

עצמכם, אמרו לו  ,,הצפינו –" הובא שם נהצפוב"דברים רבה" סדר דברים )א, יט(, על הפסוק ]דברים )ב, ג([ "רב לכם...פנו לכם 

ישראל "רבש''ע, אביו מברכו על חרבך תחיה ואתה מסכים עמו ואומר לנו הצפינו עצמכם מפניו, היכן נברח", אמר להם "ברחו 

לך המתינו עד עכשו מ". אמר רבי יצחק אמר הקב''ה "יצפן לישרים תושיה"ואין צפנה אלא תורה שנאמר ]משלי )ב, ז([  "לתורה

מד( "ויעפילו לעלות ...ויכום  ,כאשר רוצים להקדים את הגאולה, כבר נאמר על כך בספר במדבר )יד .“המשיח לבוא ויקים..."
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.   על דרך זו, ראה “וכל זה צוואה היא לדורות,,  –ויכתום עד החרמה" ועל כך כבר כתב מרן הרב ש''ך במכתבו )י''ז אדר תשל''ח( 

 חז''ל על הפסוק "למה תתראו...", היינו, לא להתבלט.   ה שהזהירונוגם ב"בראשית רבה" )צא:( מ

חז''ל, שיש להתרפס לפני האומות גם באמצעות מתת כסף על פי הפסוק ]תהלים )סח, לא([  נוהורוגם ב"בראשית רבה" )עח, יב( 

 וכן הובא"שמות רבה" )לה, ה([ עשו ] וגםישמעאל )רש''י שם על הפסוק(  גם"גער חית קנה...מתרפס ברצי כסף". חיה זו היא 

)עח, טו( מורים לנו חז''ל שכל  שםוכן  “תשע שנים היה מכבד אבינו יעקב את  עשו באותו דורון,, –ב"בראשית רבה" )עט, ה([ 

ד הוה סליק למלכותא, הוה ר''י הנשיא( כרבינו )= ,,  –פעולות ההתרפסות של יעקב אבינו הן צוואה לדורות עד ביאת גואל צדק 

                                       . “מסתכל בהדא פרשתא

וכניסה לכל השתלבות תוך  לצבא,וכולן בהליכה גורפת של כולם האידאי -השויוני הצורך  – נציג כעת דוגמאות של אימוץ זה

בה,  ללמודולם כ לש, השתלבות מוחלטת בתוך "החברה הישראלית", חיוביותה של האקדמיה והצורך בצבא מסגרת יחידתית

משרד ראש הצבא ו"גיורי -, חיוב גיורי''’שעל-אף“חיוב ההתנחלויות ומדיניות ון וכו', פלה באינטרנט והסמרטימלכתח שימוש

-של רובה המכריע של הציונותמעורבים של גברים עם נשים, בילויים מעורבים , ארועים וכו' , גיוירי "רבני צהר"הממשלה"

ביטול מצות השמיטה באמצעות  בבתי הספר ובתנועות הנוער, ובפאבים, , במועדוניםהקולנוע, בטיוליםבבתי  ,הדתית בים ובבריכה

נישואים גם -טבעות חלקם,המשפחה של -סדנאות והכנסתם לתוך חיילימוד מוסר ומידות מהכלבים באמצעות מכירה", "היתר 

אנשי  מוכ ום ארה"ב, חולצות טריקו גם שחורותאיכרי דרל וכמ, ג'ינס לנשיםכמו  של ביגוד צבעוני לגבריםנלעג שיויון גברים, ל

קירבתם לאדמה  משוםופשתן  כותנה או פשתן או דמויי , כיפות סרוגות מכותנהילדיםכמו העולם התחתון בזמנו, מכנסים קצרות 

" כמו אותם "קומונרים עקיבא בשם-קריאת ראשי סניפי בני, מגרמניה בשנות השלושים בהדרכת הקומונות הפרוטסטנטיות

כיפונים , (כו'ניר המלאכותי בין האדם לדומם ולצומח )אילן, רגב,  על פי יסוד השויוןלתינוקות קריאת שמות נוצרים מגרמניה, 

, אימוץ הניסור הנוצרי בין משתנות לאומיותהתייחסות למצוות רק כהמלצות בכפוף לנסיבות חברתיות ו דמויי סטיקרים,קטנטנים 

חלת אימוץ יני מדינאות ופוליטיקה וכו', הניים להבין רק בעניני "הדת" ולא בעשרבנים אמורזה לענין  וגמא:", לדהחיים""דת" ל

ושעבד בצבא ורצוי  גם בעל תואר אקדמי יהיההרב ששרצוי  ,חברתית-של ארציות פרוטסטנטית-הנוצרית הקצנת מבנה החשיבה

   יחידה קרבית.עבודה ב

קדושת רבניות ודייניות ומשגיחות כשרות.  מדרשות של לימוד גמרא לבנות, פוסקות הלכה :יםוגם ביחס לרבנ ויון גם בלימודשי

שהחיים הגשמיים קודמים הנוצרי הפרוטסטנטי -כרת משום הצו-בהיתרים גורפים של איסורי "כתחילהלל"הפיכת בדיעבד  השבת:

למחצה ראש האשה נגד ההלכה, היינו, -ויחברתי, כיס בפני צורךבמיוחד באמצעות מכון "צומת", ביטול  מצוות ואיסורים  ,ל"דת"

-מעבר לכך, "הבנה" לצרכיהם של חד אצל רובם וגם לשליש או לרביע או בכלל בלעדיו, חיבוק ונישוק וריקודים בין גברים ונשים

הרבנים, בין שהוא  כמו שהחילונים מתייחסים לכל –יחס לרבנים שויון באלו.  של סוטים דתיים-ציונייםאירגונים מיניים והקמת 

מנה בין ענקי ה"אחרונים" או ה"ראשונים" רק לתואר המייחד את העיסוק שלו: "רב", בלי להתייחס ירב שכונה או בין שהוא י

הדתית וגם היא מייחסת לכל -הקצינה הציונותבאותה מידה . "הגאון", "הגאון הגדול" ו"מרן""רבי",   – לרמת חשיבותו וגדלותו

בין טמא לטהור, כמו  )ולהבדיללכבד את החכמים  , בניגוד לציווי התורהת רק את התואר העיסוקי שלהם "רב"הרבנים בשויוניו

שאין להתייחס לראשי הציונות בתואר "רב", כי זה מוכיח  יוצא איפוא, .בישוף וקרדינל(-כומר, בישוף, ארכי –בנצרות הקתולית 

אם אומרים "הרב מוטי אלון", מזלזלים בו בכך שכביכול לא  . למשל,אותו אדםשכביכול לא יודעים מהו עיסוקו של  ,על זלזול בהם

-רב ולכן כל הציוניםוק שלו הוא סידוע שהעיסוק שלו הוא בתחום הרבנות ושצריך להסביר שמדובר על אותו מוטי אלון שהעי

מחוייבים לקרוא להם בכפוף למבנה  הדתיים שכותבים או אומרים "הרב אבינר", "הרב דרוקמן" וכו', הם מזלזלים בהם ולכן הם

החפץ חיים, מרן רבי כגון מרן הרב ש''ך, מרן הרב  כלפי החרדים, ברם, .דרוקמן, ריסקין, אבינר, אלון וכו' –החשיבה של השויון 

שלהם רק בתואר העיסוקי אותו בכך שהם מחקים את היסוד השויוני של הנוצרים בכך שהם מכנים בהם יוסף קארו וכו' הם פוגעים 

 –עצמם  מזהים אתש , כפיהטמא של השויוןהו את עצמם כשייכים ליסוד הנוצרי לא זי ,, כי הם ביחס לעצמם חס וחלילה"רב"

    וכו'.מדן  ,סקין, דרוקמןיאבינר, ר

את תגובתם ( 24.1.25)מתאריך "בשבע"  נצטט מעיתונם ,על מצבם האומלל עצמםאת עומק הלגלוג שלהם  כדי להמחיש

תחת הכותרת "עשרת הדיברות  האם שלהם. -ובצורה יותר מטורפת לתרבותעוד יותר הידבק ת", האומרת כי כעת יש לל"התנתקו

השתלבות בתקשורת בתור דוס או „  – כללים ונביא מספר דוגמאות ההיינו, כלב מחמד(, מוגדרים שם עשר=לדוס מחמד" )

למענכם, צעירים דתיים יקרים...עקבנו אחרי אלה  . זר הדתיזוהי משאת נפשם של כה רבים מבני ובנות המג – דוסית מחמד

ועשיו, זה  ד, דנהנמרו  –יר או אלי )=אנחנו היינו מציעים עליך להקרא יאדוס מחמד שכבר עשו את זה וגיבשנו עשרה כללים: כ

 מוצאךיט את (...או כל שם ישראלי אחר שלא מבלתרבות של הנצרות הפרוטסטנטיתה-לתתמתאים יותר גם יותר תנכ"י ו

כדאי   – בית אל "ערוץ שבע"מישהו שגר ביצהר...וגם ממעוז  דוס מחמד...בחר מקום מגורים נכון...אף אחד לא יעסיק כהיהודי

זיפים רק בעיצוב עדכני...קוקו עשוי בהחלט להועיל, לגברים כמובן. אם יש לך -מאד להתרחק...זקן אינו רצוי, אלא אם מדובר בזקן

ה...אם כבר לא תהיה בגלגול ז דוס מחמדעמוק במכנסיים. חשבת לשלשל אותה החוצה? חבל על הזמן שלך.  ציצית שמור אותה
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, עליך להכחיש מידי פעם את קיומה של מאפיה דוס מחמדלאומי צא לעיתים נגד פסקי הלכה ...כ-אתה דוס מחמד מהסוג הדתי

רי על שם משפחתך המקורי...שם משפחה כפול של אשת שמאלנית בתקשורת...אל תתחתני...הקפידי לקרוא לבעלך אישי ושמ

   .“ניסטי מרענן...יתקשורת מדיף ניחוח פמ

כשגם מיעוט זה נוהג במצוות רק כהמלצה בכפוף  ,בכל הלכות השולחן הערוך מסגרת מחייבתרק מיעוט בציונות הדתית רואה 

שהתנגדות ]כדברי הרה"ר לשעבר שפירא,  נחלויותלאילוצים המחויבים על ידי הנצרות הפרוטסטנטית, כחברה או צבא או הת

פי מבנה החשיבה השיויוני של -ההסדר והאחרות על-"ישיבות", קריאת והבנת מקורותינו ב[לפירוק התנחלויות דוחה את כל התורה

ות ביקורתית ו, התייחסם", הייניבגובה העיניבתנ''ך "קריאה כ –גם במוסדות הנ"ל  יימת באקדמיה וכעת הופנמההק הנצרות הנ"ל

בין האדם שיויון   –ת שווילדבריהם ומעשיהם של אישי התנ"ך, חז"ל והתקופות המאוחרות יותר וההקצנה העכאו חומרית 

צוטט בעיתון "מקור ראשון",  שאמר בחוג  שלום-, בוגר "מרכז הרב" פרופ. בנימין אישפגאנית, לדוגמא-והאלוקים ותפיסתו כישות

דתית כבר ה-הו "אלוהים לא נהג כשורה בדחותו את מנחת קין", היינו, בחוגי האקדמיה של הציונותלתנ"ך של רה"מ בנימין נתני

הופנמה אצל אלו האם החילונית שלהם וההקצנה הנוצרית של השיויון לאישים כבר -האלילית של תרבותהופנמה ההקצנה הנוצרית 

, יון שהוא מחלוצי הקצנה נוצרית זושבע וכ-מלך במעשה בתדוד ה נים", כגון "הרב מדן" בביקורתו על בחברה זו "רב יםשקרוי

  לשדרוג המקורות כדי לגבות את עצמו. הוא נזקק עדיין 

שהרי כבר "הרב בפרט כבר מהיווסדו נרשמה הערצה אליו ברמה החברתית והמוסרית,  "מרכז הרב"ב, לגבי משיח השקר מנצרת

על ידי "הרב ריסקין" שגם רואה הקצנה יותר קיצונית ך לאחרונה נרשמה "הניר", א עליו ועל הנצרות בקובץבהערצה קוק" כתב 

בל הוא מק וכמעט מכל "רבני הציונות הדתית" בו את אחד מגדולי הדורחי כיום הוא היה רואה שאם הוא היה ו בו אדם קדוש

הדתית לפחות  הופנמה בציונות שיון של "רב", היינו, כיוםירר הרבנות הראשית לא רצתה לאשר לריסקין כאשתמיכה של  יםחיבוק

דיווחה שיש לה  תקנה""עמותת  הוקצנה ביותר גם בתחום הנשי: ת הדתיתציונוהשל רבני המדורדרת הרמה לגיטמציה לתפיסה זו. 

גם ברמה  זוהמה-שעברו עברות רבנים" וכלה בראשי "הרבנים" בציבור זהדרך "וסים של החל מבעלי משרות זוטרים תיקים עמ

ה הקצנה קשה. לפני הקמת גם כאן נרשמ . הגדרת הקבוצה:כה אצלם לנורמה ציבוריתברמה שאינה פלילית זו כבר הפשהפלילית ו

ו לעצמם "דתיים", כשהם ממקמים הגדרה זו אלאחר מכן הם קר ,לעצמם "חרדים" הדתית" עדיין קראו-המדינה אנשי "הציונות

-"ציונות –הימים" הקדימות הוחלפה -לחמת "ששתמלאומיים" ומאז -ם, היינו, "דתיי"לאומיים" – לפני ההגדרה הנוצרית הנ"ל

בשדרוג צורך לגבות את עצמם עדיין הם ראו ת וכנטועה במרחב הנוצרי של הלאומיודתית", היינו, מרכז אישיותם נתפסה אצלם 

  מקורות יהודיים. 

, ראש המפלגה של הציונות הדתית, כשנפתלי בנט ,דתי לייט וכו' בלבד, חלק גדול מהם כבר מגדירים את עצמם כמסורתיים ,כיום

"רק כשיש לי זמן", אך להתחבק גם עם נשים  לחילונית וגילה שהוא מתפלל משמש מושא הערצה כאדם הנשוי "הבית היהודי",

ני נת מבבמסגרת הקצ עתידי-צפי  לעשות זאת גם כשאין לו זמן.  נשואות לעיני מצלמות הטלויזיה, כנראה שהוא סבור שניתן

שכיום הציונות הדתית  עדיין משתמשת במותגים של "רב", "דיין", "ר"מ", "ישיבה",  נראה שלמרות  –החשיבה הנוצרית הנ"ל 

להתחפש ראה הצורך יים" וכבר לא ייכנראה שבעתיד מותגים אלו יתפסו כ"חרדאך  "בית כנסת" ו"בית מדרש", "כולל", "מצוות",

מהחילוניים, כפי שהם יחליטו לכנות  –האם שלהם-וראות שהם יקבלו מתרבותבהלוי ל תאך הכ ,מאחורי מותגים אלוולהסתתר 

 תפס כתהליך עצמוני ולא חקייני. יי מותגים אלו ובזמן שידרש לכך, כדי שזה

בּושלוש ה הקב"ה את ישראל ואת אומות  ועוד, העוסקים בשבועות שהשביע תלמוד הבבליהוא כינוי מקובל לדברי חז"ל ב ת עֹו שְׁ

מושג  ]"דתיות" הינו . המושג עומד בלב המחלוקת הדתיתארץ ישראלסרות על עם ישראל לעלות בצורה מאורגנת לוהא  העולם

ין ב ה זו רק על הציונות הדתית, אך לא לגבי הצבור החרדי[נוצרי רפורמי, כפי שהוכח לעיל ולכן שייך להכיל הגדר

היהודים שבראשם כל גדולי  –ענק אחת -, אלא קבוצת"]אין "קבוצות אנטי ציוניות חסידות סאטמר , כגוןאנטי ציוניות קבוצות

אקדמי של חקר -יר]"תאולוגיה" הינו מושג נוצ הנוהגות להציג את המדרש כראיה תאולוגית ,ישראל במאת השנים האחרונות[

הדתות באקדמיה המבוסס על ארבעת מבני החשיבה של הנצרות הפרוטסטנטית ובכללם "המחקר ההשוואתי של הדתות" 

שהיא תפיסה פרימיטיבית של המקורות היהודיים, שהיא נר לרגליה של הציונות הדתית, בעוד שהצבור החרדי ממשיך 

-יבל עם ישראל את התורה במעמד הר סיני ולא כתפיסה הלותרניתכפי שקאלוקית להתייחס למקורותינו באותה קדושה 

ל הסיבות  של התנגדות ו]השבועות הן רק אחת מכל מכל ,מדינת ישראל והקמת ציונותכנגד ה תאולוגית של הציונות הדתית[

גדולי הדורות במאת השנים שעברו  לכל התנהלותם ומעשיהם בארץ ובחו"ל של -גאוני התורה ובראשם מנהיגי האומה

ציוניות הסבורות שאין כיום לשבועות תוקף -לבין קבוצות דתיות ת, כפי שהובא לעיל[דתיו -הקבוצות הציוניות והציוניות

 מחייב.

                                                                     

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%94_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99_%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A1%D7%90%D7%98%D7%9E%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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 תוכן עניינים

 המקור לשבועות 1

  דעת האדמו"ר מסאטמר   2.1היחס לשבועות 2

הקובעת שאדם רשאי לכפות על אשתו, ואשה רשאית לכפות על  משנהדן ב כתובות בסוף מסכת תלמוד הבבליה: המקור לשבועות

. הגמרא מביאה אמירות שונות בזכות העלייה לארץ ישראל והישיבה בה ובגנות היציאה ממנה. מנגד, ארץ ישראלל עלותבעלה, ל

וקובע שהדבר אסור בזמנו. במסגרת זאת מובאת  בבלהמתנגד לעלייה לארץ ישראל מ רב יהודה הגמרא מציינת את דעתו של

 :רבי יוסי בר חנינא האמירה של

 

אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים, ואל ידור בחוץ לארץ ואפילו בעיר  -תנו רבנן: 'לעולם ידור אדם בארץ ישראל 

לו אלוה וכל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה, שנאמר:  שרובה ישראל, שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש

)ויקרא כה לח: אני ה' אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים( לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלהים; וכל 

אלא לומר לך כל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודת כוכבים; וכן בדוד הוא אומר  ? שאינו דר בארץ אין לו אלוה

]שמואל א כו,יט: ועתה ישמע נא אדני המלך את דברי עבדו: אם ה' הסיתך בי ירח מנחה ואם בני האדם ארורים הם לפני 

?  כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' לאמר לך עבוד אלהים אחרים'; וכי מי אמר לו לדוד "לך עבוד אלהים אחרים"’[ ה

רבי זירא הוה קמשתמיט מיניה דרב יהודה, דבעא למיסק כוכבים.  לארץ כאילו עובד עבודת אלא לומר לך: כל הדר בחוץ

לארץ ישראל, דאמר רב יהודה: כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה, שנאמר )ירמיהו כז כב( בבלה יובאו ושמה 

רב יהודה? בכלי שרת כתיב. ו -? ההוא  יהיו עד יום פקדי אותם נאם ה' ]והעליתים והשיבתים אל המקום הזה[. ורבי זירא

כתיב קרא אחרינא: )שיר השירים ב ז( השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה ]אם תעירו ואם תעוררו 

 ? 'השבעתי' אחרינא כתיב. ורבי זירא שלא יעלו ישראל בחומה. ורב יהודה -? ההוא  את האהבה עד שתחפץ[. ורבי זירא

אחת שלא יעלו ישראל בחומה, ואחת   - ?, דאמר: שלש שבועות הללו למה? ההוא מיבעי ליה לכדרבי יוסי ברבי חנינא

שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומות העולם, ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את אומות 

אם תעירו ואם תעוררו כתיב. ורבי זירא מיבעי ליה  -?  ורב יהודה .העולם שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי

הני דאמרן; אינך: שלא יגלו את הקץ, ושלא ירחקו את הקץ, ושלא  -? תלתא  דרבי לוי, דאמר: שש שבועות הללו למהלכ

אמר רבי אלעזר: אמר להם הקב"ה לישראל: אם אתם מקיימין  -יגלו הסוד לאומות העולם. 'בצבאות או באילות השדה' 

 .וכאילות השדה אני מתיר את בשרכם כצבאות -מוטב, ואם לאו  –את השבועה 
 

 דף קי"א ,מסכת כתובות -דף ק"י ,מסכת כתובות ,תלמוד בבלי –

 :שיר השירים המדרש מתייחס לשלושה פסוקים דומים המופיעים במגילת

  ַּל ֶכם בְׁנֹות יְׁרּושָׁ ִתי ֶאתְׁ עְׁ בַּ ֶדה, ִאם "ִהשְׁ שָׁ בָׁאֹות, אֹו בְַׁאיְׁלֹות הַּ ִעירּו וְִׁאם-יִם ִבצְׁ רּו ֶאת-תָׁ עֹורְׁ פָׁץ"-תְׁ ד ֶשֶתחְׁ ה, עַּ ַאֲהבָׁ מגילת שיר ) הָׁ

 (.פסוק ז' ,פרק ב' ,השירים

  ְִׁתי ֶאת עְׁ בַּ לַּ "ִהשְׁ ֶדה, ִאם ֶכם בְׁנֹות יְׁרּושָׁ שָׁ בָׁאֹות, אֹו בְַׁאיְׁלֹות הַּ ִעירּו וְִׁאם-יִם ִבצְׁ רּו ֶאת-תָׁ עֹורְׁ פָׁץ"-תְׁ ד ֶשֶתחְׁ ה, עַּ ַאֲהבָׁ פרק ) הָׁ

 (.פסוק ה' ,ג'

  ַּל ֶכם בְׁנֹות יְׁרּושָׁ ִתי ֶאתְׁ עְׁ בַּ ה "ִהשְׁ עִ -יִם, מַּ התָׁ רּו ֶאת-ירּו ּומַּ עֹרְׁ פָׁץ"-תְׁ ד ֶשֶתחְׁ ה, עַּ ַאֲהבָׁ  (.פסוק ד' ,פרק ח') הָׁ

, האמון על המלצתו הישראלית באקדמיהגם , הנלמד פרוטסטנטי הלותרני-הנוצרי]בניגוד למחשך  בהתאם לראייה המסורתית

רם של מייסדי האוני' בירושלים, שעיצבו את מערכת החינוך בארץ(, שיש לחקות בצורה )מו של הרמן כהן מאוני' מרבורג

מתנה את תפיסת המקורות, בתפיסתו הישירה של הקורא את הטקסט  ללא תיווך של ה מושלמת את הנצרות הרפורמית

ולהתעלם מהמסורת המדויקת  מ. לותר -הנזיר האוגוסטיניל גם לאמץ את התפיסה שלדעתו  המסורת, ולכן העם היהודי אנוס 

, רבי עם ישראלו אלוהים הרואה בשיר השירים משל ליחסי ([045- 2 )"בעית הנצרות", עמ' פה-והמושלמת של התורה שבעל

 כקריאה שלא לדחוק בכח את הגאולה. )שגם מעוגנים במסורת( יוסי בן חנינא מפרש פסוקים אלו

ם מקיימין את השבועה מוטב ואם לאו אני מתיר את בהמשך, אומרת הגמרא: "אמר רבי אלעזר: אמר להם הקב"ה לישראל אם את

 בשרכם כצבאות וכאילות השדה"

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%91%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99_%D7%91%D7%A8_%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%99_%D7%90
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%99_%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%99%D7%90_%D7%90
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%99%D7%90_%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%A9%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%A9%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%A9%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%91/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%91_%D7%96
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%92/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%92/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%92/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%92_%D7%94
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%97/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%97_%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%94%D7%99%D7%9D_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9D_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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 .שיר השירים על מדרש רבהשלוש השבועות מוזכרות גם ב

 [עריכה | עריכת קוד מקור] היחס לשבועות

 

 [עריכה | עריכת קוד מקור] דעת האדמו"ר מסאטמר

על ידי ומשם הוא נלקח  פיוט לימים נוראיםב של "הוגה דעות"תואר מופיע ה במקורות ישראל ]החרדי הידוע ביותר ההוגה 

שמור רק לאלוקים, אך במקורות הפרוטסטנטיים על פי מבנה , אך זו פגיעה בכל העם היהודי כי תואר זה "האקדמיה ללשון"

בנושא זה הוא  ניתן להחיל  תואר זה גם על אדם[ ן בין האלוהים שלהם לאדם ולכןיוקיים גם שיושהחשיבה של השיויון, 

, העוסק בסוגיה ]ובמידה ידועה יותר בנושא זה, ידועים דברי גדולי ה"אחרונים"[ יואל טייטלבוים הרב הרבי מסאטמאר, הרב

לטיעונים טמר אהתייחסותו של האדמו"ר מסמספר טיעונים של הציונות הדתית ו]להלן, מובאים  .ויואל משה בהרחבה בספרו

ם טמר מסכיאיוצא איפוא, לפי כותב הערך, שהאדמו"ר מס ין לו מה להשיב וכךוממילא משתמע שלשאר טיעוניהם אאלו 

הדתית, אך עם רובם של -לגבי מספר מוגבל של טיעוני הציונותאלא שיש לו רק הסתייגות  ,עם רובם המכריע של טיעוניהם

, אלא גם שקר גס, כי בספרו הוא כן מפריך את ויש בכך לא רק עשיית עוול כלפיוהטיעונים של הציונות הדתית הוא מסכים 

להעלות בעתיד וגם אותם הוא מפריך, אך הוא כתב  ונים שהם עלוליםה הוא גם מעלה טיעכל טיעוניהם ואף יותר מז

הדתית אין סוף ושיתכן שהוא אינו יכול לעקוב אחרי כל פירסומיהם, כי לומר נימוקים נכונים לטיעון -שלשקרי הציונות

יא גיש שהוא מבשמחבר ערך זה היה מד ,אך להפרחת שקרים אין לכך כל סוף. מן הראוי היה ,מסוים תמיד יהיה לכך סוף

 החשובלמספר מצומצם של טיעונים ואת השאר ניתן לקרוא בספרו  הגאון הגדול רבי יואל טייטלבויםרק את התייחסותו של 

 [עב הכרס "ויואל משה".ו

 כפי שכבר סיכם זאת הגאון רבי אברהם יצחק קוק שליט''א, ראש ישיבת ת]שיטת כל גדולי הדורו על פי שיטתו ,

כיום ,, –( 04, פ' שלח, עמ' )במוסף "שבת קודש" יחה ב"יתד נאמן", כ'ה סיון תשע''ה"מאור התלמוד" בש

נמצאים אנו בגלות. גם הנמצאים בארץ ישראל הינם בגלות... כל זמן שארץ ישראל אינה מגיעה לנו על פי 

השביע הקב''ה חשבונות שמים, אין בכוחנו לזכות בה. על זה הורונו חז''ל בכתובות: "שלוש שבועות המה: אחת ש

, איסור מיוחד על כלל את ישראל שלא יעלו בחומה, ואחת שהשביע את ישראל שלא ימרדו באומות העולם..."

ישראל שלא ימרדו באומות, כי אם יעשו זאת, פירוש הדבר שעולה בדעתם מחשבה בנוסח הנהוג אצל אחרים כאן 

"אנחנו נראה  –"ככל המונם" רחמנא ליצלן, או  בארצנו: "נקח את גורלנו בידינו", כלומר, ש"גולנו" הוא אכן

 כל אומות העולם כגוף אחד, אלא לגבי , אין להסתכל על[ “ , ...גם אנחנו גבורי חיל..." –אם הם גבורי חיל "להם"! 

מדינת  החליט ברוב קולות להקים את או"םשלא ימרדו היהודים בה. לכן, על אף שה שבועהה את כל אומה בפני עצמה יש

, הוא שולל בתוקף בנוסף ם לא הסכימו לכך.המקו ערבים תושביעל השבועה, משום שה ציוניםעדיין עוברים ה  -- ישראל

לסכסוך ולהתיישבות היהודית, ודווקא הסכמתם  שאינן קשורות טת רוב אומות העולםיש משמעות להחלאת הטענה לפיה 

לא  פר את השבועה. מלבד העובדה שמדינת ישראלהיא הנדרשת כדי לא לה -של תושבי המקום והאומה שבהם נלחמים 

. ושלא תפרוץ מלחמהבתנאי שגם הערבים יסכימו  להקים מדינה ,האו"ם רק קבע כאופציה] נשמעה להחלטות האו"ם

ובהסכמת הממשלה בדיעבד גם מדינת ישראל אינה קיימת במקום שהאו"ם קבע באמצעות שליחו ברנדוט  ,כמו כן

ארץ לא רצו הסכם לשביתת נשק, כי הערבים והממשלה בבשל דבר האו"ם תיווך   ובסופו האו''ם שליחנרצח 

דיין על מדינה גוריון להכריז ע-האו"ם לא נתן אישור למעשה הפרטיזני של בןלהישמע להחלטת האו"ם, כך ש

להקים מדינה אישור סופי ממנו  ולא נתקבלבאו"ם  אומות העולם  בכל היינו, ,החלטת האו"םהמדינה מרדה בולכן 

 ירושלים וכבשה גם את [ובודאי שלא במקום שהיא עכשיו
[1]

 .  

, שאין איסור מצד השבועה כאשר אומות העולם מסכימות, כל ההיתר שלו מבוסס על אבני נזרעוד הוא אומר שגם לדעת ה

"י שהאיסור הוא דווקא "ביד חזקה"; אבל אם צריכים להילחם כדי לכבוש את הארץ, אפילו אם יש אומות דברי רש

 בעולם שהסכימו, עדיין לא יצא זה מגדר "ביד חזקה"
[2]

. 

 ולכן )הוא כתב "אולי"( לא כפסק אלא רק כהשערה א רק אחד העלה טיעון זה אל ,אין סוברים] מול הסוברים

, "שלא משום שאומות העולם הפרו את השבועה המוטלת עליהם ,שהשבועות בטלו [השערה זו אינה רלוונטית

לטענה שיש קשר בין השבועות וכביכול הן תלויות זו  שאין מקור ,אומר הרבי מסאטמאר להשתעבד בישראל יותר מדי".

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9_%D7%A8%D7%91%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA&action=edit&section=2
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA&veaction=edit&vesection=2
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA&action=edit&section=3
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA&veaction=edit&vesection=3
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%98%D7%99%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%9E%D7%A9%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%94_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%22%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_note-1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%A0%D7%96%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_note-2
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 , שיקבלו את כפרתם בגלותאינה לטובת האומות אלא לטובת ישראל בזו; השבועה "שלא יעלו בחומה"
[3]

. לכן, לדבריו, 

 לא עלה על דעתם חכמי ישראל בדורות הקודמים לייסד מדינה יהודית, גם כאשר עברו הגוים על שבועתם
[7]

. 

 טענה שהרמב"ם לא הביא את השבועות במשנה תורה, כותב הרבי מסאטמאר שהרי כבר הזכיר בהלכות מול ה

 תשובה
[5]

, ולכן אם יקום איש ויאמר על עצמו שהוא מלך המשיח ויכוף כל שכל ישראל יעשו תשובה קודם הגאולה 

 ישראל לעשות תשובה
[6]

, כך שלא נתגלה מלך המשיח, עדיין יש לשמוע לו; אבל כל זמן שלא יעשו כל ישראל תשובה 

 שייך איסור השבועות
[4]

. 

 רק על אלא השבועות החלות על עם ישראל, ב' על  לא נאמרו שהשבועה היא רק עד אלף שנים חיים ויטאל דברי רבי

 כתב בפירוש הר"ח ויטאל וכך] ""אשר נשבעתי באפי אם יבואון אל מנוחתי  – השבועה של הקדוש ברוך הוא

אלא  ,שנשבע שלא יגאל את עמו ,[.לו דברים שהוא כלל לא כתבולכן זה שקר מוכח לייחס  "בהקדמתו ל"עץ חיים

 אפילו תשובה מיראה יכולה להביא את הגאולה  –שו תשובה מאהבה. אולם לאחר מכן אם כן יע
[1]

. 

 

ן תומכות לכי לדעת האדמו''ר מסאטמר הדעות שלה ,ישקרניסוח ]זהו   [עריכה | עריכת קוד מקור] דעת החולקים עליו

, ולפיכך אין להן אגדה מדרש שלוש השבועות הן ג' השבועות[ ושוללות את דברי הציונות הדתית לגבי בדבריו

הרמב"ם לא נקט את הלשון "להתחשב" אלא כדברי הגמרא  ,)זה שקר , שאין להתחשברמב"םמחייב )כדברי ה הלכתי תוקף

 ,כאגדה מול שיטות תנאים או אמוראים החולקים ולכן גם זה שקר לייחס כלל זה לענינינו שאין מכריעיםהיינו, "סומכין", 

הרמב"ם עצמו פוסק לעיתים כמדרש אגדה, אם  ]זהו שקר, כי (במדרשי אגדה לשם השגת הלכה  (כי אין חולקים על מדרש זה

בגלות, אולם כשעם ישראל מצליח לשוב  לפיכך, משמעות המדרש היא שה' גזר שעם ישראל יהיה הוא אינו חולק על הגמרא[

ת כולל את ההלכו הי"ד החזקה שבטלה הגזרה. הרמב"ם עצמו, שספרו המצאה וגם בלתי הגיונית[] זו רק לארצו, הרי זו ראיה

שעליו חיבר לראשונה ספר ]זהו שקר, כיון שהרמב"ם אינו עוסק במקצוע ההלכתי של הלכות לשון הרע ורכילות  כולן

מן מתבטא בכך שהוא לראשונה עוסק לא רק בהלכות הנוהגות בזשל הרמב''ם ויחודיותו של חיבורו הלכתי ה"חפץ חיים" 

 אף הוא איננו מזכיר את שלוש השבועות בספרו ההלכתי ל הלכות[לעתיד לבוא לפי סדר ש הזה, אלא גם בהלכות הנוהגות גם

]זהו סילוף המילה "משל", כי כוונתו הפשוטה היא שחז"ל  על דרך משל "השביע האומה אגרת תימן, ואף כותב בהיד החזקה

  . ואמר השבעתי אתכם בלשון של קיר אבנים[ ,מושג של עליה מרוכזת בכח של אנשיםהאת דווקא כאן המשילו 

 ,לא נמצא כלל עניין זה של  -ועוד  מנחם המאירי , רביריטב"א ,רשב"א ,רמב"ן בנוסף, אצל מפרשי הגמרא המרכזיים

הם בעיקר למקומות בגמרא ששם ישנן ישבפירוזהו סילוף של מגמת חיבוריהם. הם התייחסו ] שלוש השבועות

סוגיות הלכתיות ומחלוקות בין אמוראים ו/או תנאים וגם זה לא תמיד, אך כמעט תמיד הם לא התייחסו למקומות 

וכן אצל  ,סביבן דיון סוגייתי או הלכתי [ לוש השבועות", שלא התפתחבהם הובאו מספר הלכות פשוטות, כמו "ש

דיון רק נושאי הלכה מרכזיים שהיה בהם  הסילוף כאן הוא כנ"ל. הם סיכמו] רא"שוה רי"ףמסכמי הגמרא להלכה, ה

וכן את הלכות טהרות וכמעט שהם לא התייחסו להלכות זרעים אף  הלכות לשון הרעהלכתי ולכן הם השמיטו גם את 

שהובאו מהן רבות בגמרא, עד כדי כך שהאדמו"ר מראדזין כינס בשלושה כרכים את כל הדיונים ההלכתיים בנושא 

החפץ  .ת[ומקומן הטבעי הוא בסדר טהרו אף שהם הובאו בגמרא לצורכן של סוגיות שונות ,טהרות שהובאו בגמרא

הוא לא דיבר על  .]זהו שקר, דיבר פעמים רבות על חובת העלייה לארץ אשכנז , שנחשב לפוסק האחרון בקהילותחיים

כנות לביאת המשיח על ידי לימוד ההלכות הקשורות לבית המקדש ההחובה לעליה לארץ, אלא על הצורך הדחוף ל

ר ידיעת הלכות סמחו והכהנים לא יוכלו לעבוד בוש על ידי הכהנים, כי שמא יבוא המשיח ויבנה את בית המקד

ובנו, הרב לייב הכהן,  קדשים[ העבודה ולשם כך הוא טרח רבות  וחיבר "ליקוטי הלכות" בשלשה כרכים על סדר

 "לא ראיתי שיזכור אף פעם את העניין ג' השבועות" מציין:
[9]

ראיה", היינו,  –הנחת טוען טענה זו היא ש"לא ראיתי ] .

המובא  "אין לא ראיתי ראיה" –לכך, היינו, שהוא נגד הכלל ה שהחפץ חיים לא התייחס זו ראי ,שאם הבן לא שמע

בטענה זו גם שקר גס, כי ההנחה היא שאם הח''ח לא התבטא נגד לכך, יש  אבל מעבר ,במשנה במס' זבחים )קג:(

ולא נגד המרידה השניה של  תנועת ההעפלה הציונית בעתו "שלא יעלו בחומה" נגד המרידה באלוקים ובהש

 באמצעות המחתרות שפעלו נגד הבריטים, סימן שהוא לא ראה במרידות אלו הפרת השבועות.  "התגרות באומות"

עפלה" החלה התנועת "נפטר בשנת תרצ''ג והח''ח חשו כלל בחייו, כי הגס נעוץ בכך, שפעולות אלו לא התרהשקר 

כל האומות החלו יותר מאוחר. נראה, שכל על ידי במנדט הבריטי שנתמך הממוסדות ויות רק בשנת תרצ''ד וההתגר

שבועות דרדרו את עמנו להפרת לא  תיתהד-שהציונות והציונות שהח''ח חי, זכויותיו הגנו על עם ישראל כך זמן 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_note-3
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_note-4
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_note-5
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_note-6
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_note-7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%99%D7%98%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_note-8
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA&action=edit&section=4
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA&veaction=edit&vesection=4
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%92%D7%93%D7%94_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%91%22%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%22%D7%93_%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%93_%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%93_%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%AA_%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%91%22%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%91%22%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%91%22%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%22%D7%A3
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%22%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%9B%D7%94%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%9B%D7%94%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%9B%D7%94%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%96
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_note-9
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כמובא שם במס' כתובות, כדברי גדולי הדורות, עד גדול הדור האחרון רבי א.  ,ואה האיומהלבסוף לש אלו שהובילה

 .[י. ל. שטיינמן.

 קפן של שלוש השבועות ומצמצמת , שמסייגת את תורבי ישמעאל מבית מדרשו של ברייתא כתב שיש חיים ויטאל רבי

וכל לקרב את ילה שלא תכתב רק לגבי דחיקת הקץ על ידי תפרבי חיים ויטאל  ]זהו שקר גס, כי לאלף שנה. אותן

 [.הגאולה באלף השנים הראשונות בלבד, אך לא לגבי השבועות הנידונות כאן

 כלל לא מתייחס בכתביו לשלוש השבועות רמב"ן 
[12]

ואף את הכיבוש של ארץ ישראל כמצוות  , והוא כולל את העלייה

, ג' השבועות ולכן מצוה זו אינה סותרת את על כל אדם ביתמצוה חיו]אך, גם לשיטת הרמב"ן ועוד, היא אינה  עשה

 : . כך למשל כתבהגאון רבי שמואל סלאנט )"הלבנון",ח',  טבת תרכ"ד([ כפי שכבר העיר על כך רבה של ירושלים

ה' )דברים יא לא(,... בזכות שתירש תשב. ואל תשתבש ותאמר כי המצווה היא המצווה במלחמת שבע וירשתם אותה וישבתם ב 

עממים שנצטונו לאבדם... אין הדבר כן, שאנו נצטוינו להרוג האומות ההם בהלחמם עמנו, ואם רצו להשלים נשלים עמהם, 

 ן האומות בדור מן הדורות.ונעזבם בתנאים ידועים, אבל הארץ לא נניח אותה בידם ולא ביד זולתם מ
[11]

 

 

 כי "שנים שנשבעו לעשות דבר אחד, ועבר אחד מהם על השבועה, השני פטור ואינו צריך  שולחן ערוךנפסק ב

 התרה"
[12]

מכיוון שהגויים הפרו את חלקם, דהיינו שיעבדו את ישראל יותר מדי, פקע גם תוקפן של שתי השבועות  

 האחרות, ובטל האיסור לעלות בחומה
[01]

ין , כי אין מקור להשוואה ב"אולי"(הוא כתב ) ]זה נאמר רק כהשערה .

וזה גם שקר  בע ולא נשבעהוש וכל שכן שעם ישראל רק בועה שנשבעה אומה לש דיני שבועה של אדם פרטי

שעם  מוכח-וזה גם שקר השביע את המלאך שלהןרק אלא אלוקים  כמובן מדבריו..(נשבעו ) שהאומות עצמן מוכח

 ראל  והאומות "נשבעו לעשות דבר אחד", אלא האומות ועם ישראל הושבעו שבועות שונות זו מזו[יש

  ה יחד, כי יחד ביד חזקה", לכן אם אין כל העם עול -פירש "שלא יעלו כחומה  רש"י "כחומה".עלייה הדרגתית איננה

 אין זו עלייה כחומה -אם בשלבים 
[04]

 של עולים[ הכוונה בכוח וזה מתקיים בכל כמות ]זה שקר מוכח, כי .

 ברוב קולות, מהווים רישיון להקמת  האו"ם של תוכנית החלוקה , וההחלטה עלרמו-סןועידת  ולאחריה הצהרת בלפור

 מדינה מהאומות, ולפיכך הקמת מדינה אינה נחשבת כמרידה באומות
[00]

באמירה זו כבר דובר  הכרוכים ]על השקרים  .

"ובנו של החפץ חיים  – "חיוך מהשמים והשמאליים יקלקלוה"על ההצהרה שזה רק  לעיל וה"חפץ חיים" אמר

..אמר, כי מתיירא עאציע'.רדעקל בלפור שעה שהממשלה האנגלית פרסמה את ה'הרב ר' לייב היה מספר, שב

חפץ ") "יה כבר זמן רצון, אבל הדורות קלקלוה קלו חס ושלום והיה אומר כי הרבה פעמיםלשהחופשים לא יק

דבר נזיל שעשוי  ינו, הצהרות והסכמות של האומות הןהי עמ' ק''א, מעשי למלך(, ,חיים על התורה", פרשת בא

באלוקים ובאומות ולכן אנו ואכן החפשיים קלקלו ומרדו  להשתנות בן רגע ולהתבטל, בכפוף להתנהגות של עמנו

 [.סוף מספרםאת אין רואים ש ,הרוגים ופצועיםה שבה בעיצומה של שוא נמצאים

 'יהושע  התעוררות האומה לשוב לארצה, היא בגדר פקידה מאת ה', המבטאת כי תם זמנן של השבועות. ואלו הם דברי ר

)לעלות לארץ( הן באנשים פחותי ערך, הן בבינוניים, הן בישרים  התשוקה הגדולה : "ובפרט עתה שראינומקוטנא

 נתנוצץ רוח הגאולהבליבותם, קרוב לוודאי ש
[01]

נים נחשפו לפני מאה ארבעים ש רבי יהושע מקוטנא כאחרים] .

, לכן הוא חשב שזו מקדמה  להתעוררות בילויי''םהתארגנות של חמש מאות לתעמולה של הביל"ויים והיתה 

ולם ו רק כמה עשרות וכמעט כומהביל"ויים על יד עכבר, כמעט כולם התייאשובסופו של דבר ההר הול .ענקית

כמעט כולם ברחו חזרה לחו"ל כדברי זקן הביל"ויים מנשה מאירוביץ ש ,השניהעליה ברחו בחזרה לחו"ל וכן ב

לפני גם דברי הר"י מקוטנא אינם רלוונטיים.  ולכן ( 112)שולמית לסקוב, "הבילויי''ם", עמ' מראשון לציון 

רוחנית שאליה  ולא מסיבת התעוררותפיזית גיעו כפליטי מצוקה העולים ה ,השואה וקום המדינה יאחרמיד ו

ה' מונע מאיתנו לעלות  -דף קי"ב  מסכת כתובותבחידושי אגדות ל ]זה שקר[ מהר"לכן פירש הו [מתכוון ר''י מקוטנא

לא בדף קי"ב, אלא בדף ק"י עמוד ב'.  –טעות  זו] אך כשיש אפשרות לעלות כחומה, סימן שבטלה גזירה. כחומה,

המהר"ל דברי המהר"ל נוכח מיד בשקר זה, כי  שם את מופיע כאן שוב שקר גס במיוחד, כיון שכל מי שרואה

שיש  מאת האלוקים, השבועות הן גזרות הגזורות וחתוכותהפוך. המהר"ל מרבה שם להוכיח ששלוש כתב בדיוק 

העשויה לגרוע מהגלות או להוסיף עליה גלות יתירה ות כפי שהיא ואין לעשות שום פעולת שינוי לקיים את הגל

ושחס וחלילה להעלות על הדעת שקיימת בכלל "אפשרות" של עליה בחומה והמהר"ל של התערבות בגויים 

 -דמיין ש"יש אפשרות לעלות בחומה", כית למקרה שקבוצה כלשהי בעם היהודי ,מסיים באזהרה חמורה

נוצרים החילוניים -היהודו ינו במאת השנים האחרונות, שכאשרא"השינוי בזה הוא דבר מסוכן מאד מאד" ואכן ר

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%99%D7%98%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%91%22%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%91%22%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_note-10
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_note-11
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F_%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9A
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_note-12
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_note-13
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%22%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_note-14
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%AA_%D7%91%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%AA_%D7%91%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%A1%D7%9F-%D7%A8%D7%9E%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%22%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_note-15
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%98%D7%A0%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%98%D7%A0%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%98%D7%A0%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_note-16
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%94%D7%A8%22%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA
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מיד הביא הקב"ה על עם ישראל  ,הדתייים עשו שינוי בגזרות אלו-הציוניםתרבותיים -רוריהם ומחקיהם התתוג

למרוד באלוקים,  ן שהציונות והציונות הדתית תמשכנהכל זמכי שתי שואות, שהאחרונה עדיין אינה נגמרת, 

ות "אני מתיר את כפי שנאמר שם במס' כתובבדיוק התרחשה השואה באמצעות הבעיטה בשבועות אלו, 

 של קבוצות אלו מתבטא והמרד באלוקים גם כיום שמדינת ישראל היא עובדה קיימת, המרי     .בשרכם..."

הגריעה היא לראות במדינה "אתחלתא שדברי המהר"ל כ"חכם העדיף מנביא", בגריעה ותוספת של הגלות, ע''פ 

ל רה"מ נתניהו בנשיא ארצות תו הגלויה שתגרובחומה והתגרויות בגוים, כגון הפעולות של עליה בדגאולה" ו

 "ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם" המובא בתהלים: באמצעות תעל גזרת הגלו התוספת.  אובמה –הברית 

הגלות  עומקת על וכללית והדתית המושתתהציונות הוהחשיבה של  אורח החיים הלאומיות, )קו,לב(, היינו,

   [הם גם משדרגים את מקורותינופיה שעל  ,פרוטסטנטית-הרפורמיתת הנצרוהשתייכותם למבני החשיבה של ב

 שבתחילת בית]כאן נאמר שוב שקר גס, כי הריב"ש אומר בדיוק הפוך .זקא/שפ ריב"שה שו"ת כתב בעל כמו כן ,-

-"האמר לכורש...," )מה,א(-)מד,כח( מופיע בספר ישעיהופי  מה שמסר לנביאו, כ-))על , אלוקיםהמקדש השני

הניחם לחזור לארצם, כשאלוקים מכניס לכורש רצון לתת רשות לעם ישראל  (("כה אמר ה' למשיחו כורש..."

,  היינו, שרק על של השבועות שהושבעו ישראל לארצו ומסיים הריב"ש שכן יהיה לגבי הגזרה האלוקית לשוב

שנגזר  "זה היה מפני הגלות -לשוב לארצם פי הוראת נביא מאת האלוקים יתבטלו השבועות והאלוקים יניח להם

שבועות שהשביע הקב"ה  עד שעלו ברשות כורש וגם עתה אחת משלשעליהם ומי שהגלם לא היה מניחם לשוב, 

שגם כאשר תגיע הוראת נביא מאת האלוקים לחזור  ,שלא יעלו בחומה". מדברי הריב"ש אנו רואים ,לישראל

ומה השולטת על עם ישראל ועל ארץ שות אלוקית למרוד בגויים, אלא שהארלארצו, זה לא יהיה על ידי מתן 

לחבל ארץ קטנה מתוך ארץ ישראל השלמה, כפי ישראל תניח לעם ישראל לשוב לארץ ישראל השלמה ולא רק 

צב יותר גרוע הרוזן ברנדוט וגם אז זה היה מותנה בתנאי שלא יווצר מהתירו אומות העולם באמצעות שליחם ש

סימן  רשב"שוכן משמע משו"ת ה [להשמיד את כל היהודים הבמטר ,ערב לארץ ישראל-של פלישת שבעת צבאות

רת , תהיה  רק לעתיד לבוא בחז" זואפשרותתתגשם "גם כאן מובע שקר גס, כי הרשב"ש כתב שהאפשרות ש]  ,ב

נו אנחנו מתמידים עליהם ואז יכפר עליהם ואז יכפר ל " נסור מהעוונות אשר –כאשר  ,הנבואה ובניין בית המקדש

)=ורק אז  אשפוך את רוחי על כל בשר והיה אחרי כן וישיבם, כמו שאמר  בשוב הנבואהו כמו שיעדנו וירחמנ

)בית  פאת השולחן וכן פסק  יעלו לארץ( ובאו בניכם ובנותיכם ואמר...ביום ההוא אקים את סוכת דויד הנופלת..."[

]גם כאן השקר הוא גס, כי "פאת השולחן" בא לבאר מדוע השבועה "שלא יעלו בחומה" אינה  ישראל א יד(

משום שאין כלל חיוב כזה.  גם לגבי עליית יחידים לארץ הוא מסייג  רץ,סותרת לחיוב הכללי שעל כולם לעלות לא

"אמנם יש לתרץ מה שאמרו במס' כתובות )קיא.( שלא יעלו בחומה ואם היתה  –רבה מאד סיבות את עלייתם בה

מצוה על כל ישראל, אם כן היה חיוב שיעלו כולם ולכן פירש בכהאי גוונא ואם שיש מונעים...לא חייבתו תורה 

  לעלות  לארץ ישראל".[.      )=להתאמץ(ולא חייבו אותו לשאול 

 בית המקדש כתב שהשבועה איננה מכוונת לעלייה לארץ, כי אם לעלייה שמגמתה בנין הגר"א 
[14]

שוב שקר גס. ] .

שאפילו כזרז לשם היינו, , ןאת חומרת האיסור להפר את השבועות ולשנות  אותעוד יותר להעצים  הגר"א בא

 את השבועות.לשם כך להפר  , אסורה בבית המקדשהשראת השכינ

  ספר "קול התור" : יש המייחסים אותו לרבי הלל משקלוב ובו נאמר שהגר"א ציווה לתלמידיו לעלות לא"י, אך

, הגיעו רבים למסקנה שרבי לנוכח הסתירות הגדולות בספר וההפרכות הקיימות בו, שכבר דשו בהם חוקרים רבים

ק מצאצאיו, חבל להם לאבד את ההילה שנקשרה לספר ומתעקשים עדיין לייחס אותו הלל לא חיברו, אף שחל

אליו. רבי אליעזר ריבלין ב"ר בנימין חיבר ספרים שונים בקשר לעליית תלמידי הגר"א  ו'ספר היחס למשפחת 

פילו ברמז עד יום פטירתו )י' סיון תש"ב( ולא הזכירו א "קול התור"לא ידע ממציאותו של הספר  והוא ריבלין'

בנימין ריבלין, מאוצרי המסורת של משפחת ריבלין השתמט מהשאלה הישירה שהיפנה אליו רבי  בכל ספריו. ר'

, היינו קשה לו "לבגוד" בחלק ממשפחתו ולחשוף דב אליאך על זהות מחבר הספר בהתנצלו "הרי גם אני ריבלין"

כתלמיד הגר"א, כדי לייחס כביכול את "ציוויו" את האמת. גם נסיון הציונות הדתית לראות ברבי הלל משקלוב 

של הגר"א לעלות לארץ לתלמידו רבי הלל, הינו מופרך, כיוון שרבי הלל ראה את הגר"א רק פעם אחת כילד 

כדי  -כשאביו הגיע לראות את הגאון. מכל הידע הכתוב עולה סיבה אחת ויחידה לעלייתם של תלמידי הגר"א 

לאחר שלפני כן עלו  את דרכו של הגר"א בארץ בלימוד התורה, בהלכה וכו'להקים בית מדרש בארץ שיפיץ 

, שהבסיס והעיקר לארצנו מתלמידי הבעש"ט והפיצו את תורת החסידות ונוצר הצורך להמשיך את מסורת הדורות

. למעשה אין כל מקור לכך שהגר"א ציווה או לפחות המליץ שיש לעלות לארץ של עם ישראל הוא לימוד התורה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%22%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%91%22%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%91%22%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%A8%22%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%A8%22%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_note-17
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ת קטנות, כדי לא לעבור על השבועה "שלא לעלות בחומה" ורבי הלל למידיו לארץ, הם עלו בקבוצואשר עלו תוכ

עלה לארץ רק בימי זקנותו בשנת תקצ"ב ובודאי שאם הוא היה כותב הספר "קול התור" בו הובא  עצמו, משקלוב

קורות רבים על כך ועל נושא זה מראו "ציוויו" של הגר"א לעלות לארץ, הוא היה הראשון שהיה עולה לארץ. 

   [ במאמרו של רבי דב אליאך במוסף ב' של "יתד נאמן" לסוכות תשע"ח.

 כתב שנוסח השבועה מקפיד שיהיו בבבל דווקא, שנאמר )ירמיהו כז כב(: , בעל ספר ההפלאהפנחס הורוביץ הרב ,

"בבלה יובאו ושמה יהיו עד יום פקדי אתם נאם ה' והעליתים והשיבתים אל המקום הזה", כי שם, בבבל, נמצא כבוד 

ת אחרות השכינה והתורה. וזו גם כוונת השבועות, שמבבל אסור לעלות לארץ ישראל, אך אין איסור לעלות מארצו

 לארץ ישראל
[11]

שא ג' השבועות והפסוק הנדון ]"ההפלאה" מתייחס לשיטת רבי יהודה, שאינה קשורה כלל לנו .

 [.יטתו של רבי יהודה והגמרא מביאה פסוק אחר עליו הסתמך רבי יהודהכראיית שמעיקרו נדחה 

  .במדרש )מדרש שיר השירים, ח, על הפסוק "אם חומה היא"( מסופר שר' זירא  "בעל השבועות", רבי זירא, חזר בו

אבותיו את יצא לשוק לקנות דבר מה, ואמר לשוקל: שקול יפה. אמר לו אותו אדם: אין אתה זז מכאן, בַּבלי שהחריבו 

?! נכנס ר' זירא לבית המדרש ושמע קולו של  בית המקדש! באותה שעה אמר ר' זירא: וכי אין אבותי כמו אבותיו של זה

אילו עלו ישראל חומה מן הגולה, לא חרב בית המקדש פעם שנייה. אמר ר'  -ר' שילא שהיה יושב ודורש "אם חומה היא"

 "." מכאן שחזר בו ממה שאמר "שלא יעלו כחומהעם הארץ זירא יפה לימדני
[90]

שקר שקרים. ]ישנם כאן שלושה  .

משום שלא עלו  ,לגבי  סיבת חורבן בית המקדש השני , לא לגבי ג' השבועות, אלא ר' זירא למד מכאןכי  –גלוי 

בן הבית השני לבין רבין מה שר' זירא למד בקשר לחו בימי עזרא כשאלוקים ציוה ביד נביאיו ולכן אין כל קשר

במקדש השני. יש כאן גם שקר תוך זלזול באינטליגנציה של הקורא, של משחק שבועות שהושבעו לאחר חורבן ה

מילים של המילה "חומה", שבזמן עזרא הכוונה לחומה במובן של כולם יחד ואילו במס' כתובות פירש רש"י 

סמוי -שקרעוד      ., כך שבמדרש שם אין כל קשר לענין השבועותנגד האומות עוצמה כוחנית במובן  של

לא ידוע כלל בסיסי שכתב רב האי גאון רבים אנשים של על כך, והסתמכותהינו  ת המוצא של מביא ראיה זונקודכ

מובאים בספר "האשכול"  רב האי גאוןודברי בש"ך א' א(  חו"מ )מב, , כמובא בשו''עהשקול כרוב הסנהדרין

אנו מצווים להסיר שבושם, תלמוד שהכתובות בונשאל רב האי, מאי הפרש בין אגדות ...,,  – 44בח"ב עמ' 

והשיב: כל הנקבע בתלמוד מחוור הוא ממה ( מדרש זה משיר השירים רבה כגון =) גדות הכתובות חוץ לתלמודלא

ותו ואם אם נכון ויפה הוא דורשין ומלמדין א ,שלא נקבע בו...אבל מה שלא נקבע בתלמוד אין אנו צריכין לכל כך

היינו, אם המדרש של שיר השירים רבה היה סותר למדרש אגדה במס'  נו,עד כאן לשו ,“לאו אין אנו משגיחין בו

על  ,כל מדרש, כי כתובות הוא היה נדחה מפני המדרש שבמס' כתובות וכיון שעל פי האמת אין כל סתירה ביניהם

 .[ניתן להשאירו על תילו וללמוד הלכה ממנו ולדורשו.עוסק בדבר אחר,  ,פי האמת

 אבל הקץ דוחק אותנו". הצרות של עשרות השנים שלפני הקמת המדינה דחפו והכריחו אותנו "אין אנו דוחקים את הקץ ,

 לכך
[25]

פחות צרות ונהרגו במיתות משונות מאות  לא היוט -ת תחוגזרב]זה משחק מילים "מצוץ מן האצבע" כי .

השבועות ותכננו לבנות את בית ת להפראת עמנו וסחפו  תיכננו מרעיוחבר י צבי ואשבתבגלל ש אלפי יהודים

שאלת חלום שעשה ע''פ חול ולכן באו הצרות )בורי ימעט ולדבר בם ד-לזלזל במקדשיעד שהחלו  ,המקדש

לפני השואה על פשע  ושוב לעבור על השבועות, אך  ואף אחד לא חשב להוסיף חטא ,ההתוי"ט( וחזרו בתשוב

ואז הוסיפו פשע על פשע יוק מבהיל מה שנאמר במס' כתובות בדעל השבועות ושוב התקיים החלו גם לעבור 

מנדט את ה שקיבלו מהאומותנגד הבריטים באמצעות המחתרות ועברו עוד יותר על השבועות ומרדו בכל האומות 

, שים אלףיחמבארצנו עד היום כבקרבות נהרגו במצטבר ש ,שואה ושוב מתרחשת ,כנציגי כל האומות בארץ כאן

 .[לצרותינו דיה' יגיד רק ו נפש\בגוף מליון פצועיםחצי וכ ,בצבאמתאבדים איבה ו פעולותבכולל 

יחא" של גדול ת, כ"עקבתא דמשוהדרה של ספרים רבים של גדולי הדור]ישנה כאן  [עריכה | עריכת קוד מקור] לקריאה נוספת

יואל  הרב אם הבנים שמחה ,ישכר שלמה טייכטל הרב רבי אלחנן וסרמן ועוד[  –תלמידי ה"חפץ חיים" 

. התקופה הגדולה ,מנחם מנדל כשר הרב.  סוד השבועה ,מרדכי עטיה הרב. מאמר ראשון ויואל משה מסאטמר, ייטלבוים

הרב ראובן . מאמר "בעניין שלוש שבועות" תורה לישראל חיים צימרמן הרב ".שלא יעלו בחומה, מאמר "שלמה אבינר הרב

)מהדורה ראשונה בפני עצמה ומהדורה שנייה כנספח לחלק ב' של ספרו  נפש עדה הרב יעקב זיסברג,. כי עת לחננה פרידמן,

מנחם  הרב: [עריכה | עריכת קוד מקור] קישורים חיצוניים. התורני אור עציון("נחלת יעקב", בהוצאת המכון 

קישורים לספרים הדנים בג' השבועות מצד המתנגדים . דעת תורה על השבועה שלא יעלו ישראל בחומה לא"י ,מנדל כשר

שראל י, "נפש עדה הרב יעקב זיסברג. דעת תורה על השבועות שלא יעלו ישראל בחומה לא"י ,לציונות, מתוך האתר נטרונא

שלוש השבועות . "השבועות כיסוד משנתו האנטי ציונית של ר' יואל טייטלבויםיצחק קראוס, ". "מצווה או עצה? -בארצו 

ויואל  ^. [עריכה | עריכת קוד מקורהערות שוליים]. בחדרי חרדים , אשכול בפורום "עצור כאן חושבים" מפורומי האתרבזמננו
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http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/shana/daat-2.htm
http://www.natrina.org/articles/defaultarticles.htm
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/taleley/atsmaut-2.htm%7C%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/taleley/atsmaut-2.htm%7C%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=35%7C%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9
http://www.bhol.co.il/forums/topic.asp?cat_id=4&topic_id=2893340&forum_id=771
http://www.bhol.co.il/forums/topic.asp?cat_id=4&topic_id=2893340&forum_id=771
http://www.bhol.co.il/forums/topic.asp?cat_id=4&topic_id=2893340&forum_id=771
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%97%D7%93%D7%A8%D7%99_%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA&action=edit&section=7
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA&veaction=edit&vesection=7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_ref-1
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וכמו שפסק הרמב"ם בהלכות מלכים  ^ פרק ז, הלכה ה ^ שם, סימן עה ^ שם ^ שם ^. מאמר שלש שבועות, סימן פומשה, 

 פרק יא, הלכה ד.

 שם, סימן פ' ^ .0

 שם, סימן עב ^ .2

 , עמ' קע.התקופה הגדולה תולדות החפץ חיים עמ' מג; ^ .1

 .166, עמ' 2222יהושע פראוור, תולדות היהודים בממלכת הצלבנים, הוצאת יד בן צבי,  ^ .4

 עיתהוספות הרמב"ן לספר המצוות, המצווה הרבי ^ .0

  יורה דעה רלו ו. ^ .1

בספר מעשה יוצר על ההגדה; הרב הלל קולומייער בספר רב שלום לרב שלמה אדלר  שלמה קלוגר רבי ^ .4

רבי אברהם יעלין בספר גאולת ישראל,  ^  "נצר מטעי" סעיף י' אות ה' שו"תב נתן צבי פרידמן מסערעדנא; הרב

נה , הרב יונה דוב בלומברג בקונטרס ישיבת ארץ ישראל דף כ', הרב מאיר בלומנפלד בקובץ ש12הקדמה עמ' 

  , אהלי יעקב )האדמור מהוסיאטין( פרשת אמור תש"ח157בשנה, תשל"ד, עמ' 

 אהלי יעקב שם ^ .8

 ישועות מלכו, ס' סו. שו"ת ^ .9

  ב,ז, בסדור, ליקוטים על דרך הנסתר שיר השירים פירושו על ^ .05

 יעב"ץל סידור בית יעקב ,רב קלישרדרישת ציון ל ^ .00

, 17בספרו סוד השבועה, עמ'  מרדכי עטיה בתולדות זאב, קונטרס א"י סעיף כז, והרב שרגא פייבל פרנק הרב ^ .02

  .71ס' לך לך עמ' 

 אהלי יעקב שם ^ .01

באישיותם של ראשי המשפיעים והמעצבים של הציונות והציונות  ,ו"הברית החדשה"ו  ימ''ש  מרכזיותם של יש'' .04

 הציטוטים נמצאים רפורמית זו, בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי    )מקורות-הדתית והטמעת נצרות פרוטסטנטית

 בגוף הליקוט(:

מה אתם רוצים ממנו, אני ,, –השלילי ליש''ו הוא מתריס כנגד גדולי התורה באיזמיר שבטורקיה על יחסם  –שבתאי צבי  .00

 (.1947, הוצ' עם עובד, ת''א, 323)"שבתאי צבי", פרופ. גרשום שלם, חלק א, עמ'    “עוד אעשה אותו לנביא

שפינוזה ראה באוונגליון )"הברית החדשה"( חלק מכתבי הקודש של התנ''ך)ראה להלן(. הוא גם האמין  –ברוך שפינוזה  .01

...ואיבד את חירותו וזו חזרה ונקנתה על ידי האבות בהדרכת רוחו של ,, –י וכותב על האדם הראשון ב"שילוש" הנוצר

[ שאותו הגדירו כ"אידיאת 2223, תרגומו של פרופ. ירמיהו יובל, 376]"אתיקה", ברוך שפינוזה, עמ'  “)יש''ו( כריסטוס

,,מושגיי על   –אמין ב"שילוש" הנוצרי כמו שפינוזה גם הוא ה הרצל     ר' א.י. קוק בכתביו.  שאימץהאלוהות", מושג 

בארץ  במרוכז לנצר את כל העם היהודי הרצל ייסד את "הציונות" כדי  .( 11.1.95אלוהים הם כמו שפינוזה" )יומנו, 

בעזרתו של הקיסר הפרוסי וילהלם השני שראה את עצמו כאבי הנצרות של ארץ ישראל, יחד עם ויליאם הייכלר,  ישראל,

, תש''א(,שאמר להרצל שהוא המשיח )"משיחי השקר 761יודילוביץ, עמ'  דוד –הקיסר )"ראשון לציון", העורך ומר בית כ

חסידיו של שפינוזה היו גם אלברט איינשטין וכן דוד בן גוריון, שאף ציווה .  , בנימין המבורגר(321ומתנגדיהם", עמ' 

  פוליטי".     -תילתרגם ולהדפיס את חיבורו של שפינוזה "גיליון ד

אם מלבד תיקון התורות העיקריות של הדת, יודו גם ,, –( 27-5"בכור שטן", עמ'  -)מתנצר, שבתאי בסתרמשה מנדלסון 

דת אשר נוצרים בכללים האלה עם כל תולדותיהם וכתבי הברית החדשה יתבהרו ויתפרשו על פי ההנחות האלה, תושג 

כי הנביא ושליח אלוהים בתנאים אלו יכולים מחזיקי היהדות להראות  ה.ויהודים יוכלו לקחת חלק בה במידה שוו

ועוד לא לבטל את תורת משה, אלא להטיף למשפחה האנושית הירודה את התורות הקדושות של אורח  חד לו לפניםינתי

   .                לפטר( -)ויכוח מנדלסון “צדקה ושכרו בעולם הבא

 האיש מנצרת בהגות הציונית/פרופ. צבי סדן –בשר מבשרנו" "                            

ק. גולדשמיד, מונטנגיו וה.  וכןנוצרי פרוטסטנטי, שהתנגד לזרם הפרוטסטנטי המלינארי הציוני  -]יהודו אברהם גייגר .04

בנה שגעון הגדלות של יכולות הה –השפעתם על החינוך הציוני התבטאה רק בשאר היסודות של נצרות זו  לכןסמואל, 

הלוגית של המח האנושי את המציאות)המדע המודרני(, "קידוש" החול והחומר)מטראליזם(, דטרמניזם ושיויון פנטי מוחלט 

)"היהדות ותולדותיה", עמ'  "אותו האיש"בכל, רעיון המשיחיות לפי כל שדרוגיה )כולל משיחיות מרכסיסטית([ כתב על 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_ref-2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_ref-3
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_ref-4
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_ref-5
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_ref-6
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_ref-7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_ref-7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_ref-8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_ref-8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_ref-9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_ref-9
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_ref-10
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_ref-10
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_ref-11
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_ref-11
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_ref-12
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_ref-12
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_ref-13
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_ref-13
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%AA%D7%9F_%D7%A6%D7%91%D7%99_%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%9E%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%22%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_ref-14
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_ref-15
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_ref-15
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_ref-16
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_ref-16
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%22%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_ref-17
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_ref-17
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_ref-18
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_ref-18
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%A9_%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_ref-19
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_ref-19
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8%D7%92%D7%90_%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%91%D7%9C_%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%9B%D7%99_%D7%A2%D7%98%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_ref-20
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA#cite_ref-20
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איש שהזדהה עם  -הוא היה יהודי, יהודי פרושי בעל גוון גלילי,, –( 1165נגר ושות', ניו יורק, שנת , הוצאת טלמסי11

 -0918.   קלוד גולדשמיד מונטיפיורי )“התקוות של תקופתו... הוא הגה רעיון חדש ואף לא ניתץ את חומות הלאומיות

ו הפוליטית של הוא טען שאת עליית הנאצים יש לייחס בין השאר לפעילות –(, נכד אחי השר משה מונטיפיורי 0808

-מונטנגיו )היהודו  .([113)לנגטון, קלוד מונטיפיורי, עמ'  253הנשיא הראשון, חיים ויצמן ]כהן מונטיפיורי, עמ' 

דעתם היתה ברורה שהיהדות צריכה לאמץ את "הברית  נוצרי היחיד בממשלת לויד ג'ורג' באנגליה( ומונטיפיורי,

)הנציב הבריטי הראשון בארץ(, הם עמלו ללא הצלחה לסכל את הצהרת  נוצרי הרברט סמואל-החדשה" ויחד עם היהודו

 (. 2221, פרופסור צבי סדן הוצ' כרמל, שנת 31בלפור   )"בשר מבשרנו", עמ' 

ראה באוונגליון חלק מכתבי הקודש של היהודים.  שפינוזה –( 122)"השלח", לשאלת לאן, מכתב תשיעי, כד,  בן ישראל .08

  (.95)"בשר מבשרנו", עמ'    “בעיית השמד תיפתר באמצעות פשרה כלשהי בין הדת לחייםשהאמין כי  ,,לאחד העם,

הנצרות החדשה )סוציאליזם אוטופי(...היא בעצם הנצרות הישנה... שאינה אלא ,,  – 194", עמ' "רומא וירושלים משה הס, .09

דשים, אם רוצה היא לתת סיפוק משיחיות של עם ישראל... שחייבת לחזור עתה אל מקורה כדי לשאוב ממנו כוחות ח

לצרכים הדתיים והמוסריים של העתיד. כל עוד תמשיך היהדות לדחות את הרעיון הגדול של יש''ו אחיהם... שהטיף לבוז 

לא   –( ...היא תשאר במצבה החנוט 24מ' לקיום הרע )משה הס, כתבים כלליים, הספרייה הציונית, ירושלים, תשט''ז, ע

  (.21)שם, עמ'   “היאמתה אבל גם לא חיה 

...בעיניו של קלויזנר, ייסדו ,, – נוצרי, תלמידו של אליעזר בן יהודה(-פרופסור יוסף קלויזנר )משיחיסט לאומני יהודו .25

מגנס ופרופסור הוגו ברגמן( את המוסד החינוכי הזה ברוח הסוציאליזם הגרמני, ומוריו  :ראשי האוניברסיטה )=בירושלים

(... מגנס וברגמן, מעמודי התווך של האוניברסיטה העברית 299צמאות מדינית )קלויזנר, דרכי, עמ' התביישו ברעיון של ע

מדרשה של יהדות גרמניה  -וממקימי "ברית שלום" הקוראת לבנאום הארץ, הם בעיניו התאורטיקנים של ההתבוללות מבית

בראשית ]יוסף קלויזנר "רוצחי האידאל",  “והם אלה שהורסים את החזון המשיחי שהונח בבסיסה של התנועה הציונית

עם כניסתו לאוניברסיטה ,,  (.137([ )עמ' 2, עמ' 23.12.29הארץ, ) 11התחיה, ירושלים תרצ''א, עמ'  היה הרעיון,

יש''ו, אפלטון מוחמד ובודהא )קלויזנר, דרכי, עמ'  -באיידלברג חשב קלויזנר לכתוב על ארבעת גדולי האנושיות

ש"יש''ו הנוצרי" נכתב ע''י קלויזנר...ככל שיישמע הדבר מפתיע, גם כדי לחזק את הציונות ואת (...אפשר לומר 49

קלויזנר הולך אפוא ,,  (.131-9)עמ'  “ האקטיביזם הפוליטי שיאיץ את כינונה של ישות ריבונית יהודית בארץ ישראל

יהודי בעל מוסר גדול אלא  אדםלא היה ישוע  בתוואי שסלל עבורו המחקר הנוצרי, אבל מטה אותו לכיוון הרצוי לו. אצלו

יש''ו )קלויזנר,  “יש''ו הנוצרי הוא אך פרי ארץ ישראל בלבד, פרי היהדות הטהורה,,(. 173)עמ'  “בעל מוסר גדול

שקלויזנר מגלה כלפי ישוע יחס ן הקריאה ב"קיצור יש''ו הנוצרי", עולה הרושם מ,,  (.123וראו גם עמ'  396, עמ' הנוצרי

נבעה...שהפרושים בכלל הוציאו את דיבתו של ישוע רעה  הערצה...רואה קלויזנר שהצטננות היחסים בין ישוע לעםשל 

(...ובכל זאת נראה לקלויזנר שלולא יחסם המתנכר והמתנשא של הפרושים אל 197 עמ'היסטוריה ישראלית, )קלויזנר, 

(... אלמלא נתפס 225היה כמו שאר נביאי קדם )שם, עמ'  ישוע, אפשר שהיה מצליח להגשים את רצונו לתיקון עולם, שהרי

מדינית )שם, עמ' -רוחנית ללאומית-יש''ו, ודאי, שהיתה התנועה שנתעוררה על ידו בין ההמונים, עוברת הדתית

(...ואפשר גם לסכם את דעתו של קלויזנר על ישוע ב"קיצור יש''ו הנוצרי", לנוכח דברים שמיחס לו עמוס עוז )עמוס 229

( "בבית ספרך, יקירי, ודאי מלמדים לך לתעב את היהודי הטרגי והמופלא הזה, והלוואי שאינם 12, עמ' אהבה וחושךעוז, 

מלמדים לך לרקוק בכל פה שעה שאתה עובר על פני צלמו או על פני צלבו. ולכשתגדל, יקירי, קרא נא על אפם ועל חמתם 

ה בשר מבשרנו ועצם מעצמנו, כל כולו מעין "צדיק" או "בעל של מלמדך את ה"ברית החדשה" ותיווכח כי האיש הי

תהלל מאוד   771...כותב גולדברג לקלויזנר, "בסוף הספר דף “מופת"...יכיר גם יכירנו מקומו בפנתאון של גדולי ישראל...

           .“(153את מוסרי תורת ישוע" )עמ' 

בקובץ  כפי שכתב כפי שהפנים תלמידו ר' א. י. קוק,הפנים ] גם את ביקורתה של הנצרות כלפי היהדות הוא  –אחד העם 

, תרס''ט( שהוציא לאור, בשדרגו את מושג "אהבת ישראל" 1הספרותי "הניר" )מאמר "דרך התחיה", חוברת א', עמ' 

למחוק את מידת השנאה הממוסכת בתוך  באמתהנצרות חפצה ,, –"דת האהבה" הנוצרית  על פיו"שיטת בית הלל" 

נשמתה של כנסת ישראל היא הצדק ,,,היינו, כנסת ישראל המוגדרת אצלו כמו בנצרות “ אשר לישראל האלוקיהשורש 

עד שקיבל את השקפתה המבחינה בין "אלוהי האהבה" שלה ל"אלוהי הצדק" של  ,)"אורות התשובה" ד' ז'([ “המוחלט

  .51ים", עמ' היהודים.  אחד העם קיבל אותה כמובנת מאליה, כפי שכתב ב"על שתי הסעפ
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ידוע לכל מי שאינו בור, כי "הברית החדשה" הוא ספר עברי וכי אין סכנה אם יתייחסו לבן עמנו הנצלב ,, יוסף חיים ברנר: .20

 “ברטט קודש... אני הכותב שונא את "ממלכת הכהנים"...לא אוציא מכלל ישראל את אלה ש"דרשת ההר" מדברת ללבם

המשתמד, בניגוד למתנצר, ,, [. 16(, עמ' 31.3.1911)ב' בניסן תרע''א, 12הצעיר, הפועל ]י''ח ברנר, "לברור הענין", 

כאשר הוא מצטרף לכנסיה הלותרנית למשל הוא פועל כנגד הקיום היהודי. מעשה כזה, מסביר ברנר )יוסף חיים ברנר, 

(, אינו 195ירושלים תשמ''ה, עמ'  "שמד ונוצריות, עוד לברור הענין", בתוך: נורית גוברין, מאורע ברנר, יד יצחק בן צבי,

קשור כלל להשקפתו של מאן דהו על הברית החדשה. בנותיו של מנדלסון למשל השתמדו, מפני שעינינו אותן "אופיצרים" 

המשתמד אינו עובר לכנסיה ,,  )שם(. “וסופרים אשכנזים ולא חיי טוהרה אמונה ביש''ו הנולד, ברוח הקודש וכדומה

ל בין ישוע לירמיהו. המעבר שלו מדת לדת נובע מסיבות של תועלת אישית בלבד. לפי ברנר, הלותרנית בגלל ההבד

המתנצר לעומתו מתרגש מן הברית החדשה ומאישיותו של ישוע ומכיוון שביהודי ויהדות עסקינן, אין בסוג זה של התנצרות 

לברנר... יכול אדם ,, (. 117)עמ'  “הדותכל סתירה ללאומיות היהודית, אלא ביטוי לקיומו של פלורליזם בריא בתוך הי

)"כפירה או הסתה", יח,  העיתון הלאומי "חרות"  )"בשר מבשרנו", שם(. “לאמץ אידיאל נוצרי מבלי להדרדר לשמד

( תקף את ברנר ואת עיתון "הפועל הצעיר", על כך שהם מטיפים לנצרות ושברנר כינה את יש''ו "בשר 2.12.1912

מאשים העיתון את אליעזר בן  כמו כן, (. 4מיהו הנביא ליש''ו )ברנר, "בעיתונות ובספרות", עמ' מבשרנו" והשווה את יר

  שמד מעל גבי עיתונו "האמת".   יהודה בהסתה ל

עורך "המצפה", את אליעזר בן יהודה עם שלום  –( מזכיר לזר 12, עמ' 13.1.1911, בעיתון "המצפה")כ, י''ג בטבת תרע''א

לאומיים עבריים חופשיים העושים יד אחת  –סטיבן וייז, שהמכנה המשותף שלהם ורי, שלמה פיינגולד ואש, קלוד מונטיפי

  סיון הפרוטסטנטי. יעם המ

של הראי''ה  מושא להערצתםביאליק שימש    .)המשורר הלאומי של השמאל, מעריצו של שבתאי צביביאליק  חיים נחמן

 ועל כך מעריצה אותוופת בית המקדש השני הוא רואה בהופעת יש''ו ימ''ש את הדבר הגדול שהביאה לנו תק  –קוק ובנו( 

...לכל הפרוגנוזות שהשמיע ביאליק וכולן ,,מי שעמדה בראש בית הספר למדעי היהדות באוני' ת''א, פרופ. זיוה שמיר 

היתה זו התורה  התממשו...הוא כתב שבכל פעם שהגענו לארץ הזו יצאה מכאן בשורה חדשה לאנושות...בפעם הראשונה

       (.29.5.15,  12עמ' "מקור ראשון", העיתון ) “ובשיבת ציון הופיע יש''ו ואתו הבשורה הנוצרית

...רואה דווקא בדמותו הצומחת ועולה של הצבר את ,,  – אורי צבי גרינברג, המשורר הלאומי של הימין הפרוטסטנטי

נית. עיני עגל מעבר לרפת/חסר נימוסין/חסר דת/חסר דעת כבוד/מין הלועגת לכיסופי הדורות: "בלורית שחצ הדמות הנלעגת

)ספר הקיטרוג  “ יפת/שנולדו מן הרקק בלי יחוס אבות בחודש הרביעי.../לפני אל הגולה"-שם ולא לנוף-אדם, שאינו לנוף

יון בר חזון ובר חרב... אצ''ג מקבל גם את הייחוס של ישוע כמשיח בן יוסף "עני ואב,, (. 143והאמונה, כל כתביו, ג, עמ' 

מחייה את  –צ''ג מזין את המשיח בן יוסף השפל המובס..." עוד אפשר לראות...את דימוי סביבתו של ישוע...שבו גופו של א

ר חזונו "אולי בי הוא נכנס:...ואני מאכילהו בשר מן החי ומשקהו דם טוב מני יין". ולבסוף, כאשר נפרד משיח ישראל מה

שוב לאלפיים שנה...בסוגית יש''ו והנצרות, ברור, כי עמדתו זו של גרינברג ליש''ו שמא לא נראהו הבית תוהה אצ''ג 

ולנצרות אינה פרי אופנה אמנותית ..."אל הצלב יש לי יחס נפשי. אני זוכר יפה את השתי וערב שהיה ניצב ברמה על המסגד 

זיותו של ישוע בהשקפת עולמו של אצ''ג, יהיה נכון (...על אף מרכ226הקתולי בעיירתי הקטנה...כמעט שאהבתיו" )עמ' 

ישראל" )= הציונות הדתית( שראו באצ''ג את נביאם -אמוני-לתמוה, כיצד עברה עובדה זו בשתיקה אצל "שלומי

"מתוך הרבה שירי   –מחוקקם...דוגמא מרתקת לכך נמצאת דווקא בביקורתו השקולה של קורצוייל )מהציונות הדתית( 

...ההזדהות עם גורלו של יש''ו...הוא אחד האישים המרכזיים בעולמו הנפשי של א. צ. גרינברג" )קורצוייל, גרינברג עולה

(...דוד רוסקיס מבחין גם הוא בכך שהעיסוק בישוע בשירת אצ''ג הוא חלק מתופעה 11בין חזון לבין האבסורדי, עמ' 

יסת מוטיבים נוצריים לספרות העברית התרחבה...בין . תופעה זו של כנ1925ספרותית רחבה יותר, שהחלה לאחר מהפכת 

 (.     211)עמ'  “שתי האופציות המוכרות של תגובת העולם היהודי לפרעות...בוחר אצ''ג בדרך חדשה: הזדהות עם הצלוב

ל גם כשנעשה אבי מנהיגו ש,, –באו אליו בטענות מדוע הוא התנצר הנס, בנו של הרצל התגונן והתפלא על כך ש –הרצל  .22

העם היהודי, סירב בעצת מקורביו )= שהיו כולם משומדים, כדברי בנו( להביא אותי בברית האמונה ולמול אותי, הלא 

אבי ציוה על המחנכות שלנו,  אף בשנתו האחרונהנעלם מכם שאבי הדליק בכל שנה ושנה את אילן המולד הנוצרי... 

נפגש עם האפיפיור ושידלו לנצר את כל העם היהודי )יומנו . הרצל גם “שיתפללו עמנו בוקר וערב את התפילה הנוצרית

הרצל      (.69"נגוהות מן העבר", י. נדבה, ת''א, תשכ''ט, עמ'   –. עדות בנו 224הימים, חלק א עמ' . ספרי 11.1.95

ת בסימטאות כשאזכרך בימים הבאים, הו ירושלים, לא יהיה זה זיכרון נעים. קובעת טחובה בת אלפיים... הפושט,, –כותב 

)משיחי השקר ומתנגדיהם",  “)= יש''ו  ימ''ש(, בן אנוש היחיד שאי פעם עבר כאן מסביר הפנים מנצרתהמעופשות. ההוזה 

  , ב.מ. המבורגר, "מכון מורשת אשכנז", ב''ב, תשס''ט(.     623עמ' 
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י" כדי לעלות לקברו של כתב שהוא נסע בראש משלחת של "המזרח בפולין, יצחק ניסנבוים ראש תנועת "המזרחי"

חשבנו כולנו כי קברו של הרצל נמצא בבית הקברות המרכזי אשר ליהודים, אולם ,,  –הרצל בבית הקברות הנוצרי בוינה 

צלבים!  :שם הודיעונו, כי הרצל נקבר... בבית קברות אחר... כאשר נכנסנו דרך השער לבית הקברות הזה, חשכו עיני

  , יצחק ניסנבוים, ורשה, תרפ''ט(. 219", עמ' )"עלי חלדי “ צלבים! צלבים!

ובקשה שישרפו את גופתה, כמקובל בזרם מסוים בנצרות הקתולית )אוריה שביט, "מותה של  39אשת הרצל מתה בגיל 

-בקשה זו עוררה התנגדות בעולם הציוני היהודו (. 13.4.22הנסיכה היהודיה האחרונה", עיתון "הארץ", י' תמוז, תש''ס, 

  )"חיי עולם", מ. לרנר, תשל''ה(.    נוצרי

המית את לשון הקודש והמציא שפה עברית משיחית )פרוטסטנטית( ]ק. כצנלסון, "משבר העברית  –אליעזר בן יהודה 

אף הנוצרים ,,, ת''א, תש''ן [.  אליעזר בן יהודה בחר עבור "העברית" שלו את ההברה הספרדית כי 94-1המודרנית", עמ' 

       , פרופ. י. קלויזנר(. 79)"מפעל חייו", עמ'  “כתבי הקודש קוראים בה את

סיונר י)"החבצלת", תרמ''ט, גליונות ג' שבט, י''ד אדר א( שהמיהודה -מספר על בן אימבר, מחבר "התקוה", הירץ פתלינ

לנוצרי רשמי על ידי יהודה להפוך מנוצרי פרוטסטנטי באידאל -המשומד ה. פרידלנדר סיפר לו, שהוא ניסה לשכנע את א. בן

אז בשמחה אלך לו אדע, כי תעשני לכהן )= כומר( מיד אחרי בואי בברית הנצרות, ,, –יהודה ענה לו -המרת דתו. בן

יען כי אז לא יוכלו היהודים הנבזים לגרות בי לאמור, מה הוסיף ומה נתן לי "אותו האיש" )= יש''ו  ימ''ש(...  אחריך,

    .“יהודה מפרידלנדר בדמעות שליש שלא יגלה זאת לאף אחד...-ות כומר(, ביקש בןמשראה שהדבר לא אפשר )= להי

, נקדימון רוגל, הוצ' 19היו לו לאימבר "יסורי אהבה" עם נשים נוצריות" )"תיק אימבר" עמ' ,,  –נפתלי הירץ אימבר 

היה דוידסון... הוא נטש אותה  במשך השנה שהוא היה נשוי לגברת הזאת ששמה,,הספריה הציונית, תשנ''ט, ירושלים(. 

, נ. רוגל, 35)"בעקבות נ.ה. אימבר בא''י ", עמ'  “כמה פעמים. היא מעולם לא התגיירה... הנישואין היו לפני שופט...

, המכון לחקר תולדות קק''ל, שבט תשנ''ט(. על אף שאימבר ביקר את העם היהודי על שאינם מאמינים 3חוברת מספ' 

הנוצרית )"מרכז הענינים", ה' אייר, תשע''א( הוא התנצר רק מאוחר יותר, כפי שכתב עליו  ב"שילוש" של הטומאה

... בירחון המסיון האנגליקני "חדשות מציון"... כאשר ניסה להעביר אותו על דתו... ,,המסיונר המשומד ה. פרידלנדר 

דו )= של אימבר( בלונדון, האמין כי התנצר ... אפילו הסופר ישראל זנגויל, ידי,,(.  19)שם, עמ'  “אימבר חסה במסיון

, 291)"אומרים ישנה ארץ", עמ'  “..בשביל להמלט מרעב... ימיו האחרונים, ימי מיסכנות ואלכהוליזם, נשרפו בארה''ב"

                        (.1912אב, ספרית מעריב, -יצחק זיו

)"הרמן כהן ושאלת  “הודים המודרנים הם פרוטסטנטייםהי ,,כל –הפילוסוף פרנץ רוזנצוייג בגרמניה כותב  1925 -ב

 (.195-9,עמ' 2221הפרוטסטנטיות היהודית",באנגלית, מאיירס,

בעיית הנצרות במחשבה ה"יהודית" ממנדלסון עד רוזנצווייג/יעקב פליישמן/הוצ' מאגנס/האוניברסיטה העברית  .21

 ירושלים/ תשכ''ד:

וצאות המחקר התנ''כי הפרוטסטנטי בשלמותן ומשתדל להסיק מהן את הרמן כהן מקבל את ת,, – שיטתו של הרמן כהן .24

על ,, .(172(  )"בעיית הנצרות...", עמ' 164, 126, 122)"מושג הדת...", עמ'  “המסקנות הפילוסופיות השיטתיות הסופיות

טבעית של רעיון חדש זה שאותו הכירה היהדות מזמן, מבוססת האידאה של המדינה הפרוטסטנטית, שהיא היורשת ה

עשיית המדינה לחילונית, הוצאתה מידי הכמורה  כל העם פירושו: קידושהמדינה, המיוסדת על הזכות הטבעית. אולם  

והחזרתה לידי המוסריות האנושית האוטונומית: "בשעה שנעשו החוק והמדינה לחילוניים ניטעה המוסריות האמיתית עלי 

הפרוטסטנטית הוא מפעלו הנצחי של -,,ייסוד המדינה החילונית .(321)"אתיקה", עמ'  “אדמות והתבססה במדינה

הרפורמציה של לותר הביאה את הדת הפרוטסטנטית לידי זהות עם האידאליזם ,, .(172)"בעיית הנצרות...", עמ'  “לותר

יכתם והפ היהודיים )שדרוג המקורות (.272)"כתבים", ב, עמ'  “הקתוליתהמוסרי, בניגוד ל"ריאליזם" של הכנסייה 

ניתן אפוא לומר שגם הפילוסופים ,, –הרמן כהן ממשיך בשדרוג זה, הציוניזם הדתי(  ומאזלפרוטסטנטיים ע''י הרמן כהן 

היהודים של ימי הביניים היו פרוטסטנטיים. אצל פילון, סעדיה גאון והרמב''ם מוצאים מוטיבים פרוטסטנטיים מובהקים: הם 

  (256, 277, 237)שם, עמ'  “על יסודות האמונה האישית והאידיאליזם המוסריהעמידו את הדת היהודית ה"כנסייתית" 

)כתבים, ב,  “ע''י הריפורמציה נעשית הרוח הגרמנית למרכזה של ההיסטוריה העולמית,,  .(173)"בעיית הנצרות...", עמ' 

יטתו של הרמן כהן( ...מתברר הפילוסופיה הגרמנית שווה בערכה לרוח הדת ולמדיניות הפרוטסטנטית...)לש,,  .(272עמ' 

(... 292אפוא שהמדינה הגרמנית היא היורשת האמיתית והיחידה של המשיחיות הישראלית ושל נביאי ישראל )שם, עמ' 

רק ההומאניזם הגרמני שבמרכזו עומד מושג של אנושות עולמית אמיתית, יכול להיות יורשו של אידאל האנושות המשיחית 

... האחדות הנפשית המתגלה אצל הרמן כהן בין ,,( 177)"בעיית הנצרות...", בעמ'   (.249, 244)שם, עמ'  “של היהדות
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היא דמותו של  דוגמא מאלפת לכךהנביאים, לותר וגרמניה מבוססת על קירבה מהותית בין היהדות לבין הרוח הגרמנית. 

הוא הפך את הגרמניות לכוחה המחיה  :הוא המסמל את האחדות המהותית של הגרמניות ושל היהדות-משה מנדלסון. הוא

ע''י כך שוב הופנתה היהדות אל  .מפני שמילא את היהדות ברוח הגרמניות ,של היהדות, הוא נשאר הרפורמטור של היהדות

עתה ברור שרק הודות לגרמניות יכול היה  .(262מטרתה המשיחית, שנשארה סמויה מן העין עד הימים ההם )שם, עמ' 

הודות למפעלו של  .מפעל הרפורמציה היהודית וליצור את הסינטזה השלמה בין גרמניה והיהדות מנדלסון לבצע את

בלי גרמניה לא היתה היהדות זוכה לעולם לחידוש הפולחן  .מנדלסון נעשתה היהדות הגרמנית למרכז היהדות העולמית

מגרמניה התפשטה ההשפעה  .רקע זה הדתי ולתיקונו על יסודות פרוטסטנטיים, ואף אין לתאר את "חוכמת ישראל" בלי

מבוססת על יסודות  מדעית,-שהיהדות המודרנית, הן מבחינה דתית והן מבחינה תרבותית וכך אירע,לארצות האחרות 

           .(175)"בעיית הנצרות...", עמ'    “ (241, 269, 264, 256, 233-7)שם, עמ'  גרמניים

   

 


