
1 
 

רופין ועוד, תדמיתם  תאודור הרצל, מכס נורדאו, אחד העם, ז'בוטינסקי, ארתור  –מייסדי הציונות  

 ]פירוט המקורות, בסוף המאמר[   אישיותם האמיתית-וחשיפת זהות
 

את מערכת החינוך החרדית בכך, שחניכיה אינם יודעים דבר על הציונות, מטרותיה ועשייתה הציבורית  משרד החינוך מאשים

ואת  אלא את ההיסטוריה העובדתית אך לא את "ההיסטוריה המגוייסת",מאז היווסדה. לפיכך, נביא להלן היסטוריה זו, 

  הדרישה של הציבור החרדי ללמוד על כך גם במערכת החינוך הממלכתית. 

שתסווה את החל מתחילת עידן הציונות, השקיעו ראשי הציונות ובראשם הרצל, הרבה מכוחם ומרצם ביצירת תדמית 

אירופה, שהיוו במקובץ את רובו המכריע של -וכלו לנכס לתנועתם את יהודי מזרחתוכניותיהם ואישיותם האמיתית, כדי שהם י

גים של ושרובם היו יהודים חרדים ברמות שונות, שרק אותם ניתן היה לפתות ולנצלם באמצעות המות בעולם דאזהעם היהודי 

   וכו'. "רץ ישראלב א"ישו, "ציון", "גאולה", "משיח"

ידע אומנם שהרצל הוא לא ממש צדיק, אבל בהחלט הוא ידע רק מעט על  האוצר המייסד של תנועת הציונות דאז(-)שרהרב ליבונטין 

מה הן תוכניותיו האמיתיות, וכן אודות שאר מנהיגי הציונות לגבי העם היהודי, ברצותם להקים  לא ידעאישיותו, אך הוא כלל 

הוא גם לא הבין למה מתכוון הרצל במילים "יהודי", "יהדות" ו"אלוקים". הוא היה משוכנע היהודים". את "מדינת 

כשנדברנו פעם על ,, –רק בשנתו האחרונה של הרצל, הוא הופתע לשמוע את וידויו של הרצל  ששניהם מתכוונים לאותו דבר.

, אבל הפסוק ]= כיון שהוא כלל לא ידע שפה זו["ך בעברית התנ"ך, אמר לי כדברים האלה: הנני מצטער מאד שלא קראתי את התנ

בעברית הוא: "מי כמוך  ]= מכיון שהוא נחשב ל"גדול" בנצרות הפרוטסטנטית[המרומם והנשגב שיודע אנכי מהספר הגדול הזה 

יו אלו הן באמת מילים קדושות ונשגבות, הוסיף בפוקחו לרחבה שתי עינ –מי כמוך נאדר בקודש"!  –באלים ה' 

“העמוקות
22

והיה מתגלה לו פרצופו האמיתי של הרצל, אין ספק שהוא היה  אם הוא היה מצליח לקרוע את המסכה(. 90)עמ' 

ימינו הכלכלי ו"שר האוצר" של -מנער את חוצנו ממנו ולא היה רוצה עוד כל קשר איתו, על אף הפיתוי הגדול, שבהיותו יד

ישראל ואת -ת מפעל חייו, לבנות את התשתית הרוחנית והכלכלית של ארץהציונות, היה בידו מכשיר רב עוצמה לממש א

שהרצל שהה יחד איתו יותר זמן מכמעט כל אחד אחר, מתוקף  על אףהתעשיה והחקלאות שלה. הרצל הצליח להוליכו שולל, 

  ימינו הכלכלי. נראה כיצד הרצל עשה זאת. -היותו יד

יד השולחן והנה נכנס הרצל -החמישי, כמנהל הבנק העברי, ישבתי פעם בחדרי עלבהיותי על הקונגרס ,, –הרב ליבונטין סיפר 

הפיזור הוא כך  ]= וישב מן הצד השני של השולחן ואמר לי: "כשאמרתי בנאום שלי, כי אנחנו נשיג מטרתנו בעזרת ה א ל ו ה י ם 

וא חושב, כי עזרת האלוהים אינה דרושה כלל בגופו", ומשך בכתפיו: "ה ]= מראשי הציונות[, נזדעזע נחמן סירקין גם במקור[

“לעניננו..." 
)שם(

במשך זמן עבודתי עמו, ,, –הרצל הצליח כל כך להוליכו שולל, עד שהרב ליבונטין הרשה לעצמו לכתוב שם  . 

  . “הכרתי את מהלך מחשבותיו בנוגע לשירת האמונה אשר בלבבו

"יקירי"  –יו אליו בכינוי על אף הערכתו של הרצל כלפיו, כשהוא מסיים את מכתב
22

, לא נמנע הרב ליבונטין  כיהודי (50)עמ' 

חרדי לבקר את הרצל על "הציונות המדינית" שהוא יצר כפתרון מיידי לעם היהודי, לעומת תנועת "המזרחי" בראשותם של 

   העם היהודי לאוגנדה.ריינס ומימון, שתמכה בשיטה עיוורת בציונות המדינית ובהרצל, גם כאשר הוא תיכנן להוביל את 

הרב ליבונטין כתב באיגרותיו להרצל, שיזנח בינתיים את תוכניותיו הגרנדיוזיות להקמת מדינה יהודית ויתרכז בפיתוח תשתית 

כלכלית עבור יהודים העולים לארץ, כדי שהישוב בארץ לא יקרוס מבחינה כלכלית וכדי שניתן יהיה לבנות בארץ מערכת 

תצטרך כל הזמן להזדקק לתמיכות ונדבות  פיננסית איתנה, שלא
22

. הוא גם ביקר את הרצל, על (30וראה עוד שם בעמ'  62)עמ' 

שזנח את עשירי לונדון וניסה לקושש פרוטות מעניי העם עבור הבנק שנזקק אז למאות אלפי לי"ש כדי לקבל הכרה רשמית 

כבנק מוכר 
24

 (.55)עמ' 

 ותו, דעותיו ותוכניותיו של הרצל ומשפחתו וכן על מכס נורדאו וארתור רופין,את הפרטים האמיתיים על אישי נביא להלן
מתועדת מעט בכל ספר או מאמר שלעיתים כבר אינם מצויים בשוק, עד היום אף  והאינפורמציה , היותשאפילו בחלוף זמן כה רב

סטוריונים שטעו וכתבו על כך, שהרצל מסיבה זו ישנם גם הי רובה אינה ידועה כלל לציבור.ומסיבה זו  ,אחד לא טרח לקבצם

או  “אין לציונות דבר עם הדת,, –היה אתאיסט. טעות זו נובעת כנראה, משום האמירות המיוחסות לו בקונגרס הציוני הראשון 

. אותם ההסטוריונים אינם יודעים שאמירות אלו מהוות את “אנו נכלא את הרבנים, כשם שהחיילים מרוכזים בקסרקטיניהם,,

לותר, לגבי הפרדת הדת מהמדינה. מהיסודות הבסיסיים של הנצרות הרפורמית, כפי שניסחם מייסד נצרות זו הכומר מרטין אחד 

 –מאוני' מרבורג, כתב בהתלהבות לפני מלחמת העולם השניה  )כפי שכינוהו מכיריו( פרופ. הרמן כהןנוצרי -היהודו 

]"בעיית הנצרות במחשבה ה"יהודית" ממנדלסון עד  “נצחי של מרטין לותרהפרוטסטנטית היא מפעלו ה-ייסוד המדינה החילונית,,

    ./ יעקב פליישמן/ הוצ' מאגנס/ האוניברסיטה העברית/ ירושלים/ תשכ"ד[142רוזנצוייג"/ עמ' 

]מאיירס  “כל היהודים המודרנים הם פרוטסטנטים ובפרט היהודים הגרמניים,, –כתב אז  פרנץ רוזנצוייגהפילוסוף ממוצא יהודי 

  . [2001/ 195-9)באנגלית(/ "הרמן כהן ושאלת הפרוטסטנטיות היהודית" / עמ' 

, אך דתיתבניגוד לאשתו שהיתה גם כן מאד פרוטסטנטית, -קיצוני בדתו הנוצרית-אנו נראה שהרצל היה אדם מאד דתי

מה פעמים מהתאבדויות והוא שקל השתייכה לאחת הכתות המוזרות בדת הנוצרית הקתולית והיתה חולת נפש, שהרצל הצילה כ

  . )"הרצל", ביוגרפיה מאת ארנסט פאוול(להתגרש ממנה 

חלק מכתבי הקודש של התנ''ך. הוא גם האמין  )"הברית החדשה"(ראה באוונגליון  ([1675]מת בשנת תע"ה )ברוך שפינוזה 

 כריסטוסקנתה על ידי האבות בהדרכת רוחו של ...ואיבד את חירותו וזו חזרה ונ,, –ב"שילוש" הנוצרי וכותב על האדם הראשון 

שאותו הגדירו כ"אידיאת האלוהות", מושג שאימץ ר'  [2003, תרגומו של פרופ. ירמיהו יובל, 346]ברוך שפינוזה,"אתיקה", עמ' “ )יש''ו ימ"ש(

   .“ה האלוהית עם הלאומית...האידיאשתתחבר ...,, – )"אגרות הראי''ה", ח''א, אגרת ק''מ, עמ' קע''ו(כגון  ,א.י. קוק בכתביו

. חסידיו של שפינוזה (18.8.95)יומנו,  “מושגיי על אלוהים הם כמו שפינוזה,, –האמין ב"שילוש" הנוצרי כמו שפינוזה  גם הרצל

 Tructatusהיו גם אלברט איינשטין וכן דוד בן גוריון, שאף ציווה לתרגם מלטינית ולהדפיס את חיבורו של שפינוזה 
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Theologicum Politicus (גליון דתי"-)"התגונן והתפלא על כך שבאו אליו בטענות מדוע הוא התנצר  הנס, בנו של הרצל,. פוליטי

להביא אותי בברית  )= שהיו כולם משומדים רשמית, כדברי בנו(גם כשנעשה אבי מנהיגו של העם היהודי, סירב בעצת מקורביו ,, –

אבי ציוה על  אף בשנתו האחרונההדליק בכל שנה ושנה את אילן המולד הנוצרי... האמונה ולמול אותי, הלא נעלם מכם שאבי 

.  (69 י. נדבה, ת''א, תשכ''ט, עמ' "נגוהות מן העבר",  –)עדות בנו  “המחנכות שלנו, שיתפללו עמנו בוקר וערב את התפילה הנוצרית

היום או מחר, כדי שתקופת החברות שלו בנצרות יש לי בן, הייתי מעדיף להתנצר ,, –למוריץ בנדיקט  1882 -הרצל כתב ב

תתחיל מוקדם ככל האפשר...הנס...המיר את דתו כמה פעמים: הוא היה בפטיסט, קתולי, פרוטסטנטי, אוניטרי וקוויקר...והתאבד 

 ביריה...בתו הבכורה של הרצל, פאולינה...עברה כמה אישפוזים פסיכיאטריים...הבת הצעירה טרודה...אושפזה בבי''ח

למחנה טרייזנשטאט, שם מתה מרעב במרס  )= ע''י הנאצים(פסיכיאטרי כמעט לצמיתות ...מביה''ח הפסיכיאטרי של וינה, נשלחה 

הרצל כתב   .(6.7.04)אריאנה מלמד, "ידיעות אחרונות",  “קפץ מגשר...והתאבד 1946... בנובמבר נכדו היחיד של הרצל  .1943

לים, לא יהיה זה זיכרון נעים. קובעת טחובה בת אלפיים...הפושטת בסימטאות המעופשות. כשאזכרך בימים הבאים, הו ירוש,, –

“בן אנוש היחיד שאי פעם עבר כאן ,)= יש''ו ימ''ש( מסביר הפנים מנצרתההוזה 
33
. 

כתב שהוא נסע בראש משלחת של "המזרחי" כדי לעלות לקברו של הרצל  בפולין, יצחק ניסנבוים ראש תנועת "המזרחי"

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

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

.  כידוע, רק למי שהתנצר רשמית באמצעות הטבלה, ניתן (, תרפ''ט, יצחק ניסנבוים, ורשה289)"עלי חלדי", עמ'  “צלבים!

  . האישור לקוברו בבית קברות נוצרי

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

 )"חיי עולם",נוצרי -בקשה זו עוררה התנגדות בעולם הציוני היהודו  .(13.7.00היהודיה האחרונה", עיתון "הארץ", י' תמוז, תש''ס, 

פרנסיסקו בארה''ב, צנצנת אשר יותר לא נמצאה -בנה האנס שכח את צנצנת האפר של גוויית אמו ברכבת בסן מ. לרנר, תשל''ה(.
34

שת וינאי כבר בגיל עשרים )כפי (. הרצל עצמו, כיתר ראשי הציוניזם, היה שקוע בזימה ולכן נדבק בזיבה בבית בו597)עמ' 

שכתב לחברו היינריך קאנה(, אשר ממנה לא השתחרר עד סוף ימיו ומחלה זו כנראה גרמה למותו בגיל צעיר
 

(44) 
34

)עמ' 

  . (שם )אריאנה מלמד,הרצל היה פדופיל ומכור למשחקי הימורים ואת הפסדיו הכספיים מימן אביו  (. 578

יצוני של התנועות הפרוטסטנטיות, שדרשו לנצר את היהודים תחילה בחו"ל ורק לאחר מכן הרצל היה שייך בתחילה לאגף הק

כהכנה לבואו המחודש של "אותו האיש"המקדש, -להעלותם לארץ כדי שיקימו את מלכות ישראל ואת בית
33

ולכן הוא נפגש  

. האפיפיור, לא זו בלבד (227, חלק א עמ' , ספרי הימים18.8.95)יומנו בתחילה עם האפיפיור ושידלו לנצר את כל העם היהודי 

שראה שתוכניתו של הרצל הזויה ובלתי ניתנת למימוש, אלא שהיא גם סותרת לקנון הנוצרי שאלוקים התייאש מעמו והחליפם 

נוצרית )קתולית ופרוטסטנטית( לשם מטרה זו. בלית ברירה, -הוא דחה את בקשת הרצל להקים קואליציה כללולכן בנוצרים 

עבר לאגף המתון יותר בתנועות נוצריות אלו, שגרסו שיש לקבץ תחילה את גלויות ישראל לא"י כדי שהם יקימו את  הרצל

ומי שיתנגד יחוסל ורק אז לנצרםמלכות ישראל ואת בית המקדש, כפי שמופיע בנבואות אחרית הימים 
33

ולכן הוא מחליט  

, שמבחינתו היא יכולה בלית )אריאנה מלמד, שם(רק בגרמנית  לעבד תכנית חדשה וקורא לה "מדינת היהודים" שבה ידברו

כ"מקלט לילה" ורק לאחר ששם כולם יתנצרו, ניתן  )= סגנו של הרצל(ברירה להיות גם באוגנדה או ארגנטינה, כדברי מכס נורדאו 

סר הפרוסי וילהלם אומנם לפני כן, הרצל מנסה לממש את התנצרותם בארץ ישראל בעזרתו של הקי להעבירם לארץ ישראל. 

הנצרות" של ארץ ישראל ולשם כך הוא הגיע יחד עם כומר בית הקיסר ויליאם הכלר בשנת -השני, שראה את עצמו כ"אבי

, כאשר הגיע אז לארץ גם הרצל 1898
1

"אתה המשיח"  –(, שאותו הכתיר הכלר כמשיח באומרו לו 461)עמ' 
34

(, 328)עמ' 

  נוצרי, כי מוצאו היה יהודי והוא גם חי בפועל כמתנצר. שכן הרצל מילא את כל התנאים כמשיח 

]השבתאות ובגלגוליה כדי להבין כיצד נשאבו יהודים לזרועות הנצרות הפרוטסטנטית ויצרו את הכתות שהתבדלו מהעם היהודי 

]"ניב שלמה -בןר קרוא את מאמרו של פרופ. אליעז, ניתן למודרנית[-ההשכלה והציונות המודרנית והפוסט )המאוחרת( –בהמשך 

 ובמיוחד את הספר "מגרסת הזהויות" של שחר פלד.ד[ -המדרשיה", תש"ל, עמ' עג

הוא כל כך מושג המשיח, בגיל שתים עשרה.   הרצל קורא בספר גרמני לראשונה על  –הרצל מדמיין שהוא המשיח 

לדבר הזה „  –וטלו למשה רבינו ואומר לו מתרגש עד שהוא חולם, כפי עדותו, על הופעתו של משיח אשר לוקחו על זרועותיו, נ

  .   [254-7]"השכלה ושבתאות", ש. ורסס, ירושלים, תשמ"ח, עמ'  “התפללתי

מידת הרציפות הקיימת בין התנועה הלאומית ושאיפותיה ובין נקודות היעד של התנועות המשיחיות אשר „ –ש. ורסס כותב שם 

בי, גברה והלכה עם הופעתו של תאודור הרצל...בלימוד גזרה שווה בין שבתאי קדמו לה ובכלל זה, דמותו ופועלו של שבתאי צ

צבי ובין הוגה הציונות המדינית...זכריה פישמן, הביבליוגרף של הרצל, אשר ריכז את התגובות שהוקדשו בלשון העברית 

ין שבתאי צבי, ד"ר תיאודור לדמותו של הרצל קובע: "רבים הביטו על מחבר 'מדינת היהודים' כעל אחד ממשיחי השקר...מע

שני דודיו היו משומדים ]רשמית[. הרצל למד ארבע שנים בבית הספר הרפורמי למשומדים   .“הרצל ענה על כל הדרישות

הימים התנכ"י, כדי -ספר נוצרי מהתנועה האונגליסטית, שדגלה במימוש נבואות אחרית-לבית וריעבאביו הבבודפסט ואחר כך 

שבמזכירות ביה"ס הנוצרי אמרו לו שברישומי  ,פרופ. י. רבקין אמר לי  האיש". -ו המדומיין של "אותולהכין את הקרקע לבוא

ביה"ס מוזכר הרצל, כמי שלמד שם באותן השנים. חינוך אוונגליסטי זה השפיע על עתידו, כאשר הוא חתר לבנות בארץ ישראל 

העם היהודי כל שניתן יהיה ניתן לנצר שם במרוכז את כדי מקדש כפי שכתב ב"אלטנוילנד", -מדינה של יהודים עם בית

  ובכך לממש את האמונה האוונגליסטית שעל ברכיה הוא התחנך.  גלויות-באמצעות קיבוץ

משיח השקר שלהם, כאשר הרצל רואה  פי המצאתם-על, רק כאשר יתמלאו תנאים אלו יגיע בשנית לפי אמונת האוונגליסטים

בית תיפלה רפורמי(, כדי לראות יהודים המתכנסים לצרכים  - הביאו אביו ל"טמפל" )"מקדש" 13את עצמו כאותו משיח. בגיל 
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פולחניים שהמציאו כחיקוי לכנסיה הפרוטסטנטית 
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( ויש הטוענים, כי לאחר מכן נלקח על ידי אביו, לתקופה 323)עמ' 

וכו" של הרצל, לקשר הנוצרי עם העם היהודי.  מסויימת, לבקר שם פעם בשבוע. בכך הרגיש אביו, כי הוא יוצא ידי חובת "חינ

, דתייםכי הרצל עצמו התנצר רשמית וכך חינך את ילדיו לחיות כנוצרים פרוטסטנטיים  מדברי בנו של הרצל נוכל להיווכח,

יה מסיבות קונספירטיביות, כדי למשוך את העם היהודי למלכודת ההתבוללות, הרי שבנו ה שהוא לא נתן לכך פומביאלא בעוד 

 הרצל, אשתו וכל צאצאיו היו גם חולי נפש. כאמור לעיל, פטור מבעיה זו וחשף את זה בפומבי. 

נורדאו היה סגנו של הרצל בהסתדרות הציונית וממייסדיה. הוא חי עם נוצריה, עובדה  –רופא השיניים מכס נורדאו 

באמצעות התירוץ של פתרון בעיית אל שהיקשתה על התכנית החשאית של הציונות לנצר את כל העם היהודי בארץ ישר

רפורמי, אך נורדאו -. הנוצריה הציעה לנורדאו לבצע לעצמה "גיור" נוצריהאנטישמיות שהם בעצמם יצרו כתאורייה גזענית

הרי בודאי לא נבצר מאזרח יהודי, כלומר מאזרח "המדינה היהודית" הקיימת לשאת „ –סירב. הרצל תמך בסירובו וכתב לו 

וץ לארץ. על ידי נישואין אלו היא תיהפך ליהודיה מבלי לשים לב לדתה, אם יהיו לה ילדים, הם יהיו יהודים נכריה בת ח

. הכשלון של הרצל לממש את שאיפת חייו לנצר את כל היהודים בחו"ל [108]"זכרונות נורדאו", מכס נורדאו, עמ'  “ממילא

הבאת כל היהודים  –הפרוטסטנטית האוונגליסטית  ל הנצרותגרם לו לעבור לתוכנית האגף המעשי שבאמצעות האפיפיור, 

ישראל ואז הוא יוכל לממש את חלומו להיות המשיח הנוצרי ואם -ידי קיבוץ גלויות לארץ אחת. עדיף שארץ זו שתהיה ארץ-על

היהודים  יווצרו קשיים, ניתן להעביר כאמור לעיל, את כל היהודים בינתיים לאוגנדה או לארגנטינה ושם לנצר את כל

אוג ל"השבחת הגזע", הספר וכן לד-ולהעבירם רשמית לנצרות הפרוטסטנטית האוונגליסטית שעל ברכיה הוא התחנך בבית

התנועה להקמת „ –תערובת. הרצל מתאר את השבחת הגזע במכתבו לנורדאו, כפי שהובא לעיל וכן בספרו -נישואיבאמצעות 

יכול יוכלו להתבולל ים כשם שלא תזיק למתבוללים משאר הארצות...מדינה שאני מציע לא תזיק לצרפתים האיזראליט

 (.17)"מדינת היהודים" תיאודור הרצל, עמ'  “, משום שהאנטישמיות הנוכחית תידום לנצחבשלוה

 
"תיאוריית הגזע" רק אומצה ע''י הנאצים, אך הומצאה על ידי ראשי הציונות והאנטישמיות הופנמה 

היתה ההחלטה שהציונות היא  גזענית וכן  (10.11.1975 -)ממהחלטות האו"ם הידועות  אחת  לגרעינה האידיאולוגי:

נגד, -כתגובת .(16.12.91 -)בהמדינה שהיא הקימה. פירסום החלטה זו התקבל בארץ בזעם רב, מה שהוביל לביטול ההחלטה הנ''ל 

''ם ביחס לעובדות ההיסטוריות אמורה להחשב החלטה זו של האו מאידך,שם הציונות. -החלו לקרוא לשדרות ורחובות רבים על

מכיון שסגנו של מייסד הציונות, רופא השיניים מכס נורדאו וכן הרופא , כי המציאות עולה על כל דמיון, עדיין כהחלטה מתונה

ת , שהיתה הבסיס המרכזי בפיתוח האידיאולוגיה החולני"תיאוריית הגזע"היהודי צ'זארה לומברוסו היו אלו שפיתחו את 

     כדי לתאר מצב  19-צ'זארה לומברוסו, רופא וקרימונולוג שטבע את המונח "מנוון" במאה ה)= היהודי( היה זה „ –הנאצית 

מפיצי האידיאולוגיה הנאצית אימצו בחום את המונח הטכני ועשו בו שימוש כדי להשחיר    נתפסת כהתפוררות.נורמלי...ה-א

משתמש הסופר הציוני מכס נורדאו בתאורייה של  1892-...בספרו "התנוונות" מ[]= כגון מוסיקה יהודיתמוסיקה דחויה 

אליה הוא נחשף בסוף  ]= קוד מבנה וצורת גולגולת והשפעתם כביכול על האופי[...ב"ניוון" הזה כמו במקרה של וורלן למברוסו

שימוש, גם בקשר להדגשת הקביעה של אסון. היא הפכה בידי הנאצים כנורמה ל-. לתאורייה זו היו השלכות הרות19-המאה ה

 .]= ושעל בסיסה הם יצרו את השמדת יהודי אירופה[ערך מוסיקלי ואמנות באמצעות בחינת המקור הגזעי 

יוצאת מגדר הרגיל, שלומברוסו ומכס נורדאו, שאת עבודתם בחרו הנאצים לאמץ ולנכס  ]= עובדה עצובה ונלעגת[זו אירוניה 

, 8מוסיקה מנוונת" )"מוסיקה בגלות", עמ'  –ידי הנאצים -]ד"ר אלברכט דימלינג/ מאמר "מוחרמת על “לעצמם, שניהם היו יהודים

  . ([2011הוצאת הקונסרבטוריון המלכותי, קנדה, 

ו"תאוריית הגזע" שפיתח מכס נורדאו, מופיע בספרו של היטלר "מיין קאמפ". בהשראת שם  (Entartung)מושג ה"התנוונות" 

הנאצי ד"ר האנס גונתר מפרייבורג את ספרו "מדע הגזע של העם הגרמני". חוקרי  1922 -רדאו, כתב בשנתספרו של מכס נו

"המכון להסטוריה בת זמננו" במינכן, הוציאו לאור בשנת תשע"ו את ספרו של היטלר "מיין קאמפ" במהדורה עם הערות והם 

ר המבוסס על ספרו של מכס נורדאו. נורדאו אף דאג לבסס פי ספרו של גונת-גם הוכיחו שהיטלר אימץ את תיאוריית הגזע על

  את הציונות מתחילתה, על הגזענות האנטישמית. 

, מתוך הפנמת התעמולה והקריקטורות האנטי (Muskuljudentum)מכס נורדאו יצר את הביטוי האנטישמי "יהדות השרירים" 

ית ועל כך הוא נאם בקונגרס הציוני הראשון, בהקדימו לנאומו את , נצלן ומנוון גופנ)פרזיטי(יהודיות, שהיהודים הם עם טפילי 

ריכרד וגנר  –המוזיקה של האנטישמי שתמך מאוחר יותר בנאציזם 
31

השוואה שנקט נורדאו, שררה גם בערש „. (122)עמ' 

אירופה, אשר הלאומנות הנאצית. רוח הלאומנות ה"פולקיסטית" עמדה ביסוד התפיסה של מנהיגים בתנועה הציונית במערב 

“ נורדאו היה להם לפה..."דמות היהודי" סימלה את היעדר השורשים והמוסר של ישרות ללא "דם ואדמה"
40

  . (80)עמ' 

התעמלות היא בעלת חשיבות עליונה ליהודים...אנחנו חסרי כח שרירים ויכולת, שהרי במשך אלף שנות חיי גטו „ נורדאו כתב: 

..בנאומו...ציין בעיקר את פסיכולוגיית הגזעים...תיאוריה שתרמה לא מעט להלך המחשבה איבדנו את כל הכשרים הגופניים.

האנטישמיות ו"תיאוריית הגזע והשבחתו" היו מושרשות היטב בחוגי היהודים המתבוללים הנבערים (. 82)שם, עמ' “ הנאצית

  בגרמניה.  )= תורה(מדעת 

ידי גרמניה והגרמנים דרשו לבצע גרמניזציה מיידית של יהודי -אית עללאחר מלחמת העולם הראשונה, נכבשה פולין הקונגרס

משה" לפי המלצת חוגים יהודיים בברלין...חבר הרייכסטאג -מנהל "בן דת„בראש משרד החינוך הגרמני הועמד  פולין. 

אי עוד לפני מאות בשנים מהמפלגה הדמוקרטית...ד''ר לודוויג האאס...השקפותיו על יהדות פולין: הם...לדעתו הם התערבבו בוד

עם הטאטארים ועל כן הוא רואה בתור יעודו הנעלה ההיסטורי, להפוך את השבטים האלה, הפראיים למחצה על פאותיהם 

ומעיליהם הארוכים, לאנשים תרבותיים, לפי דוגמת היהודים הרפורמיים בבאדן! ראשית כל לדעתו, לאסור את ה"חדרים" ובתי 

]רבי יעקב רוזנהיים,  “גרמניים, על יסוד חוק לימוד חובה-ר ילדי ישראל המסכנים בתי ספר יהודייםתורה ולהקים עבו-התלמוד
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  "זכרונות", בני ברק, תשל''ט, עמ' קצ''ה[. 

של הערצת כוחות הגוף והספורט שבהם  כך, שהוא אינו נגרר לרמה הפרימיטיבית-העם היהודי היה גאה מאז ומעולם על

גויים, בעוד שהעם היהודי מתייחד ומאופיין ברמה הגבוהה של היותו "עם הספר" שכוחו בפיו ובלימוד החיים וה-מתייחדים בעלי

  הגוים שכוחם היה בעיקר בשריריהם.  , לעומתשל מקורותינו)= אנליטי( ניתוחי 

הגלות, כל לעומת האנאלפבתיות של רובה של האוכלוסיה הסובבת את היהודים באירופה במשך אלפי שנים, במשך כל שנות 

לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי ,,ילד יהודי בן שלוש כבר למד לקרוא בספר "ויקרא". באוזני כל יהודי הדהדה קריאת הנביא 

וכיום כאשר  הציונות הורידה את העם היהודי לרמה חייתית של הערצת כוחות הגוף לעומת זאת,. ]זכריה )ד, ו([ “אמר ה' 

  אבל. -ויים, כושלת במשחק ספורטיבי מול נבחרת של הגויים, אנו חווים במדינה יוםנבחרת ישראל, שנכללים בה גם ג

בסרט שהופק עבור הקונגרס הציוני
32

, יוחדו דקות רבות לתאור הספורט בלימודי גימנסיה "הרצליה" בת"א ואגודות "מכבי" 

ומעט מאוחר יותר עבדו כחמישה מליוני  במושבים ובערים. בזמן הפקת הסרט, עבדו מליוני יהודים בעבודות פיזיות בארה"ב

  יהודים בבריה"מ ובמרכז אירופה עבדו מאות אלפי יהודים בחקלאות במאות כפרים.   

, שהוא זוכר שהתאספו כמאתיים אנטישמיים עם מוטות ברזל, אלות וסכינים לפרוע במיעוט לפני עשרות שנים סיפר לי יהודי

יר חוסט, בהרי הקרפטים. היו שם בני משפחת קופל, שגובהם היה כגובה הארזים. היהודים החקלאיים החרדים בכפרו ליד הע

אבי המשפחה ושלושת בניו הרגיעו את היהודים בכפר ואמרו להם שהם לבד כבר יטפלו בפורעים. כאשר התקרבו הפורעים, 

על ורצו -העגלות הכבדות אל בני המשפחה התירו את הסוסים ממוטות העגלות הארוכות שלהם ונכנסו בין המוטות, הניפו את

במהירות לעבר הפורעים שנסו על נפשם. אם כן, לאיזה עם יהודי מנוון מבחינה גופנית התכוונו הציוניים וראשיהם ? אלא 

באמצעות "תאוריית הגזע", הם הפכו הפנימו את התעמולה האנטישמית שהם יצרו שכאשר הציוניים באמצעות ראשיהם 

עוורון והתגייסו בלהט פסיכוטי בלתי נשלט להתקפה גזענית ואנטישמית על -ית, הם היו מוכילאנטישמים בעלי שנאה עצמ

תדמיתו של העם היהודי בגולה בנאומיהם בפני יהודים, אך בפרט בפני העם הגרמני ושאר העמים ובפני כל גוי שרק היה מוכן 

 לשמוע אותם, כפי שנראה להלן.

היטלר „  – , תשע"ו(27-8)"דרך הגלות", עמ' ידוע מקנדה ד"ר רבינוביץ בשנת תשכ"ט נביא להלן חלק ממצאיו של חוקר השואה ה

בספרו "מיין קאמף", שר התעמולה הנאצי גבלס, יוליוס שטרייכר עורך העיתון הנאצי האנטישמי "דר שטירמר" והאידיאולוג 

העולם הראשונה. כל הצרות בגרמניה  הנאצי רוזנברג, בכתביהם ובנאומיהם האשימו את היהודים בתבוסה הגרמנית במלחמת

ידי הנאצים ליהודים בגרמניה. הם הצהירו שיש יותר מדי יהודים בגרמניה, שאין ליהודים הזכות -שבאו אחרי המלחמה יוחסו על

, כפי )= ע'פ "תאוריית הגזע" של מכס נורדאו והתעמולה הציוניתמפתח בגרמניה ושאינם אזרחים טובים, שהם טפילים -להחזיק בעמדות

יש  את הזכות למנוע  -הכריזו הנאצים  -, שהם נאמנים לגרמניה רק כשזה מועיל להם באופן חומרי. לגרמנים שנראה להלן(

  מהיהודים את חדירתם לענייניה של גרמניה.  

מנהיגים  ידי-יש לשים לב, שללא יוצא מן הכלל, לא היתה אף אחת מהאשמות הללו מחודשות, כי כולן כבר נאמרו לפני כן על

ציוניים בגרמניה, כדי להרבות אנטישמיות בגרמניה, שעל ידי זה הם יאלצו את היהודים בגרמניה לחבור לתנועה הציונית ולהגר 

עבור הנוער  )= עיר אוניברסיטאית(ניתנה הרצאה בפני סטודנטים באוני' היידלברג  )= למניינם( 1920לארץ ישראל.  בשנת 

בוסת גרמניה במלחמת העולם ושאת המהומות המהפכניות שהיו אחרי המלחמה יצרו היהודים הגרמני, שהיהודים אשמים בת

מי זה האיש שאמר לסטודנטים אלו את ולכן יהיה זה מוצדק, שהגרמנים ימנעו מהיהודים דריסת רגל בענייניה של גרמניה. 

ראש -יונית העולמית ויושבהצ-מי שמאוחר יותר התמנה לנשיא התנועהנחום גולדמן,   ?השקרים הנתעבים האלה

= נחום גולדמן, היה אחד מהמנהיגים הציוניים שעלה לרגל מאוחר יותר אל  האמריקאי בן הכט, מחבר "כחש" המתעד ] הקונגרס היהודי העולמי

הדיווחים על פעולות בספרו  את חלקם המכריע של ההנהגה הציונית ועסקניה בשואה ואת מאמציהם למניעת ההצלה של מליוני היהודים, הן בהשתקת 

תאנה. גולדמן ומנהיגים ציוניים אחרים -ההשמדה הנאצית והן בחבלה במאמצי ההצלה, מלבד מספר פעולות הצלה סמליות כדי שישמשו אותם כעלה

יעקב  היה זה גם המנהיג הציוני האחר,[. התחננו בפני בן הכט שיצנזר וימעט בסיפור חלקם בהשמדת העם היהודי באירופה, )שם במבוא(

  אנו רוצים להישאר כך".  , אמר..."אנו היהודים עם זר בקרבכם,)= למניינם( 1921קלצקין, אשר קצת אחרי זה, בשנת 

כמה שנים לפני כן, היה זה חיים וויצמן, שלשם מטרה מדינית זו, הכריז באסיפה ציונית בברלין "לגרמניה יש יותר מדי 

וני הוא הסבל של היהודי, יהיה יותר גרוע...זה יעזור להקמת מדינה יהודית, אתן יהודים"...היה זה תיאודור הרצל שאמר "חי

 עידוד לאנטישמים להחרים רכוש יהודי...זה יעזור ברדיפת היהודים, האנטישמים יהיו ידידינו...".

ידיאולוג הראשי, העיד הא -כרכים  23 -מלחמה נאציים בכירים, שכל עדויותיהם נמצאות בספרייתי -במשפטי נירנברג לפושעי

שהוצא אחר כך להורג, אלפרד רוזנברג, כי האידיאולוגים הנאצים הודרכו בדבריהם על ידי נאומיהם של מנהיגי הציונות 

  "לא עשיתי יותר מאשר לזרז, את מה שאמרו הציונים הראשיים".   –המדינית. יוליוס שטרייכר העיד 

ונות בשוויץ ובטורקיה, שיממנו באמצעות כמה מליוני דולרים שהיו כאשר רבי מיכאל וויסמנדל פנה במכתב לנציגי הצי

הצלה זו -פי פנייתו של הצורר אדולף אייכמן לבצע עיסקת-מליון היהודים בהונגריה וסביבתה על 1.2ברשותם את הצלתם של 

, שבידיו )יו''ר הבונדס דאז( מתאי הגזים לפני שהוא יורה לשלחם לשם, הוא קיבל בחזרה מכתב נזעם מהעסקן הציוני סאלי  מאייר

"זו עזות וחוצפה. בזיון הוא למלא בקשה כזו, מאחר שכמה שיהיה גדול יותר מספר  –היה מופקד כסף זה. מאייר כתב לו 

היהודים הנספים בתאי הגזים והכבשנים, כך יגדלו הסיכויים לקבל מדינה בארץ ישראל. אתה צריך לזכור ולשים נגד עיניך, 

אנו צריכים, הוא להפנות את מאמצינו, כדי שנקבל את הארץ בסוף המלחמה ואם אין אנו מביאים מספיק שהדבר העיקרי ש

  . "רק בדם תהיה לנו הארץקורבנות, לא תהיה לנו סיבה לדרוש ארץ עצמאית. לכן, זו טעות, חוצפה ועזות לבקש...

"פרה אחת בארץ ישראל, יותר חשובה מכל   –הכריז ,  )= שר הפנים בעבר(מנהיג נוסף של התנועה הציונית, יצחק גרינבוים 

אמר חיים ויצמן, "שעדיין היתה אפשרות להציל  1937לפני המלחמה, בשנת  . (, דאז)= כשלושה וחצי מליון יהודיםיהדות פולין" 

  “.את יהודי גרמניה" משיקולים כלכליים ומשום שהם היו מתבוללים...
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ידי ראשי -עם ביהודים על-ועידוד לעריכת פוגרומים ורצח יצירת "תאוריית הגזע"וכפי שנראה להלן,  יצירת האנטישמיות

הציונות ועסקניה, נוצרה כדי לגרום לכך, שזו תהיה הסיבה המדרבנת יהודים להצטרף לתנועה הציונית וכדי שאומות העולם 

ה בזמננו, על חברות שפיתחו מאד מזכירה את מה שהתגל תרמית זוועתית זו"ישוכנעו" בצורך להקמת מדינה ליהודים. 

חברות אלו, היו גם אלו שיצרו וירוסים שונים והחדירו אותם  וירוס עבור משתמשי האינטרנט.-תוכנות של אנטי

מידע של משתמשים פרטיים, קריסה שגרמה כמובן נזקים כבדים -שגרם לקריסה של אתרים וקבצי מהלרשתות האינטרנט, 

וירוס, כדי שמליוני צרכנים יקנו מהם תוכנות אלו. מאוחר יותר הם יצרו עוד -של אנטיואז הם פירסמו שהם פיתחו תוכנות 

וירוס חדשות כדי שעוד פעם -וירוסים חדשים שהוחדרו לרשתות ואז הם "בישרו" לצרכני האינטרנט שהם פיתחו תוכנות אנטי

             יקנו מליוני צרכנים את תוכנותיהם.

עם ואז -הם יצרו אנטישמיות ורצחפי המידע שהתגלה בעשרות השנים האחרונות. -על יה,ראשי הציונות ועסקנ כך פעלו

באמצעות הקמת מדינה "יהודית"  ברוב "נדיבותם", הם הודיעו לעם היהודי שיש להם פתרון בלעדי להגנת העם היהודי

מדינה והמרידה של ראשי שהוכשהם הקימוה, מפעם לפעם הם מייצרים מלחמות נגד היהודים במדינה, כדי שלא ישכחו 

הם "הפתרונות" לבעיות הבטחון הפיזי  הציונות ותועמלניה בשבועות שהשביע אלוקים את עם ישראל שלא למרוד בגויים,

מהקמת המדינה החלה שוב אחרי מלחמת העולם להיווצר אנטישמיות ברחבי העולם ושוב "מוכיחים"  . כתוצאהשל היהודים

התכנסות היהודים למדינת ישראל הוא הפתרון, לאותם מליוני היהודים בעולם שעד עתה עדיין ראשי הציונות ותועמלניה שרק 

רבים מבין הציונים...אימצו והטמיעו „וירוס" שלהם.  -ראשי הציונות לא הצליחו למכור להם את "פתרונות" תוכנות "האנטי

“הם האנטישמים למיניהםבעולם המושגים שלהם, דמות יהודי מסכן וחיוור של תחום המושב שייחסו ל
40

  (. 123)עמ' 

ציוני טוב, אדם חייב להיות מעט מן  כדי להיותהיה אופנתי בחוגי הנואמים הציוניים להצהיר מעל כל במה ש"„

 “"האנטישמי
31

מכיון שהטיעונים להמשך בידולם ורדיפתם של היהודים בגלל דתם או תרבותם איבדו „. (112, הערה 250)עמ' 

ת השפעת הנצרות הפרוטס' של הדגשת היחיד והשויון בינו לבין שאר כל בני המין האנושי, בניגוד ללותרניות הפרוטסטנטית שדגלה )= בעקבומכוחם 

כצידוק  )= בעקבות "תאוריית הגזע, של מכס נורדאו(, ממילא עלה ערכו של הטיעון הביולוגי עם, לאום, קמונה וכו'( –בקבוצתיות 

גזע" שונה ומיוחד, תכונותיהם המיוחדות טבועות במהותם הביולוגית. כך הפכה שנאת היהודים לרדיפתם: היהודים הם בני "

של הפובליציסט  פרי המצאתו, 19 -של המאה ה 70 -לשנאת הגזע השמי, לאנטישמיות. מקור המונח "אנטישמיות" בשנות ה

ועל השונות בין בני אותו מין...משה הס וילהלם מאר והוא נשען בפירוש...על הבסיס החומרי של האבולוציה של המינים 

עצמם שקראו להתחדשות לאומית בארץ ישראל, התייחס  )= המתבוללים(שהיה אחד הראשונים מקרב היהודים  (1812 -1875)

לים ]= הספר שעל פיו ר' א. י. קוק ביסס את ספרו "אורות מאופל" )ראה בבטאון המתנחליהודים כגזע  (1862)בספרו "רומא וירושלים" 

כפי שזה קנה לו אחיזה במרכז  "דם ואדמה",אומת גזע שעוצבה ב Volk ...הציונות אימצה לפיכך את המושג"נקודה", תשמ''ב([

“ 19-אירופה של המאה ה
40

ביטוי בוטה יותר מכך לרעיון הייחוד הגזעי של היהודים שהיה טבוע בהלך „  . (18 -19)עמ' 

)= המשורר הלאומי של השמאל, שאותו כה  דבריו של חיים נחמן ביאליקפה, הם בני התקו נוצרים(-)= היהודוהמחשבה של 

במסיבת עיתונאים באוניברסיטה העברית, העריצו ר' א. י. קוק ובנו, משורר שהעריץ את "המשיח" הנוצרי ומשיח השקר שבתאי צבי( 

המקובלת של הציונים  )= האנטישמית(מוצא : "גם אני, כמו היטלר, מאמין בכוחו של רעיון הדם"...נקודת ה1934בראשית שנת 

שהחיים בגולה נתנו בהם ושתפקידם לחלץ את היהודים ניוון  היתה שאכן, "התכונות היהודיות" המושמצות הן אותות של

     .)שם(“ ...לזו של "יהודי חדש" בדמותו של אזרח "נורמלי" במדינה מערבית מודרניתהניווןממסלול 

לממדים של טירוף, כאשר ראשי הציונות כיום בממשלה  הקצינה כיוםת, אנטישמית וגזענית זו תפיסה פרימיטיבי כידוע,

ובמערכת המשפטית חוקקו חוק שהיה אופייני למשטרים אפלים בעבר, לזרוק לכלא את אלו ממבחר העם היהודי, היחידים 

 ללמוד בשקידה וברציפות את התורה. שנשארו יהודיים, אם יסרבו לעבור תהליך של התנצרות כ"יהודים חדשים" וימשיכו

תפיסה גזענית זו של "יהדות השרירים", מיסודו של מכס נורדאו, המרכז  שממשיךכיום, ישנו במדינת ישראל משרד ממשלתי 

-הציוני להפגנת השרירים ולאלימות פיזית "הצליח", באופן מסחרר. משרד-את כל הפעילות הפולחנית של הספורט. החינוך

ח שכמעט תשעים אחוזים מהתלמידים המתחנכים במוסדות הציוניים מדווחים מדי שנה שהם נחשפו לאלימות מצד החינוך מדוו

חבריהם והם אלו שבידיהם יופקד בעתיד גם הצבא, בו הם ישמשו כחיילים וקצינים. אחוז דומה של מורים, גם הם מהנחשפים 

 מצעות השבתת הלימודים.מידי שנה לאלימות תלמידיהם והם מקיימים על כך מחאות, בא

 
)עמ' יב(. 39מושג "התחיה" הוחדר ע''י הגזען האנטישמי ארתור רופין לאתוס הציוני –מושג "התחיה", באתוס הציוני 

כידוע, מושג "התחיה" מופיע רבות בהסטוריוגרפיה הציונית, כמושג מכונן המבטא את הפיכת חלק מיהודי הגולה בהגיעם לארץ 

יה ונושמת, כאשר הגולה נתפסת כמרחב מת בו נמצאים היהודים שאומנם מהלכים על רגליהם, אך מהוויה מתה להוויה ח

פי היסוד הפרוטסטנטי של הארציות החברתית והחומריות, שהרי אם הם -למעשה הם נחשבים כמתים מבחינה לאומית על

ס נורדאו הופנמה  ע''י הנאצים, כאשר תובנה גזענית זו של "תיאוריית הגזע" של מכ חשבים כחיים, אין את מי להחיות. נ

, ששימש יותר Bידי הנאצים, במחנות ההשמדה. גם את גז ציקלון -תעמולה זו הבשילה לכדי יכולת רציחת העם היהודי על

מאוחר לשם יצירת תאי הגזים, פיתח המשומד פרופ' פריץ הבר מגרמניה.  חשיבה ותדמית ציונית זו על היהודי בגולה כאדם מת 

מת, הופנמה דרך הציונות אל גרעינה של האידיאולוגיה הנאצית, שגרסה כי הרוב היהודי בגולה הינו למעשה מת -וף חיבעל ג

מצב אונטולוגי ,,ההולך על רגליו והינו חסר רגישות, ושיש רק לנקות את המרחב ממנו. כך גם ניבנה מחנה ההשמדה, כדי ליצור 

מרחב, גוף, שפה", -]פרופ. בועז נוימן, "התרבות הנאצית ”מוות היה המוות מצב של הוויהשל הקרבן כהוויה מתה...במרחב ה ]= מהותי[

 .], ספריית מעריב, הוצ' אוניברסיטת חיפה81עמ' 

על ברכיה  10לא זכה להתחנך כבר מילדותו על לימוד התורה בטהרתה. הוא התחנך כבר מילדותו בגיל ר' א. י.  קוק כידוע,  

ט, ירשלים, -אילן, "אזכרה", ח''א, עמ' קצח-מאיר ברהשכלה והציונות, תוך עירבובה עם לימוד התורה ]של ספרות התעמולה של ה
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ולכן גם הוא , ורשה, תרפ''ט[ 189]יצחק ניסנבוים )מנהיג המזרח"י של פולין(, "עלי חלדי", עמ' וכן בבחרותו ובהמשך חייו  תרצ''ז[

  יה" וגם אחד מחיבוריו מוכתר בשם "אורות התחיה". משתמש בכתביו פעמים רבות במושג הגזעני של "התח

כיצד הוא הפנים בשלמות את הגזענות האנטישמית של ה"התנוונות", ההתעמלות ו"יהדות השרירים" של מכס  נראה כעת,

פי נורדאו לגבי העם היהודי בגולה וכיצד הוא מבצע את החילול והחילון של מושגי הקדושה המופיעים במקורות היהודיים, כ

]הרב אהרן רוזנברג,  “...להגן על אומתנו]= בבריאות הגוף[שרוצים להתפתח בבריות גופא ,, –יהודה -שהתמחה בכך אליעזר בן

שאותו הוא יצר, כדברי בנו, בהשראתם של כתבי  )סי' לד( בחיבורו "אורות מאופל". [1108"משכנות הרועים", ח''ג, עמ' 

 )היסוד הפרוטסטנטי של(פי -, הוא מחקה את התעמולה הציונית, שעלם "נקודה", תשמ"ב[]בטאון המתנחליהמשומד הציוני משה הס 

 יש ליצוק לתוך ביטויים של קדושה מהתורה, את תפיסת המציאות הארצית והחומרית הציוניתהבנת המציאות כחומרית, 

 –באותו סיגנון  )ב"אורות מאופל"(הוא כתב  גםולכן  ואילך[ 255]פרופ. אניטה שפירא, "המוטיבים הדתיים של תנועת העבודה", עמ' 

לחזק גופם...היא משכללת את הכח הרוחני של הצדיקים העליונים  בארץ ישראל ההתעמלות שצעירי ישראל עוסקים בה„

 –. הוא אינו מסתפק בכך ואף מגיע להקצנת המצאותיו, שהדהימה את גדולי התורה  “העוסקים ביחודים של שמות קדושה...

מעלה את השכינה מעלה מעלה, כעלייתה על ידי שירות ותשבחות שאמר דוד מלך  )= של המתעמלים(קדש הזאת עבודת ה„

   .)שם, ב"אורות מאופל"( “ישראל בספר תהלים

לציין את  לא יכל, ר' א. י. קוק הגיע למסקנה הפוכה מכל מה שמופיע במקורות היהודיים ולכן הוא גם כתוצאה מהשוואה זו

, כיון שאף אחד לא יוכל למצוא שהוא אינו מציין מקורות להגיגיו , כפי שהוא בעצמו הודה במכתב להוריו,המקור לדבריו

וכן האמירה הגזענית  חלק ד', אגרת א', מט[ ]"אגרות הראי''ה",פה -שבכתב ובעל כל קשר בין דבריו למקורות התורה

מי שמתנגד לי, או שמוחו ,,וכן שגעון הגדלות  “ראיםאצל הפושעים, הנפש בריאה יותר מאשר אצל הי,,ש האנטישמית שלו:

  . ]"המעיין", תשרי, תשמ"ו, כ"ו, גליון א'[ “קטן או שהוא רמאי

שהעם היהודי הוא הוויה מתה במובן החומרי ושיש להתייחס ר' א. י. קוק מסגל בשלמות את "תיאוריית הגזע" הציונית, 

ותחיית המתים תאיר הנשמה הבשר ובגבורת ,, –כפי שמופיע במקורותינו  אליה כגוויה שניתן להחיותה, ולא במובן הרוחני

  . לג, עמוד פ[ ]"אורות התחיה", “שלמה"([-מס' עדיות )א, ז( )"מלאכת -]חצי גוף עליון מתבגוויות 

שחסרה  עם התפיסה האנטישמית והגזענית של הציונות, שהוגדרה כ"שלילת הגלות", היות שר' א. י. קוק מתאחד רואים אנו,

]"שמונה הוא מתאר את הגלות כ"מיותרת"  ולכןפרוטסטנטי שאינו יהודי כלל -לדעתם לעם היהודי לאומיות, שהוא מושג חומרי

, על אף שבכל מקורות ישראל מופיעים הסברים רבים על המטרות הנעלות שעל עם ישראל קבצים", ה יח )כרך ב', עמ' פא([

מתריע ר'  מאידך,. ]"דעת תבונות", סימן קנח[לאומות והרמח''ל כתב על כך בהרחבה  לממש בגלות, הן ביחס לעצמו והן ביחס

, שאותן יש )הפרוטסטנטיות( אלא להיפך, לשקוע בכל שיטות הטומאה והכפירהא.י. קוק שלא לשלול את הגלות הרוחנית 

]"אגרות הראי''ה", ח''א, ורה" , כאשר רק אז המקורות היהודיים יהפכו להיות "ארמון התלצקת לתוך המקורות היהודיים

  . [ד, ירושלים, תשמ''ה-אגרת רצ''ו, קסג

פה על -וראו בכך הפיכת כל התורות שבכתב ובעל הזדעזעו שכל גדולי התורה בתקופתו שנחשפו לכתביו, למותר לציין,

ש, או כשניסו להניאו מהתנהלותו, הם כמובן בנושאי פיקוח נפ בעיקר)אך כאשר הם נזקקו לעזרתו, הגנאי האפשריים -פיהם וכינוהו בכל כינויי

 )כגון: כופר, אפיקורס, מקולקל, משוגע, משכיל וכו'(. חלק מכינויי הגנאי רוכזו עם מקורותיהם כינוהו בתוארי כבוד כדי שיישמע להם(

  .(1076)"משכנות הרועים" בחמישה כרכים, החל מעמוד בספרו של הרב אהרן רוזנברג 

ולכן הוא הצטער על כך שבידוד  )שהגזע היהודי נחות כביכול(תף מלא ל"תיאוריית הגזע" שפיתח סגנו תיאודור הרצל היה שו

הפריע ל"השבחה הפיזיולוגית של הגזע שלהם, באמצעות הכלאה עם אחרים" ]של "עם לבדד ישכן", מספר במדבר )כג ט([היהודים 
36
. 

]= ויו''ר ארתור רופין, "אב ההתיישבות" ,, – ית"תיאוריית הגזע" חילחלה לעומקה של התנועה הציונ       

"המשרד הארץ הישראלי", מייסד מערכת החינוך הציונית בארץ 
39

קרא ל"טיהור הגזע פרוטסטנטי )שם, עמ' ו'([ -)עמ' ג'( ונוצרי

הוא  1933שנת "הגזע היהודי": ב )= הבעיות של(היהודי". אפילו עליית היטלר לשלטון לא ערערה את אמונתו של רופין בקיום 

, חוקר נאצי בענייני "תיאוריית הגזע" ודן עמו במאפיינים הגזעיים של היהודים. ד"ר )= הנ"ל(ערך ביקור אצל ד"ר האנס גונתר 

. אירופי-רופין גם טען שההבדל בין האשכנזים והספרדים גזעי ושהגזע האשכנזי עליון, יותר אוטנטי ויותר קרוב לגזע האינדו

]בחלוקת רשיונות העליה  “תפקיד חשוב בתהליך "הסלקציה" ו"הקליטה" של העולים)= השבחת הגזע( ניקה שימשה האווג בכך,

.טרם הקמת המדינה והחל מקום המדינה[
31

, )שם(רופין גם גרס   .וראה שם, עוד דוגמאות רבות לכך בשאר האליטות הציוניות( 61עמ' )

. דבקותו של רופין )ערבים שהתגיירו, או כאלה שדמם מעורב בדם ערבי(חדים גזע, אלא טיפוסים מיו-שהתימנים אינם יהודים טהורי

]הציוני היחיד ששימש לו דגם לחיקוי בתיאוריית הגזע של נורדאו 
39

ידי היטלר, השליכה לדידו גם -כפי שהיא נוסחה על ,)עמ' ז'([

לי אין לנו מנוס מרצח הדדי"או,, –עיוורת של ערבים ויהודים כחלק מובנה באתוס הציוני -על עידוד רצחניות
28

   .(60)עמ' 

רופין גם השפיע השפעה מכרעת על גיבושה של תיאוריית הגזע הנאצית, כפי שעולה מעבודת הדוקטורט של פרופ. איתן בלום 

מאוני' ת"א על ארתור רופין
39

גם הבולשביזם הרצחני ברוסיה ככלי מהפכני, הצית את . מאידך, [9,10,2009]עיתון "הארץ"  

דמיונו, כפי שהוא כתב ביומנו 
28

גוריון השליך את הגדרותיו הקומוניסטיות על הגשמת הציונות...שסוציאליזם -בן,,. גם (134)עמ' 

  ישראל" )שם(. -אצל חלוצי ארץ ]= מקבילות[כל אלה נמצאו להם אנלוגיות  –משמעו סובייטים וחשמול 

נועת העבודה באמצעות שמעון פרס גם בשנת תשל''ד, כפי שכתב את התנהלותה של ת הבולשביזם הסובייטי המשיך להנחות

בהתמודדות אתי על  )= שמעון פרס(מיום שהפסיד ,, –ראש הממשלה דאז מטעם תנועה זו יצחק רבין, על שמעון פרס וחבריו 

הנחת יסוד ראשות הממשלה...מנוי וגמור עם שמעון פרס כי הוא וראשות הממשלה בישראל ראויים זה לזה ואין להפריד. 

. "הכל מותר", )= "המטרה מקדשת את האמצעים"(נלאה זה את אשליותיו...לא הכיר מגבלות -"מוצקה" זו, שעליה ביסס חתרן בלתי

הנודעת: ככל שיהיה רע יותר, יהיה טוב  הבולשיוויסטיתהדלפות וחתירה מתמדת...וערעור מעמדה של הממשלה לפי המשנה 

  ., ספרית מעריב, תשל''ט[534חק רבין, "פנקס שירות", עמ' ]יצ  “יותר לאנשי פרס ולמנהיגם
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י" להכריז דוקא על הימין האתאיסטי "אומנם, עם עליית היטלר לשלטון ובמיוחד לאחר מלחמת העולם, מיהרו "רוב חברי מפא

כנאציזם ופאשיזם יהודי 
28

תר היא נקראה בשם )מאוחר יו. השרה לשעבר שולמית אלוני, מקימת מפלגת ר"ץ (30הערה  383)עמ' 

 .האגודה נגד השמצה[ –]ממאגר "מנוף" עשרה פעמים את ציבור שומרי המצוות בשם "נאצים" -כינתה בכנסת לפחות שש ,מר"צ(

  כפי שנראה להלן, שגם את "הכחשת השואה" יצרו דוברי הציונות. 

              .מט,יז([]ישעיהו ) “מהרסיך ומחריביך ממך יצאו,,התיעוד הנ"ל, ממחיש את הידוע מכבר, ש

 
רק אומצה  למוות!(  –לחיים!  שמאלה  –)ימינה "הסלקציה" הזוועתית לגבי היהודים במחנות ההשמדה 

 ידי ראשי הציונות-ידי הנאצים, אך הומצאה על-על
ם היה הרצון לגרש את כל היהודי השלב הראשוןמדיניות "הטיפול" של המשטר הנאצי ביהודים התפתחה בשלשה שלבים. 

היה חיסול רובם המכריע של יהודי גרמניה באמצעות סלקציה וגירוש של מיעוטם  השלב השנימגרמניה לפלשתינה. 

לפלשתינה, באמצעות "סלקציה" של הכשרים לעבודה ועסקנים ציוניים ואילו את החרדים ואת אלו שאינם כשירים לעבודה 

-ופי", היינו, ההחלטה לחסל את כל היהודים, מלבד משתפיהיה "הפתרון הס השלב השלישי והאחרוןהנדרשת בארץ לחסל. 

  נוצר כתוצאה מהלחץ הציוני.  המעבר לשלב השניהפעולה הציוניים. 

הציונים חינכו את הנאצים לחסל את רוב היהודים באמצעות יצירת מנגנון "הסלקציה", כאשר בתחילה הנאצים רצו להציל את 

כפי שכתב מי שהיה מראשי ף התרעמו על כוונת הציונים לחסל את רוב היהודים, כל היהודים באמצעות גירוש לפלשתינה וא

, ראש ועד "ההצלה" בוינה בספרו "פתחו שערים", על הזעם של אייכמן על הבררנות הציונית ועל החוץ אהוד אבריאל-משרד

ים מדי במורד הדנובה, למה אין אנו ...למה שלחנו אנשים מעט,,  –הסירוב להעלות כל יהודי לפלשתינה או לאנגליה או אמריקה 

וכיוון הסברתי...פעולתנו איטית, מפני שאנו מתעקשים לקחת רק צעירים   ?דוחפים יותר אנשים לאנגליה או לאמריקה

האמצעים, אפילו יהיו -אמצעים אנו סובלים ממחסור תמידי המגביל את עבודתנו. עלינו לקחת גם אחדים מבעלי-שהללו דלי

אך התעקשות זו של חינכה מאוחר יותר את הנאצים להשתמש ב"סלקציה" במחנות ההשמדה,  התעקשות זו  .“חולים וזקנים

הגזע, שאת החולים והזקנים יש לחסל ואין צורך להעבירם לאנגליה או -גם חידדה את "הבנת" תאוריית ראשי הציונות

ים ויצמןהגזע הציונית, כיוון שהם "אבק אדם", כדברי חי-פי תאוריית-לאמריקה על
42

, נשיא ההסתדרות הציונית דאז. הבנה 

 מום גופני או נפשי, גם מהגזע הארי.-גזענית זו של ראשי הציונות, חינכה מאוחר יותר גם את הנאצים לחסל מיידית זקנים, בעלי

יכמן ידי פרנז זיקס, מפקדו של אי-ודברים זה בין ראשי הציונות לבין אייכמן, מוסבר במסמך שחובר על-הרקע לדין

רק כאשר בשנים  ידי המדינה, אך התגלה-למניינם והוסתר במשך עשרות שנים על 17.6.1937 -בשירות הבטחון הנאצי ב

  האחרונות הועלו לאינטרנט כל הפרוטוקולים, המסמכים והמוצגים ממשפט אייכמן. 

ק שיהודים יוכלו לעזוב את גרמניה זיקס כתב במסמך, שנרקם הסכם בין ראשי הציונות לגרמניה הנאצית, שגרמניה תחוקק חו

לנוכח הסירוב של ההנהגה הציונית מחד לאפשר ליהודים הגירה לארצות  משמעותו המעשית של חוק זהרק לפלשתינה. 

-אחרות ומאידך לבצע סלקציה של העלאת מספר מוגבל של צעירים בלבד לארץ, ששאר היהודים בגרמניה ישארו במלכודת

של  ]ש''י[התחייבו הציונים להפוך את זרוע המודיעין "שירות ידיעות"  ,. בתמורה לכךלהם הציונייםהמוות בגרמניה, שאירגנו 

לחלק חיוני מהגסטפו הנאצי, ובפרט החיוניות להגן על היטלר מהתנקשות  )ובראשו פולקס פייבל מ"ההגנה" כמרגל ראשי("ההגנה" 

לפועל השמדת -כדי שניתן יהיה להוציא ,הושמדו(ר יותר משני מליון יהודים גם לאחר שהציונים ידעו שכב ,פעולה זה נמשך-)שיתוף בחייו

ילו מהם הבש 2נסיונות התנקשות בו, שרק  42שארעו עד אז, מכלל סך  היטלרהתנקשות ב-ודים, לנוכח נסיונותכמה שיותר יה

 , או במקום בו הוא היה אמור לנאום.לכדי פיצוצים בקרבתו

הובאה  של ארה"ב, (C.I.A)או בארכיון האינטרנטי של "סוכנות הביון המרכזית" והוב במסמכים שהותרו לפירסום

ידי הבריטים -הארטן נתפס על-אחד מסוכנים אלו ז'ק ואן . הרשימה של סוכני "ההגנה" ששימשו רשמית כסוכני הגסטפו

ישראל ש כמוסוכן נאצי זה,  אל הבריטים, המלמד סנגוריה על ממשלת ישראל בעתיד( )ראשושם מצורף מכתבה של גולדה מאיר 

 מרצחים נאצי מחבל התליה.-קסטנר נסע לנירנברג לאחר המלחמה, כדי להציל בעדותו רב

 מתוך המסמך של זיקס לעבוד כמערכת ריגול, עבור משרד הבטחון הנאצי: להלן, פרטי ההתחייבות של "ההגנה",

מידע אודות תוכניות  .2. ידי סטודנט יהודי(-בשוויץ, שנרצח על )ראש התנועה הנאצית. מידע על האנשים שמאחורי רצח גוסטלוף 1,,

הליגה העולמית למלחמה  ב.ארגוני החרם האמריקאים.   א.העבודה והפעילים החשובים ביותר של היהדות הבינלאומית. 

עבודת  .4 . ר()= היטל.  מידע על נסיונות התנקשות בחיי הפירר 3אליאנס איזראלית אוניברסל, פריז.   ג.באנטישמיות. 

ההתנחלות של היהודים בפלשתינה. יש לחקור ביסודיות. התחקות אחרי עבודה זו מתבררת כחשובה ביותר במיוחד, היות ולאחר 

ההכרזה על מדינה יהודית או משטר יהודי בפלשתינה, יקום יריב פוליטי חדש נגד גרמניה אשר יוכל להשפיע על המדיניות 

כי הוא , אף שאייכמן ידע עברית שוטפת-שפט אייכמן התנהל כשאייכמן מדבר בשפה הגרמנית, על. יש לציין שמ“במזרח התיכון

היה  בחרותובו אהדו את הנאציזם. חברו מ ,של "הבונים החופשים"( 18היו מסווגים בדרגה מתיישביו )שהתגורר בישוב הטמפלרי בחיפה 

ך התיאום המודיעיני עם "ההגנה", לחסל את היהודים באמצעות חוסייני, שאף יעץ לאייכמן בביקורו לצור-שם המופתי חאג' אל

תה, מניעת השמעת דבריו נראה שהמטרה הי . ג(-)רבי מיכאל וייסמנדל "קראתי ואין עונה", ההדרת ספרו "מן המיצר", שם באגרותיו כבהגז 

)כמובא במסמכי המשפט שהועלו בעברית באוזני הצופים והמאזינים למשפט, כגון אזכרת מסמך פרנז זיקס או מה שהוא אמר 

ל" יפתחו בגרמניה בזמן המלחמה" ""אני הוא זה שדאגתי, שרק המוסדות היהודיים הציוניים כ"קרן היסוד" ו"הקק –לאינטרנט( 

, הוא הוכנס לקוביית זכוכית כדי שגם דבריו בגרמנית לא יישמעו ללא שליטה, כי )במסוה של חשש להתנקשות בו(ואולי מסיבה זו 

 ך הבטחת בטחונו ניתן היה לבדוק את כל ציבור הנכנסים לבית המשפט, או להגן עליו רק בקיר זכוכית.לצור

מספר שנים לפני משפט אייכמן, התקיים משפט קסטנר. נשיא בית המשפט המחוזי בנימין הלוי כתב בפסק הדין, שלהנהגה 

ידי הבריטים -מין הלוי היה שופט מקצועי שהתמנה עלהציונית ובכללה קסטנר יש חלק בהשמדת יהודי הונגריה וסביבתה. בני
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ידי ראשי הציונות ולכן היה חשש סביר שינתן במשפטו של אייכמן לראשונה פומבי למסמך פרנז -עוד לפני קום המדינה ולא על

ן, שיחסום את זיקס, אם הלוי ינהל את משפט אייכמן. לכן, מובן מדוע הועבר בזריזות חוק בכנסת לפני פתיחתו של משפט אייכמ

ולא שופט מחוזי  )= בג''ץ(האפשרות שהלוי ינהל את משפטו, באמצעות חוק שאת המשפט ינהל רק שופט בית המשפט העליון 

גוריון ועושי דברו ולכן בערעור לבג"ץ על פסק הדין של קסטנר, -כדוגמת בנימין הלוי. שופטי הבג"ץ כבר נבחרו בהשפעת בן

 השופט ב. הלוי. הבג"ץ פסל את קביעתו הנ"ל של

לגבי מניעת חלוקת סרטפיקטים עבור  כאמור לעיל, "הסלקציה" שנערכה עם קום המדינה התבצעה גם לפני קום המדינה,

.  המוסדות הציוניים ]ראה ספרה של ד''ר אירית צ'רניאבסקי "בעור שיניהם", תשע''ו[עשרות אלפי החרדים שרצו לעלות לארץ 

ר החרדים, כשכמעט כולם ניתנו לחלוקה לרב הראשי דאז ר' א. י. קוק, כדי שיחלקם לרבנים הקציבו רק מעט סרטפיקטים עבו

כיון שגדולי התורה בארץ ובחו"ל  כרבנים של "הרבנות הראשית" מטעם של "הועד הלאומי" הציוני,שיעלו לארץ וישמשו 

 על היסודות של הנצרות הרפורמית, הושתתונוצריים -ידי ועד שנשלט באמצעות גופים יהודו-נאבקו נגד מוסד זה, שנבחר על

תירש בשיויוניות,  הפרוטסטנטי של השיויון נקבע שהבת-פי היסוד הנוצרי-למשל: עקירת ההלכה של ירושת הבן ולא הבת, שעל

בקשה תארים פיקטיביים, כדי שייענה לבקשתם לתת -גדולי התורה נאלצו לכתוב לר' א. י. קוק במכתבי יחד עם הבן. 

ם במקרים של פיקוח נפש, כמו במקרה של מרן הרב מבריסק, שלא היה מסוגל לשקר ולכתוב לו תארים אלו בעצמו סרטפיקטי

כי ר' א. י. קוק היה ולכן ביקש מבית הדין בבריסק שהם יכתבו לו את התארים והמכתב והוא רק יחתום, כעדות בנו בכורו, 

  .[292כבני אדם", שמחה רז, עמ'  ]"מלאכים עובר בקפידה על התארים שכתבו לו מספר פעמים

)מורו של מנחם ולדימיר ז'בוטינסקי  על פי "תיאוריית הגזע" הציונית, החרדים היו גם גזע נחות, שיש לסלקו מן העולם.

)ראש "ברית מוסוליני, שכרת ברית עם הנאצים במלחמת העולם השניה ולאבא אחימאיר -העריץ את ראש הפשיזם האיטלקי בגין(

  "מפנקסו של פשיסטן".  –, היה טור קבוע בעיתונו של ז'בוטינסקי "(הבריונים

“הוציא מוניטין בעולם לרעיון של טרנספר המוני,, ז'בוטינסקי גם העריץ את היטלר, משום שהוא
31

ז'בוטינסקי .  (207עמ' )

לוני, ולכן גם היה אנטישמי ככל ראשי הציונות ונוצרי פרוטסטנטי חי-ל", היה גזען''שהקים את ארגון הטרור "אצ

 )= הדוגל בהעדר בחירה חפשית(דטרמניסט 
40

שהחרדים במדינת היהודים יהיו סוג ב' ויצטרכו לחתוך  כתב אז, הואואכן  (60)עמ' 

משתדלים קצינים בכירים  וכפי שעדיין בשנת תשע"ו,)להם את הזקנים, כפי שלבסוף עשו הנאצים בגיטאות ובמחנות ההשמדה 

לחתוך באלימות זקנים של חיילים דתיים ולהשליך לכלא את סרבני הגילוח ואת אלו שהעיזו לפרסם ולדווח על כך  בצה"ל להורות, שיש

בבית הלאומי נכריז על אותם יהודים שלא יסירו מעליהם את חלד הגלות ויסרבו לגלח את הזקן ,,  –וכה היה חזונו ברדיו( 

   [.22,10,1919]עיתון "הארץ",  “ת בחירהוהפיאות כעל אזרחים ממדרגה שניה, לא ניתן להם זכו

]כמובא במסכת יומא )כח:(, ש"קיים אברהם אבינו  עוד לפני היותם לעםהמובהק ביותר של היהודים  אם סימן הזיהוי החיצוני

היטלר,  היותו פשיסט, מעריץ של, אם כן, , הזקן והפיאות, נחשב אצלו כ"חלד הגלות"אפילו עירובי תבשילין...", ובספר ה"זהר"[

גזען ואנטישמי שהמיר את יהודיותו בנצרות הפרוטסטנטית תוך ניהול יחסים מזוהמים עם בתו של ההיסטוריון שמעון דובנוב, 

שנאה עיוורת זו שז'בוטינסקי רחש למי שנשאר יהודי,   אולי" אישיות גלותית חלודה!כיצד ניתן היה לדעתו לכנות את עצמו ? "

-שרצח את פרופ. דה הרוצח אברהם תהומיל" מזכירים לשבח את ''היום, מנהלי "מוזיאון ה"אצ מסבירה אולי כיצד יתכן שעד

  האן, רוצח שהיה ממקימי ארגון רצחני זה. 

בשאלה זו ועניתי אומץ ע''י אנשי רוח...אחד הנחרצים שבהם היה זאב ולדימיר ז'בוטינסקי..."התעמקתי  "דם ואדמה"רעיון „

 “הגזעי שלו, ורק בו בלבד"-"בדם...הרגש של העצמיות הלאומית טבוע ב'דמו' של האדם, בטיפוס הגופני –לו... 
40

 (. 84)עמ' 

 

השווה והשונה בין האידיאולוגיה הציונית והאידיאולוגיה הנאצית,  בתחום "תיאוריית הגזע" 

האידיאולוגיה הציונית קיבלה בשלמות את טיעוני רודפי  –יות )אווגניקה(: שיוויון האידיאולוג ו"השבחת הגזע"

היהודים והקריקטורות שלהם לגבי היהודים, כפי שהוכחנו לעיל והמציאה את "תיאוריית הגזע", שהנאצים קיבלו ואימצו בחום. 

"הפתרון הסופי" של בעיית כמו כן, כל הסיעות הציוניות וראשיהם היו מאוחדים בדעה, שעל פי "תיאוריית הגזע" כדי ליצור את 

ות ביניהם מה היהודים, יש ליצור תנועת התבוללות גורפת של העם היהודי, כדי לחסל את העם היהודי, אלא שהיו חילוקי דע

יהודה, וולפסון, רופין, -הרצל, נורדאו, אליעזר בן )כפי שהוכחנו לעיל(הזרמים המרכזיים בציונות ובראשם  נקרא "התבוללות". 

בן גוריון וחיים הזז, גרסו שנישואי תערובת, אינם מהווים "התבוללות" אלא "השבחת  –כן ראשי תנועת הפועלים וייצמן ו

הזוג היא גויה היא תחשב כישראלית/יהודית ובמיוחד אם היא -הגזע" היהודי הנחות ובמדינה שהם רצו להקים, גם כאשר בת

הקודש, אלא דוקא את השפה העברית -לא לדבר לשון .  ב.במולדת לגור א.תקפיד על ציווייה של הנצרות האוונגליסטית:  

יהיו מושתתתים על  שכל אורחות חייהאם היא תקפיד  ג.על יסודות הנצרות האוונגליסטית.  בהיותה מושתתתהמודרנית, 

ות הנצרות היא תהיה מחויבת ל"המצאת העבר", מתקופת התנ"ך ועד ימינו, על פי יסוד ד.יסודות הנצרות הפרוטסטנטית. 

, האמונה שאין בחירה קיבוץ וכו'(/)מדינה חילונית, שאיפה לקריירה, או חיים בקומונהשיוויון, ארציות/חומריות  –הפרוטסטנטית 

, הדקדוק בכל המצוות( , במקוםממילא האדם תמיד בהכרח יחטא ולכן יש להסתפק רק בפעולות סמליות מסויימות כביכול)= דטרמניזם, כי חופשית 

פי יסודות הנצרות הרפורמית באקדמיה -אלא בכפוף לתפיסות הנלמדות על פי התורה,-לא עלת המציאות בזמן ומרחב תפיס

  ולפי האידיאולוגיות הכפופות לנצרות זו. 

)שהמציאות כולה היא רק חומר, הקצנה הפועלים גרסה את הקצנת היסוד הנוצרי של הארציות/חומריות לכדי מטריאליזם -תנועת

 רק על הדברים הארצייםולכן את "אותו האיש" יש להעריץ  באמצעות האקדמיה( ,מ"האילומינטי" הפרוטסטנטי החילוני שהושפעה

גוריון ואיינשטיין הצהירו שהם האמינו בשיטה האלילית של העוצמות והאידיאות של ברוך -)הרצל, בןשלדעתם הוא קידם בעולם 

הרצל ועוד רבים מראשי הציונות שהאמינו בנצרות לעומת , ג אליל נוצרי(שפינוזה, כאשר מושג "האלוקות" מנוסח כמין סו

הרוחנית ובפרט העריצו את "אותו האיש" וחלקם גם נהגו בפולחנים נוצריים, כשרבים מצאצאיהם התנצרו -הפרוטסטנטיות
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של פרופ. צבי סדן  רשמית. על חלק גדול מראשי ציונות אלו שהאמינו ב"אותו האיש", רוכז חומר תיעודי למכביר בספרו

  האיש מנצרת בהגות הציונית(.  –)"בשר מבשרנו" 

, משה הס, פרופ יוסף קלויזנר, יוסף )= "אחד העם"(ישראל, אשר גינצבורג -מטפל, לדוגמא, באישיותם הנוצרית של בן צבי סדן

 12. זיווה שמיר ב"מקור ראשון", עמ' כך גם בדבריה של פרופ-)ראה עלחיים נחמן ביאליק  –חיים ברנר, המשורר הלאומי של השמאל 

כפי שהוכחנו לעיל, אורי צבי גרינברג וכמובן הרצל ועוד.  –, המשורר הלאומי של הציונות הדתית והימין (15.5.99מהתאריך 

פי "תיאוריית הגזע" והתעמולה האנטישמית, שהיהודים -הנאצים על חינכו אתשהוזכרו לעיל,  רוב רובם של ראשי הציונות

  עם מת, נצלנים, פרזיטים, החיים על חשבון העמים מסביבם ושיש להתייחס אליהם כחומר גולמי ואבק אדם.  הינם

תנועת הפועלים השתלטה אחרי מלחמת העולם הראשונה על התנועה הציונית. היא דגלה ב"ציונות המדינית" של הרצל, אך גם 

היא דחקה לשוליים את שיטת "המרכז הרוחני" של "אחד העם", דגלה בציונות מרכסיסטית ובשיטות פעולה בולשביקיות ובכך 

תערובת -חלק על הרוב בתנועה וסבר שאין להקים מדינה ושנישואי זרם שולי זה בהנהגת "אחד העם", יריבו של הרצל. 

וא שיצר קרן כספית, שבאמצעותו ה חיים נחמן ביאליקנחשבים כבר כ"התבוללות". תלמידו המובהק של "אחד העם" היה 

העלה לארץ כשלוש מאות "סופרים", "משוררים" וציירים ציוניים. זרם זה סבר שיש להפוך את העם היהודי לעם נוצרי 

תערובת, יש לשמר מספר סמלים מצומצם. לדוגמא, מתוך אינספור הלכות מצות שמירת -פרוטסטנטי וכדי לשמור אותו מנישואי

שבת בפרהסיא, כהדלקת אש ונסיעה בשבת וכן למנוע אכילת חזיר  השבת יש לשמר רק את מניעת החלק הקטן של חילול

הדין בנושא זה, אך סמלים אלו צריכים להיות כפופים ליסודות -בפרהסיא וכן שימור הייחוס היהודי על ידי מתן תוקף חוקי לבתי

יות הרוחניות של הציונות" ]ראה על כך באריכות ב"בעהפרוטסטנטיים ושיש לשנותם, אם יסודות אלו מקצינים בחברה המערבית 

      .של נשיא "המזרחי", הרב אביגדור עמיאל, תרצ"ז[

ותנועת ה"חרות", נוצר ה"סטטוס קוו" המפורסם במדינה שהוקמה בתש"ח ולא בהכרח משום השפעתה של  בהשפעת זרם זה

  רוחני" של "אחד העם". "מרכז  –תנועת "אגודת ישראל" ותנועת "המזרחי". כידוע, ראשי התיבות של "המזרחי" הוא 

גרעינה של תנועה זו שהושפעה מכתבי "אחד העם", הורכב מחברי התא המחתרתי "נצח ישראל" בישיבת וולוז'ין, שתקנותיה 

   ואופייה הזכיר את תקנות "הבונים החופשים" והובאו בחיבורו של פרופ. י. קלויזנר "נצח ישראל" בהוצ' "מוסד הרב קוק".

קטעים מספרו של "אחד  (513-515)עמ' בספרו "פרקים במחשבת ישראל" מכליל תלמידו של ר' א.י. קוק,  הרב שאול ישראלי,

כידוע, "השבחת הגזע" על ידי התבוללות  "על פרשת דרכים", להבנת מהותו של עם ישראל, כ"דברי אלוקים חיים".  –העם" 

תערובת אפילו לגבי בתו שהתנצרה רשמית ונישאה -ישואינידך, לא עזרו ל"אחד העם" למנוע ושמירת סמלים אלו מא מחדהעם 

  נישואים נוצריים. 

גם היא גרסה את התבוללותו של העם היהודי תוך שמירת מספר  ר" בראשותו של ולדימיר )זאב( ז'בוטינסקי""תנועת בית

ין, היה נאמן לתפיסה זו, אך מנחם בג –תערובת, כמו שגרס "אחד העם". תלמידו של ולדימיר -סמלים יהודיים  ומניעת נישואי

כאמור, בכפוף ליסודות הנוצריים. לדוגמא: הוא שמר אף בביתו על כשרות סמלית, אך כראש ממשלה כאשר היתה שביתה 

העיקר ,, –במסעדת ה"כנסת", הוא הלך עם עוזריו לאכול במסעדת פיגולים של יענקל'ה, חבר תנועת "החרות", כי בגין אמר 

. מהסיבה הזו יתכן שהוא חשש שמרן הרב ש"ך התכוון עקיבא איסרליס[  –]מעדותו של עד ראייה  “די חםלב יהושליענקל'ה יש 

במה אתם יהודים, האם בכך שאתם אוכלים ,, –גם אליו, כששאל בכאב בעצרת ייסוד "דגל התורה" את בני תנועת הקיבוצים 

בירושלים, שלמחרת העצרת פקד עליו בגין לשאול את ? סיפר לנו בנו אפרים ש"ך, שהיה אז פקיד במשרד החינוך  “שפנים

         אביו אם הוא התכוון גם אליו.

בנו של בני בגין, הצהיר בראיון לעיתונות שהוא כבר אינו מזהה את עצמו כיהודי ואף לא כציוני. הוא הפך  נכדו של מנחם בגין,

  . ([12.8.16אב, תשע''ו )]"שביעי", ח' לבודהיסט ואחותו התאסלמה וחיה עם ערבי באבו גוש 

העריץ את היטלר ואת מוסוליני שיצר את התנועה הפשיסטית באיטליה. ז'בוטינסקי אף פקד על  ז'בוטינסקי, כמוכח לעיל,

הנוער ההיטלריסטית ה"היטלר יוגנד" ואת הפשיסטים. כאמור, -תנועת הנוער שהוא הקים, לחקות בסממנים שונים את תנועת

את התנועה הנוצרית  1932תערובת. הוא תקף בעיתונו "היינט" בשנת -השבחת הגזע" גם באמצעות נישואיז'בוטינסקי התנגד ל"

דבר אחד אני יודע בבירור, שכל התנועה הרפורמית, עם ,,  –"ריפארם אידנטום". הוא כתב  –הרפורמית בכתבה תחת הכותרת 

ברכה לבטלה. אני שייך לדור שעומד רחוק מאד מעיסוק  כל ענפיה, הגרמנית, האמריקאית והבריטית, מבחינה היסטורית היא

בדת מבחינה רגשית ורציונלית...לכן הריפורמים היו אמורים למצוא אצלי סימפטיה...קשה להרגיש סימפטיה לדבר שאין לו 

י", כמו אסיפת ואינו יותר מ"הוב ]= באמצעות ניצורו האוונגליסטי[זכות קיום וחיות. הוא לא משחק תפקיד בפיתוח העם היהודי 

. אם הרפורמים לא היו קושרים את הרעיונות שלהם עם הרעיון ]= נישואי תערובת[בולים...הרעיון היחיד שלהם זו התבוללות 

]= אלא רק באמצעות "תיאוריית הגזע" של התבוללות פנימית באמצעות התנצרות הנמוך והפחדני של התאבדות של עם והתבוללות 

ז אולי היה נתפס הרעיון החדשני, אבל שום תכונה לא יכולה להצדיק אותה או לעזור לה, כשהשורש אלאומית אנוונגליסטית[ 

אומנם,  .“. התמצית של הריפורמה היא להתערבב בין העמים הזרים]= נישואי תערובת[והמהות שלה היא התבוללות, אסימילציה 

            צוות כגזע נחות, שאין לתת לו זכות בחירה. ראינו שהוא דגל ב"תיאוריית הגזע" ושיש לקבוע בחוק את שומרי המ

                                 

 השוני בין האידיאולוגיה הציונית והאידיאולוגיה הנאצית                                   

 אך מאידךשל יהודי אירופה, הנאצים כידוע, לא גרסו את התובנה האנטישמית והגזעית של הציונים, שיש לגרום לרציחת רובם 

ניתן "להחיות" את היהודיות "המתה" שבגולה ואת היהודים שבה, באמצעות ניצור חלק קטן ומובחר דווקא מתוך יהודי מזרח 

אירופה ואחר כך "להשביחו" 
39

שכן -תערובת וכל-ידי נישואי-על )שם, יא(באמצעות טיהורם מיסודות הגזע השמי  )עמ' ט'(

  שניתן להשביחו באמצעות ניצורו של העם היהודי כולו.  שהנאצים לא גרסו

, באתוס ובמיוחד שהציונים בעצמם הציגו את היהודים כעם מתהנאצים סברו בפשטות, שעם שהינו מת, אינו ניתן להחייאה 
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ניתן הציוני שלהם. הנאצים קבעו ב"חוקי נירנברג" המפורסמים לשימצה, שיש להכליל את כל היהודים כגזע נחות שלא 

להחיותו והשמידו אפילו יהודים שהתנצרו כבר מלפני ארבעה דורות ואפילו נוצרים יהודיים מצד האב ולא רק מצד האם, כפי 

"עולם  אף שהם שרו בדבקות ובגרון ניחר-, עלשמופיע בתורה לגבי ההלכה "מיהו יהודי". הנאצים השמידו גם את הציוניים

עקרונות הנצרות הגרמנית הלאומית והמרכסיסטית ולא להשאיר שריד ופליט מכל העבר ישן, עד יסוד נחריבה" ונשבעו לדבוק ב

  המפואר בן אלפי שנים של אוצרות התורה והוגיה. 

-ספרים שונים נכתבו על ההתנכלויות של התנועה הציונית בשואה, כדי למנוע את הצלת יהודי אירופה ב"שואה" ולעיתים  על

   שי הציונות, כשכותבי הספרים הללו פעלו להצלת העם היהודי.ידי אלו שבאו במגע אישי עם רא

ממליץ  31.1.38-שגם הם עסקו בהצלה, אם כי לא כמו החרדים, אך במסמך הנמצא במוזיאון ניל''י מה הימין מתפארים-חוגי

                     .שעדיף לעסוק במניעת סיפוחה של אוסטריה לגרמניה, מאשר לעסוק בהצלת יהודי אוסטריהבנציון נתניהו, 

כתב את ספרו "מן המיצר" והוא מתאר שם את מניעת הצלת מליון יהודי  )שפעל בכל כוחו בתחום ההצלה(רבי מיכאל וויסמנדל 

הונגריה וסביבתה על ידי ראשי הציונות מתוך נסיונו האישי וכן מתוארים הדברים בספרו של יואל ברנד "בשליחות הנידונים 

גוריון באמצעות "מנגנון החושך" שלו ניסה למנוע ממנו להוציא לאור את ספרו, באמצעות שיגור -ר כיצד בןהוא מתא למוות". 

הכט סיפר שרבים מראשי הציונות פנו אליו כדי שימזער את גילוי חלקם בהמרצת הנאצים -בן שליחים אליו שאיימו על חייו. 

צבי -סום בישראל רק לאחר החלפת שלטון זה בא"י. שבת ביתלהשמדת העם היהודי כמובא בהקדמת ספרו "כחש", שהותר לפר

את  פי אינספור נתונים,-למניינם, בו הוא מתאר, על 1977אוגנדית במבחן השואה" בשנת -פירסם את ספרו "הציונות הפוסט

חוסר ן לבי"שלילת הגלות" באתוס הציוני  הקשר ביןידי ראשי הציונות ועיתוניה ועל -השתקת הרצח במחנות ההשמדה על

ידי עיצוב המיתוסים ההירואיים של -עלהמעש וההתנכלויות של התנועה הציונית להצלת העם היהודי ועל השימוש ברצח זה, 

 שאליו הצטרפו גם ספרי ה"היסטוריונים החדשים" המגבים את דבריו. הגבורה בשואה במערכת החינוך הציוני

 
 ידי דוברי הציונות-ומצאה עלנאצים, אך ה-ידי הניאו-"הכחשת השואה" רק אומצה על

-כדי להגן באמצעות המצאת "הכחשת השואה" על הציונות בתקופת השואה שהחלה עוד בזמן משפט קסטנר, מינה את עצמו הר

סגור מאוני' ירושלים וכן מינו את עצמן אניטה שפירא 
8

ובפרט דינה פורת מאוני' ת"א בספריהן, להיות הסנגוריות של  (42)עמ' 

 הכחשתידי נסיון של הכפשת ו-נית בתקופת השואה ואף קיבלו כמובן את "פרס ישראל". הם עשו זאת בעיקר עלהתנועה הציו

על התיעוד המדוקדק  (42)שם, עמ' התיעוד העשיר, על הדחיפה לשואה והעזרה לכך באמצעות הציונות, כפי שכתבה שפירא 

-ללא כל הוכחה ממשית. גם במקרה זה אימצו בחום הניאו , כתיעוד ש"איננו עומד במבחן הביקורת",צבי בספרו-של ש. בית

נאצים גישה זו, של העלמות חלקים היסטוריים ממה שקרה בשואה והחלו לפתח תחום מחקרי בעקבותיהן, של "הכחשת 

השואה", באמצעות הרחבה גדולה יותר של העלמה לגבי מה שהתרחש בשואה, בדיוק כפי שהנאצים עצמם אימצו בחום את 

  פיה את מכונת ההשמדה של העם היהודי. -יית הגזע" שהמציאו ראשי הציונות, הקצינו אותה ויצרו על"תיאור

ממש לפני השואה, שמעשיהם מובילים את העם היהודי לכך שאלוקים ימנע  הציונים לא שעו לאזהרת מרן ה"חפץ חיים"

שאלוקים ייצב בכח את  –ב גבולות עמים תחתינו" בכח את שבירת הגבולות בין ישראל לעמים, על פי מה שהאלוקים הבטיח "יצ

הם ימשיכו  ואםידי התערות בגויים -פורקי כל עול מבין היהודים ינסו לפרוץ גבולות אלו על אםהגבולות בין ישראל לעמים, 

 למרוד ב''שבועות'' האלוקיות.  

ת במוסדות הציוניים. הזז הסביר, שמפלגות היה מראשי דובריה של הציונות, שעל "הגיגיו" נבחנו בבחינות הבגרו חיים הזז,

הציונים הוציאו את עצמם מהכלל היהודי, חצו את הגבולות וחברו לדת ולעמים שאינם יהודיים ולמען הסר ספק הוא הבהיר 

כשאדם אינו יכול אין הציונות והיהדות דבר אחד אלא שני דברים השונים זה מזה, בוודאי שני דברים הסותרים זה את זה, „ש

]= , ממקום שתש כוחו ]= "את הישן עד היסוד נחריבה"[...הציונות מתחילה ממקום הריסת היהדות להיות יהודי הוא נעשה ציוני

של העם. דבר אחד ברור הציונות לא המשך ולא רפואה למכה, היא עקירה והריסה. אדרבא היא מסיחה את דעתה מן  החיובי[

אחרת, למטרה רחוקה  ]= לדת[חותרת תחתיו ועוקרת אותו ופורשת ממנו לדרך  העם, מתנגדת לו, הולכת נגד רצונו ורוחו,

, מי שאינו בבקשה לשים לב !! לא חדש ולא מחודש אלא אחרומסוימת, היא וקומץ אנשים בראשה, גרעין של עם אחר: 

 .[1943שמים", מוסף "הארץ", ]חיים הזז, "שואה מ  “או שהוא טועה או שהוא מרמה את עצמו הדתית[-]= היינו, הציונותסבור כך 

שימש בזמן מלחמת העולם השניה כנשיא ההסתדרות הציונית ולאחר מכן היה לנשיאה הראשון של מדינת ישראל.  חיים וייצמן

הוא תמך במעשי הנאצים וגרס שלא רק את החרדים יש להשמיד תחילה אלא גם את הזקנים, כיון שהם אינם יכולים לשמש 

שם הקמת המדינה הציונית והוא הגדירם כ"אבק אדם"כ"חומר גלם" יצרני ל
42

 .  

חיים וייצמן תירץ בכך את מדיניות העתיד של הציונות, בהשתקת השואה בשנים הראשונות של ההשמדה. הוא הסביר אז 

 – (1937)אפריל , בטאונה הרשמי של ההסתדרות הציונית באנגליה New Judea–בקונגרס הציוני, כפי שהובאו דבריו ב

אמרתי לוועדה המלכותית הבריטית, כי תקוותם של ששת מליוני יהודי אירופה היא הגירה.  נשאלתי: "התוכל להביא ששה „

הינם אבק ילכו. הם ישאו את גורלם או לא ישאו.  ]= הזקנים[ישראל ?" עניתי: "לא...הבאים בימים -מליוני יהודים לארץ

  . “יהם לקבל זאת...הם ישאו ויסבלו, ימצאו את דרכם באחרית הימים...בעולם אכזרי...רק ענף ינצל...על כלכלי ומוסרי

הארץ אינה יכולה לקלוט את כל יהודי אירופה. אנו רוצים שרק הטובים שביהודים יגיעו „ – 1938 -חיים וייצמן אמר בנאומו ב

עצים את התרבות. היהודים האחרים . אנו רוצים שרק בעלי ההשכלה יבואו לארץ, בכדי לה]= התפיסה הגזענית הציונית[אלינו 

ייאלצו להישאר במקומם ולקדם את פני הגורל הצפוי להם. מליוני יהודים אלה אינם אלא אבק על גלגלי ההיסטוריה, שיש 

“רמה-אביב תהפוך לגטו נוסף של תת-להפריחו ברוח. אין אנו מעוניינים בהגעתם לארץ. אין אנו מעוניינים שתל
31 

 .(213)עמ' 

רב -אלא ערב„גם כתב כאחד מגדולי האנטישמים הגזעניים על יהודי התפוצות בספרו "יחוד ויעוד" שהם אינם  גוריון-דוד בן

הבדולח שבו התחילה האלימות הפיזית כלפי יהודי גרמניה הוא -. לאחר ליל“ואבק אדם, ללא לשון, ללא חינוך, ללא שרשים
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ברו לאנגליה או הצלת רק חמשת אלפים מהם בתנאי שהם יגיעו אמר, שבשתי האפשרויות: הצלת עשרת אלפים ילדים שיע

 (38\23)ארכיון תנועת העבודה, תיק לארץ, הוא היה מעדיף את האפשרות השניה 
31

גוריון היה -. לפי אותה משוואה, בן(211עמ' )

חצי מליון ילדים  בוחר מתוך מליון הילדים שנכחדו בשואה, במקום להציל את כולם ולהביאם לדוגמא לארה"ב, להביא רק

הגזים. בנאומו על חוף ימה של ת"א באותה עת, הוא אמר שעדיף לממן עוד כבשה בארץ -לארץ ושחצי מליון ילדים יחנקו בתאי

                        ישראל, מאשר לממן בכסף זה הצלת עוד יהודים )"שרופי הכבשנים מאשימים", תש"ך(.  

מפ"ם, שהבליט  -ידי מאיר יערי, ראש מפלגתו -הצעיר" התבצעה גם "המצאת העבר" על בענינו של מרדכי אנילביץ מ"השומר

אותו על אף שמלכתחילה הוא עצמו לא רצה להצטרף למרד ויערי צינזר את אלו מקבוצתו שגילו מנהיגות והנהיגו אותה לשם 

ם וכיצד הם משלים את הצעירים הצטרפות למרד. רק אחרי שאנילביץ התנתק מההנהגה הציונית, כשהוא ראה את התנשאות

כפי שכתב משה דומב שהיטלר לא יעז להרוג את חצי המיליון של יהודי ורשה, הוא החל להנהיג את קבוצתו לקראת המרד, 

כפי שכתבה פרופ. דינה פורת ועל כך הוקיע אבא קובנר את מאיר יערי בכנס המרכזי בקיבוץ העוגן,  בספרו "שלמצובניק"

, על אף שגם אבא קובנר דאג לברוח מגטו וילנא ליערות רק עם קבוצתו וסירב להציל עוד יהודים וגם "בספרה "מעבר לגשמי

שם כשביקשו יהודים להצטרף לקבוצתו כדי לשרוד, הוא השליך אותם מהמחנה שלו ביער והם נתפסו והומתו על ידי הנאצים. 

ו"השומר הצעיר" ועוד שאר מנהיגי הציונות כולל מנחם  כבר ציין שבסוף, מנהיגי "דרור" חוקר השואה פרופ. ישראל גוטמן

בגין, ברחו מוורשה כדי להציל את עורם, כשהם נוטלים עימם את כספי התנועה, בהפקירם את הצעירים לנפשם, אף שהם תמיד 

  פי "תאוריית הגזע" החולנית שהם פיתחו, שיש להלחם אפילו תוך כדי התאבדות. -חינכום על

ניצולי שואה  -]"נשמ"ה כתבה לפני מותה ווידוי בספרה "בגדתי בחבריי"  הגת מפ"ם וסגנית יו"ר הכנסתחייקה גרוסמן מהנ

    .מורדים היום", "מכתבים מהקופסה האדומה"[

. כאשר נראה היה שהגנרל הנאצי רומל עומד לפלוש לארץ ישראל, ראשי הציונות הורו גם בארצנו התרחשה אותה השחתה

הכינו ראשי הציונות הם אך לעצמם מל ולבצרו כדי להלחם עד הכדור האחרון תוך כדי התאבדות, לבנות מחנה בהרי הכר

 ברק-בנישרופי הכבשנים מאשימים", ]משה שנפלד, "מטוס, כך שכאשר רומל יפלוש לארץ, הם ימלטו יחד עם כל כספי התנועה 

לפני התמוטטות כללית, פנה המפקד העליון  הצבא הנאצי ספג אבדות כבדות כשצר על סטלינגרד ברוסיה ועמדשכ .[תש"ך

שילחם עד החייל האחרון ולבסוף  אך היטלר שחונך על "תאוריית הגזע" הציונית אמר לולהיטלר כדי שיאשר לו לסגת, 

יתאבד, כי הרייך השלישי שייך לגזע הארי, לכן לא שייך שהוא יפסיד. כך גם נהג היטלר עצמו בבונקר שלו בברלין, כאשר הוא 

  .]א. שיירר, "עלייתו ונפילתו של הרייך השלישי", סוף כרך ג'[הברית, הוא התאבד ביריה -ה שהוא הולך ליפול בשבי בעלותרא

הוא כתב על ירושלים גזעני. -בן גוריון, ביחסו האנטישמי בדיוק כמו חיים ויצמן
41 

...והזקנים עושים רושם איום, יוצרים „ –

חלושים ועטופי עובש דורות. השכונות היהודיות של ירושלים, אינן אלא זוהמה ומחלות  תמונה מבהילה. אלה הם שברי כלים,

  “.מידבקות. את העוני, הבערות המוחלטת והקנאות הקיצונית אין לתאר במלים...בגיהנום הזה

וייסגל, הוצ' האוני' ]עורך: מאיר בונה ציון, המדינאי, איש המדע"  –מעיד במאמר שכתב בספר "חיים ויצמן  המחזאי ס. נ. ברמן

. הרדיו הביא את החדשות: גרמניה פתחה בהתקפה על רוסיה. 1941ליוני  22מישהו פתח את המקלט. „ – העברית, ירושלים[

עמנו שם, למיליונים מהם, צפוי גורל -הגרמנים כבר חצו את הגבול. התבוננתי בויצמן. עיניו היו אפלות..."כן", אמר, "לבני

עתידה מלחמה זו להביא  –וזהו החשוב מכל  –לאחר רגע אורו עיניו, הוא גחן קדימה. "בסופו של דבר איום ומבעית", אבל 

ויצמן שמר על מעמדו כנתין בריטי, עד שבוע אחד לפני שהחל למלא את תפקידו כנשיא ואז משלא „  .“ברכה לאנגליה" הוסיף

  . [9, הערה 29]"כחש", עמ'  “יכול להוסיף ולהחזיק בנתינותו הבריטית, קיבל אזרחות ישראלית

לחם בתקופת השואה להקשחת חוקי ההגירה של ארה"ב, כדי למנוע  יו"ר ההסתדרות הציונות בארה"ב, הראביי סטפן וייז,

הברית -הגעת יהודים שניסו להציל את עצמם מציפורני הנאצים, בטענה שהגעתם מהווה חבלה במאמצי המלחמה של בעלות

  . מאשימים", ב"ב, תש"ך ועוד[ ]"שרופי הכבשניםבנאצים 

א. רבינוביץ   לרבי ברוך 1,2,1940 -סגן יו"ר ההנהלה של "המגבית היהודית המאוחדת" הציונית, כתב מכתב מ הנרי מונטור,

אנטישמית של הציונות ולהתחיל בפעולות להצלת היהודים -שהפציר בו לסגת מהמדיניות הגזענית ממרילנד בארה"ב

 –כוחה של ההסתדרות הציונית, מונטור הסביר לו את המדיניות הגזענית של הציונות -כבא מההשמדה של הנאצים.

בחירתם   –"סלקציה" פירושה  ישראל.  -היא גורם שאין להמנע ממנו בקשר לבעיות ההגירה לארץ ]= ההפרדה["הסלקציה" ,,

]"כחש",  “, בין אם בחקלאות או בתעשיה...ת[]= יצרניושל גברים ונשים צעירים אשר הוכשרו באירופה למטרות פרודקטיביות 

ולהשאר כמו העם היהודי עם קום המדינה, חל "שיפור" מסוים במעמדם של אלו שהחליטו לא לחבור לציונות   .[291עמ' 

נוצרים הציוניים בארץ, כבר לא נחשב כחומר -האנטישמים, היהודו-החרדים.  מעמדם של היהודים בעיני הגזענים – המקורי

שיש לנקותם מן  )טיקנים מגעילים(ג'וקים   –"אבק" שיש לנקות אותו מהמרחב, אלא כחומר מן החי  –ולמי מן הדומם מת ג

לא רק שלא נזרק ככלב נתעב לכלא  שופט זהשבע, עיר האבות. -המרחב, כך הגדירם בשנות התשעים השופט המחוזי של באר

אלא אף קיבל גיבוי נרחב מכל הרשות השופטת, כדעה ת, עם ושיסוע העם תוך טיפוח שנאה חולני-על הסתה להשמדת

במדינת ישראל קיבלה "תיאוריית הגזע" עליה מושתתת הציונות לראשונה שניתן להשמיעה במרחב הציבורי.  לגיטימית

רייה = הסבר )תאו]בלא להזכיר חלילה וכמובן, שמדובר בתאורייה זו כדעה לגיטימית  גושפנקא משפטית גורפתידי הנאצים, -שנוכסה על

ידי הנאצים ושעל בסיס תאורייה זו תוכננו מחנות -, על אף שתאורייה זו אומצה בחום על[(השערות בלבדשל תופעה, הנשען על מערכת 

לנוכח דברים נחרצים אלו, אין כל פלא בכך, שהבריטים וכל אומות העולם יחד ההשמדה, שהשמידו כששה מליוני יהודים. 

אף ידיעתם של בריטניה, ארה''ב -]עלעם הציונות כדי להשמיד כמעט את כל היהודים באירופה  עם הנאצים, שיתפו פעולה

פי מסמכים מארכיון האו''ם, שנחשפו והובאו ב"זכויות האדם לאחר -למניינם )על 1942 -ובריה''מ על השמדת שניים וחצי מיליון מהעם היהודי כבר ב

   למניינם([. 18.4.17 -נדיפנדט" הבריטי, בהיטלר" של פרופ. רן פלש וכן בראיון עמו ל"אי

הם חיפשו ומצאו לעצמם כידוע, רק לאחר שראשי הציונות שוכנעו שהנאצים מצליחים להשמיד את רובם של יהודי אירופה, 
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יהודים באיטליה שרובם נרצחו, כאשר גם לקסטנר היה  27בכמה פעולות "הצלה" סמליות, כהצנחת  אליבי למען ההיסטוריה

-כך כפי שהוכח ב"משפט קסטנר" וכן הקמת "בריגדה יהודית" של סיוע, בעיקר בנושאי אפסנאות ואספקה לבעלותחלק ב

שואה" במדינת ישראל בעיקר עבור מורדי הגיטאות, הזכרון להידועה ביותר היתה לקבוע את "יום  פעילותם הסימליתהברית.  

שהוא חגאה אנטישמית גזענית, של וונגליסטית "חג העצמאות" א-שמסיבה זו קבעוה כאמור לעיל, בסמיכות לחגאה הנוצרית

למה נקבע 'יום הזכרון' רק לחללי צה''ל ולא למאות האלפים שנטבחו במסעי הצלב ובשנת . עם כביכול מת שקם לתחיה

והתמסדה  )שהיה סגנו של הרצל( ידי מכס נורדאו-ריית הגזע" האנטישמית שהומצאה עלכי לפי "תאו  ת''ח ת''ט ?

אך במטרה לממש את "אתוס התחיה" הציוני  ידי הנאצים,-ידי תלמידו ארתור רופין ואומצה על-על מיתוס הציוניב

כל מאות האלפים שנטבחו היו לפי שלפיו רק מי שעלה לארץ נחשב חי, לעומת מי שנמצא בגלות הנחשב למנוון ומת, ולכן 

לעומת חיילי ימותו שנית כדי לייחד להם יום זכרון על הרצחם,  'האתוס הציוני' ממילא מתים עוד בחייהם ולכן לא יתכן שהם

   .ראוי לקיים עבורם יום זכרון במותם צה''ל שלפי אתוס זה, נחשבו כמי שקמו לתחיה בארץ ולכן

"המאפיה" האיטלקית, שלאחר חיסול אחד  –זיכרון ציני, הדומה להתנהלות ארגון הפשע -ישנם רבים הרואים בכך קביעת יום

ביהם, הם מניחים על קברו את זר התנחומים הגדול ביותר וכך לאחר שראשי הציונות ועסקניהם סייעו בחיסולם של כמעט מירי

בצלצולי פעמוני הכנסיה הנוצרית, שלעתים קראו  שמקורה)שבמהלכו נשמעת צפירת של דקה,  הם יצרו יום זיכרוןכל יהודי אירופה, 

"יד ושם" ובמיוחד שהם משתמשים בכך כתעמולה, כדי להצדיק בעיני   –ומוזיאון  דים(להתכנסות בכנסיה לצורך הסתה וטבח ביהו

ושם", איננה נובעת מיוזמה עצמונית של -העולם את הקמת המדינה.   יש לציין, שיצירת 'יום השואה והגבורה' ב"מוזיאון יד

עצמית, המחקים בצורה עיוורת את הנוצרים  המדינה הציונית, שהרי ראשיה ועסקניה הינם בעלי אישיות חלולה וחסרי אישיות

הפרוטסטנטים. רק לאחר השואה, כאשר באירופה ובפרט בארה''ב נוכחו בעוצמת הזוועה הנאצית שבוצעה ביהודים, גם הם 

ברירה, עם הקמת המדינה נאלצו ליצור את 'יום השואה' ולהקים את -החלו לתקוף את הנאציזם על מעשיו אלו. לכן בלית

יד ושם", כפי שעשו בארצות המערב, אך גם זה, לאחר שהדחיקו את השואה וביזו את היהודים על הליכתם "כצאן "מוזיאון 

  לטבח" והבליטו את "הגבורה" של ההתנגדות הפיזית בלבד ולא את הגבורה הנפשית. 

השניה -מת העולםבארה''ב חשו מאוד רע חיילי הדוויזיות האמריקאיות שהשתתפו בכיבוש אירופה מידי הנאצים במלח

כשנחשפו לשלדים החיים במחנות ההשמדה, עד כדי כך שחברת סבון חדשה בארה''ב החלה לייצר סבונים תחת המותג "קנה את 

       ". היא הצליחה מיד למכור מיליוני סבונים.וגם מבפניםהסבון שינקה אותך גם מבחוץ 

)= פעולה מפוקפקת, היא עושה, לדבריהם, שימוש ציני ומניפולטיבי גורמים רבים מכיוונים שונים תקפו את עסקני הציונות על ש

פעולה כלשהו עם -. לכן, עצם שיתוף"הרצחת וגם ירשת" מנושא השואה לצרכיהם הפוליטיים, בבחינתלהולכת  שולל( 

 אבל ובכלל זה דברי מרן-השואה ובפרט שהוא נגד ההלכה שבחודש ניסן אין להוסיף ימי-המיתוס הציוני של יום

פעולה עם מעלליהם של -אבל, מהווה פשע של שיתוף-החזו''א שאין בסמכות הדורות האחרונים להוסיף ולקבוע ימי

השואה וריקוד על דם -ראשי הציונות ביצירת השואה והסתרת פשעיהם נגד האנושות, תוך שימוש ציני בקורבנות

 הנרצחים הי''ד.

ואחרי  לפני השואה, שהציונות מובילה לשואה מגדולי התורה שהזהירו עוד ביקורת זו מופיעה, החל

, בלוחמי הגיטאות, אנשי מחקר וכלה במפלגות הימיןהם תקפו את הציונות על שימושה בשואה לצרכיה הפוליטיים  השואה

אקדמי וניצולי שואה 
31

, ם[]= ביחס ליהודיהמונחים "חומר אנושי" ו"חומר גלם" ,,בכך את הנהגת הציונות.   שהאשימו (199-222)

גוריון. המונח הקולקטיבי הזה שמוריד את -היה נפוץ מאוד באוצר המילים של הפעילים הציוניים באותם הימים, כולל בפי בן

האדם לדרגת חומר גלם, הוא מונח פוגע הן לפי הדת והן לפי ההומניזם החילוני, הרואה בכל אדם אישיות מיוחדת במינה ולא 

)= צורת שליטה המתיימרת לדעת מה טוב לנשלטים ושוללת בכך את כה פטרנליסטית  בורג חסר שם במכונה הציונית. גישה

מאפיינת את התנועה הציונית מתחילתה, עוד בטרם עמדו בראשה יוצאי רוסיה. יחסם של הציונים ליהודים כאל עצמאותם( 

“ אנושי מביא באופן טבעי להתעניינות באווגניקה, כלומר בהשבחת הגזע-חומר
31

הנאצים חיקו בדקדקנות את ראשי  .(60עמ' )

בעריכת ה"סלקציה" והן אדם" כדברי וייצמן -כ"אבק והןאנושי" מת -חומרביחס ליהודים כ" הןהציונות במחנות ההשמדה, 

  מי למוות ומי לחיים. –בגיטאות 

ונית הן שגרמו ראשי ודוברי הציונות לא "היכו על חטא", על כך שכל פעולותיהם החל מהקמת התנועה הצי לאחר השואה,

ידיהם בארץ ]שלא -ציה" וכו'(, ועל הפרת השבועות עלאנטישמיות קיצוניים באירופה )והמצאת "תאוריית הגזע" וה"סלק-לגלי

שעונשה הנקוב  [,)ההעפלה הבלתי ליגלית( רש''י: "יחד ביד חזקה" –ו"לא לעלות בחומה"  )בבריטים ובערבים(למרוד באומות 

 ואם לאו...אמר להם הקב"ה לישראל אם אתם מקיימין את השבועה מוטב ,, :)דף קי''א עמוד א(ת מאת האלוקים במסכת כתובו

ולחוקק חוקים, שבשר  )"אני מתיר"(להתיר היינו, ה' יגרום לגויים שם(, )“ כצבאות וכאיילות השדה את בשרכם אני מתיר

ובכל זאת ברוב  ובדיוק כפי מה שקרה בשואה , ממשישראל יהיה מותר מלכתחילה וכל ההורג יותר יהודים הרי זה משובח

  "אמרנו לכם".  –שופרות התעמולה שלהם זעקו  , באמצעות "המצאת העבר",חוצפתם

, כשלב נוסף ב"פיתרון כיצד כנגד כל הקצנה של הפרה ומרידה בשבועות אלו, הגיעה הקצנה אנטישמית יותרנראה להלן 

התנועה הציונית החלה למרוד בערבים ומאוחר יותר באימפריה  1882-1920בשנים  הסופי" של הנאצים לגבי היהודים:

הפגנה של תנועות נוער ציוניות -עידוד עליה המונית, מניעת עבודה מערבים, התנכלות למסחרם ובמיוחד צעדות –הבריטית 

  הודים.  הערבים פורעים בי 1920 -ומ גלי אנטישמיות מציפים את אירופה ובמיוחד בגרמניה –התוצאה לכותל.  

 ,26.2.32-.  במתחילה גם סדרת ספרי "הספר הלבן" למניעת גלי העליה וצמצום שטחי המחיה היהודיים בארץ 1922 -ב

)בן גוריון מצטרף באיחור לקריאתו זו וכותב ז'בוטינסקי מתגרה וקורא בעיתונו "היינט", "לצפצף" על האיסור הבריטי לעליה לארץ 

.  לשם מרידה מזויינת בבריטים ובערבים)= ארגון צבאי לאומי(, ל" "ומוקם רשמית ארגון הטרור "אצ ביומנו על "הציונות המורדת"(

התנועות הציוניות  1933בשנת  .היטלר מארגן מיידית התעללויות ביהודים, באמצעות "חטיבות הספורט" שלו –התוצאה 
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   .במציאות של "עליה בחומה" שואה-המזהירה מתוצאות הרותמתחילות למסד את מלחמתן להפרת השבועה, 

המפלגה הנאצית בראשותו   –התוצאה  .תנועות "החלוץ" ו"בית"ר", מתחילות להתארגן להקמת מערך אוניות להעפלה לארץ

על, אך הוא מתחיל -והיטלר הופך לראש ממשלה, תפקיד שהוא עדיין חסר סמכויות 1933של היטלר עולה לשלטון בשנת 

  – התוצאה  .1935 -מתחילה לפעול תנועת ההעפלה ומתמסדת  ב 1934בשנת . אבסולוטיות להתארגן לשם קבלת סמכויות

 ]מנהיג["פירר"  –היטלר מאחד את התפקידים של ראש ממשלה ונשיא והופך להיות המנהיג הכל יכול בגרמניה  1935בשנת 

ים ב"שואה" וראה לדוגמא בספרו של שיירר, )תאריכים אלו מופיעים בכל המחקרים העוסקומפלגתו הופכת למפלגה החוקית היחידה 

נותנות לו את האפשרות להוציא לפועל את "הפתרון הסופי" לחיסול יהודי  סמכויות אלו .  "עלייתו ונפילתו של הרייך השלישי"(

הגרמנים  1935את בשרכם כצבאות ואיילות השדה". משנת  מתיר"הריני  –על פי החוק ברייכסטאג  באופן המותראירופה 

מתחילים לתכנן את הפתרון הסופי בדקדקנות ובשלבים, בתחילה באמצעות הסתה בביטאון המפלגה הנאצית, שדם יהודי הפקר 

וכאשר הודיע ריינהרט היידריך, ראש  15.9.1935 -ומותר ואפילו טוב לשופכו. חוקיות זו מגובה ב"חוקי נירנברג" מתאריך

  .  20.1.42 -ב ואנזה-סיום ועידת גרוסעם ב-הסופי", היינו, השמדת משטרת הביטחון על ההפעלה המבצעית של "הפתרון

"...הריני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות   –בגינה של הפרת השבועה שלא להתגרות באומות  הנקוב כאמור לעיל, העונש

באותו   – התוצאה .מתחילה התעמולה וההתארגנות להקמת "הבריגדה היהודית" 44 -בראשית שנת לא איחר לבוא! השדה", 

יהודי הונגריה היוו את הריכוז  44 -חודש, מוצאים להורג עשרים אלף מיהודי הונגריה, בחסות השלטון שם.   יש לציין שבשנת

   גיטאות ובמחנות הריכוז וההשמדה.היהודי הגדול והיחידי שנותר באירופה, שעדיין לא סבל מדיכוי הנאצים ב

של יהודים,  הורטי, מנהיגה של הונגריה, שולח טרנספורט ראשון – התוצאה :עה לשיאההתארגנות הבריגדה מגי ,5.44 -ב

זמן מאת האלוקים לציונים, שאולי יחדלו הם מהתגרותם -הורטי מפסיק את המשלוחים, פסק 7-8.44 -ב לחיסולם באושביץ.  

מסולק מהשלטון ואת מקומו תופסת הורטי  באותו חודש –התוצאה  .מוקמת "הבריגדה היהודית" 20.9.44 -בנאצים, אך ב

וכמו כן מתקבלת ההחלטה  15.10.44 -המפלגה הנאצית ההונגרית ומתחילה לשלוח את היהודים לאושביץ ברכבות המוות ב

     בספטמבר באותה שנה לחסל את גיטו לודז' הענק ולשלוח את היהודים משם, לתאי הגזים.

את עומק יעת ההצלה של מיליוני היהודים בשואה, נכתב כבר רבות. אנושית של ראשי הציונות במנ-על התנהגותם התת

אלף מהסביבה, כאשר אחת  300אלף יהודי הונגריה ועוד  800 -בהכשלת הצלת למעלה מ  א.  השפל בהתנהגות זו ניתן לראות

טנר וכאשר הוא י. קס  –הדמויות הבולטות בהכשלה זו הוא מי שלימים התמנה להיות פקיד במשרד האוצר במדינת ישראל 

שמשמעות האשמתו היתה האשמת  , כיווןהואשם ב"משפט קסטנר" הידוע, עשו הבג"ץ דאז וממשלת ישראל יד אחת לזיכויו

כאמור לעיל, ראשי הציונות ובראשם נחום  .ועל כך נכתב הספר "כחש" של בן הכט במניעת ההצלה כל ההנהגה הציונית

גם לאחר שהוא צנזר מעט את הספר  .ו אליו כדי שיצנזר את חלקם בהאשמה זוגולדמן, נשיא הקונגרס היהודי העולמי, פנ

והשמיט מסמכים על מעלליהם, הצנזורה בארץ מנעה במשך שנים את הופעתו של הספר כאן בארץ. קסטנר חוסל לבסוף ע''י 

בגבו שירה בו חייל  יהודי, כפי שחוסל במלחמת תש''ח מפקד הבלוק האכזר גרינבוים, בנו של שר הפנים באמצעות כדור

ידי ראשי הציוניזם וכבר הובאו על כך הוכחות -חשיפת ופרסום השואה בזמן אמת על מקורבנותיו. ידועים מעשי ההשתקה נגד

הוצ' "לדורי"  , וב"כחש",מיכאל וויסמנדל -"מן המיצר" או ב ,יואל ברנד -"בשליחות הנידונים למוות"ראה )בספרים אחרים כפי שכבר ציינו 

            .”(נמנעו מלפרסם בעיתונות האמריקאית את השמדת היהודים הציונים, הסוכנות היהודית והג'וינט :אקצין .פרופ„ :99' ו' עמ' מהדו

ובכך הצילו מחבל המרצחים קורט בכר במשפטי נירנברג -במשפטו של קסטנר, הוכח גם בעליל שהוא העיד לטובתו של רב

 , למזער את חלקו של סבהבאמצעות מסמכיםניסתה  )יו''ר מפלגת "המחנה הציוני"(ב מכאלי . נכדתו של קסטנר, ח''כ מרהתליה

המרצחים היו מעורבים ראשי "הסוכנות -שבהחלטתו להעיד לטובת רבי )בשנת תשע''ו(בעדותו, באומרה בראיון טלויזיוני 

לבין המרצחים בעיצומה של המלחמה, -רביין בעל שיתופי הפעולה המסחריים  כהכרת טובה, )ובראשם דוד בן גוריון(היהודית" 

פשע של -"גילוי נאה" גם באמצעותה, שמדובר לא רק על פושע אחד, אלא על חבורתראשי הסוכנות היהודית, היינו, 

  .ראשי הציונות

מתוך ידי "גייס חמישי" -ם, היה שיתוף פעולה עם רצח זה עלהתנאי הבסיסי להצלחת השמדתם המהירה של ששת המיליוני  ב.

אנו מרכזים  .היא להשמיד את היהודים באמצעות עצמם שיטתנו„העם היהודי עצמו, כפי שהודה פון ויסליציני קולונל הס.ס. ש

” בידי היהודים –אנו מגרשים את היהודים ע''י יהודים ואנו ממיתים אותם בגאז  :באמצעות היהודים –את היהודים בגיטאות 

רים על הרכבו של "גייס חמישי" זה הסיקו חד משמעית, שה"משטרה היהודית", ה"קאפוס" כל המחק  .(109, שם, בעמ' )"כחש"

 רקאף שכמובן היו בהם  ,וכו', הורכבו כמעט לחלוטין מתוך שורות המפלגות הציוניות והבונד ועוד, שהשתייכו ל"משכילים"

יס חמישי" של אקדמאים יהודיים, הגרמנים השתמשו באקדמיה באמצעות "גי, כפי שכבר בעבר מעטים שנהגו באנושיות

  .  שקרי של נכסינו הרוחניים-לריסוק

הרות אסון ולא  מקרי של צירוף נסיבות קשרתוצאה הנ''ל היה חד פעמי, אתיאיסט היה יכול לחשוב שזה -אם הקשר של סיבה

רבות ולמעשה כל  אך כאשר קשר זה קורה פעמים תוצאה, בתגובה של שמדובר חזקהזו כבר פעמים  3, אך אחרי תוצאה

ואפילו בקיבוץ  יש להיות מאוד הזוי כדי לטעון עדיין שזו פרשנות או מקריות מוכח שזוהי תוצאה וודאית בכל המקרים! ,הזמן

שהם ניזוקו  , גם הם הסיקובהן התרחשו נזקים כבדים תוך כדי עבודתם ביום כיפור פעמים 3, אחרי נירים של "השומר הצעיר"

                    ם זה והפסיקו לעבוד בו.מעבודתם ביו כתוצאה

האן -)שסוכם עליה בפגישת המלך פייסל עם פרופסור דהבמקום אוטונומיה  מאז המרד בערבים והקמת המדינה  שואה שניה:

 מאז התוצאה היתה: .יצחק בן צבי( בפקודת מפקד ה"הגנה" בירושלים דאז, הרצח הפוליטי הראשון בארצנו, ושסוכלה ברציחתו,

היה ממייסדיו, מעל מאה  )שאת שם משפחתו קרא ע"ש שבתאי צבי ולימים, נשיא המדינה(בן צבי  יצחקהקמת "השומר" הציוני ש

הרוגים, כחצי מיליון פצועים  50,000 -כ! ושלא רואים את סיומה  הכי ארוכה בהיסטוריה שעדיין מתמשכתשנות מלחמה 

 באמצעותמיליון יהודים לנוצרים רפורמיים  4והפיכת  (רבות בצבא, פעולות איבהבקרבות, תאונות והתאבדויות ) או בנפש\ובגוף 
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וההמשך בנישואי תערובת  החשיבה של אקדמיה נוצרית פרוטסטנטית-כל מבניבאמצעות  , הנשלטת כאמורמערכת חינוך

  רבים, שאינם מדווחים ואינם מתפרסמים.    

ישמיים, למבקרי הציונות. זו אינה תופעה חדשה. הראביי אלמר ברגר כיום מייחסים לעיתים קרובות את המניעים האנט,,

-בכך מנסה הציונות מההתחלה למנוע דיון לגופו של עניין, בהוקיעה את המניעים האנטי"מהמועצה האמריקאית ליהדות מציין: 

אין כמותן בתחומי ההומניזם, . רוגזם של הציונים "מובן בהחלט", כיוון שביקורת על הציונות מעלה שאלות חשובות מ"ציוניים

נותרה לציונים אך מעט של מדינת ישראל,  למרות עוצמתה הצבאית והפוליטית, 21-הפוליטיקה והדת. בתחילת המאה ה

עם אנשים השופטים את הציונות  או לוויכוחים עם אנשים המטילים ספק בעצם הצדקתה המוסרית של הציונות, מאוד סבלנות

של הציונות. כפי נראה, הציונות וכוח  ]= מנסרה[הדות ואינם מסתכלים על היהדות דרך הפריזמה פי אמות המידה של הי-על

המשיכה שלה השתנו מאוד, בשמונים השנים האחרונות: הפלג החילוני השמאלני איבד את הלהט של החלוצים. לעומת זאת, 

נשיאם אביגדור שכבר תקף אותם לפני תשעים שנים ]= כפי  בראש סדרי העדיפויותעבור הציונים הדתיים הבעלות על הארץ היא 

, שראה בציונות הדתית את העבד הכנוע והחרוף של הציוניזם וזן של הנאציזם הגרמניעמיאל
37

ונצמדים היום לתנועה ימנית חילונית  [

ונותיה ואף מנסים לעמוד בראשה. יחד עם זאת, ההתנגדות לציונות ולמדינת ישראל בשם התורה שומרת לא רק על עקר

“ומטרותיה, אלא אף על מהותה הרוחנית
31

. שמונים שנים מאוחר יותר, עדיין מכנה בתסכול ובבוז גם מנחם רהט, (33)עמ' 

מדבריה התקיפים של הציונות הדתית את אנשי תנועתו, כ"האידיוטים השימושיים שמצויים תמיד בכיסו" של ב. נתניהו, מנהיג 

וברוח זו התבטא בתקשורת גם נפתלי בנט, ראש "הבית היהודי"  , כ''ג תמוז, תשע''ו[44, עמ' ]בבטאון "מצב הרוח"הליכוד ורה''מ 

  .)כ''ה תמוז, תשע''ו(המייצג את הציונות הדתית 

הנאמנים ביותר. לידידינו האנטישמים יהיו ,, –וראה בהם "אנטישמים הגונים". הוא גם כתב  הרצל העריץ את האנטישמים

, ירושלים: כתר, 46]פרופ. תום שגב, ימי הכלניות: ארץ ישראל בתקופת המנדט, עמ'  “יו לנו לבעלות בריתהארצות האנטישמיות יה

 .“אמור לי מי הם ידידיך ואומר לך מי אתה,,. על ידידים כבר נאמר: [1999

  השקר שבתאי צבי. -הרצל סבל מהפרעות נפשיות והיה נתון במילכוד הזייתי, שהוא יורשו של משיח
)ראובן בריינין, "חיי הרצל", ניו יורק, תרע"ט, עמ' לות שהרצל היה מפקפק אם הוא בכלל שפוי, כפי שמצטטו הביוגרף שלו היו לי

. מלך איטליה גם הבחין במניעי הטירוף “באותם הערבים שלא הציגו שום אופרה, הייתי מפקפק בבריאות דעתי„ – (114

הרמה, "גם אם לא תרצו, זו אגדה", על פי -)ט' בת“ צבי, היה קצת משוגע גם הוא, שבתאי„ –המשיחי השורים על הרצל וקבע 

)יומנו,  “רואה בי את המשיח„. פעם רשם בסיפוק את העובדה, כי הרב הראשי בסופיה (29מחקרו של א' פאוול, ב' אייר תש"ן, עמ' 

משווה הרצל בין פעילותו לבין פעילותו  . בראשי פרקים לאחד מנאומיו,(128, ספרי הימים, ח"ד, עמ' 10,3,1900רישום מיום  

 –. הוא רושם כתקציר בפתיחת נאומו (358)"תיאודור הרצל, נאומים ומאמרים ציוניים", ח"ב, ירושלים תשל"ו, עמ'  של שבתאי צבי

)במגדל גם כשביקר בירושלים, השתוקק להכלא, כפי ששבתאי צבי נכלא .   “זה היה דרכו של שבתאי צבי -חסד השולטן „

)א. ביין, "תיאודור הרצל", ירושלים,  “רעיון טוב היה זה מצד השולטן, אילו היה מצווה לכלאני כאן„ –במרומי מגדל דוד  גליפולי(

 . (250תשל"ז, עמ' 
מתאר את אביו )של הרצל( בנו 

34
כמעט כל „, כמי ש(69)וכן בעדות בנו המופיעה בספר "נגוהות מן העבר", י. נדבה, ת"א, תשכ"א, עמ' 

 .“הסרסורים הדיפלומטיים המתווכים והשליחים של אבי, בעבודתו לייסד ממלכת יהודים, ממירי אמונתם

מי הם אותם הסרסורים והמקורבים שהיוו קבוצה מגובשת של "ממירי אמונתם", נראה בוודאות שהם קבוצת פרוטסטנטים 

  ני. שהיו שבתאיים מודרנים, מה עוד שהרצל דימה את עצמו כשבתאי צבי המודר

יתכן שגם את "מדינת היהודים", כתב אחד מסוכני הארגון השבתאי עבור הרצל, כיוון שרמתו של הספר מבחינה ספרותית 

 הרבה יותר איכותית מהמחזות שכתב הרצל לתאטרון.

[51]"מסה ומעש", חיים וייצמן, ירושלים, תש"ט, עמ'  חיים ויצמן כתב
אותו מעין  כמעט מראשית הופעתו הקיפה„לגבי תופעה ש 

  . “"חצר" של מעריצים, שראו את חובתם לשמור עליו מפני מגע קרוב עם ההמון

שמואל אלמוג,,ואילו  “אנוס אני לומר כי יסודות מסוימים כאילו קראו ליחס זה„ –וייצמן מוסיף וכותב שם 
32

בדיונו בדבר  

התייחסותו של הרצל לשבתאי צבי היא רומנטית ": הזיקה בין הציונות למשיחיות, מסכם, לנוכח כמה מהתבטאויותיו של הרצל

 ."וחיובית מעיקרה

דבר זה ניסה ", אנו למדים כי תגובת ידידו...לדברי תוכניתו...היתה לאלתר 17.6.1895, ברשימתו מיום מתוך יומנו של הרצל

עתה בעידן זה למימוש שבתאי ואילו הרצל השיב...כי בניגוד לזמנו של שבתאי צבי...ניתנת  -אחד לעשות במאה שעברה 

ישנו רומאן כתוב בידי לודוויג שטורך בשם ", רושם הרצל לעצמו, כי 9.7.1895מפני שיש לנו מכונות"...ביום " –והגשמה 

כי מורם  29.3.1896...בליל הסדר במחיצתם של סטודנטים יהודים רשם הרצל לעצמו ביום "'כוכב מיעקב' העוסק בשבתאי צבי

הזכירני את שבתאי צבי ששפך את קסמו על כל "יהם באותו מעמד על אודות מהותו של חג הפסח...של המסובים שהרצה לפנ

]ש. ורסס,  “ואולי חשב בליבו, כי הנני כבר כמוהו"  שגם אני אהיה שבתאי צבי כזה, ונראה כרומז לי בעיניוהאנשים 

 ., תשמ"ח[254-257"השכלה ושבתאות", עמ' 

גם במונוגרפיה של א' ביין  על הרהורים ברוח זו אנו קוראים
)שם(

...כי הרצל במסעות ההסברה שלו, בעומדו בפני ארון „ – 

כבר כמה פעמים הזכירו לי את שבתאי צבי: עתה ראה ", הרהר בינו לבין עצמו, כי 1898הקודש בבית הכנסת בסופיה, בשנת 

ב המרובה שהקדיש לדמותו ולתנועתו ...תעיד תשומת הל"כי בדמיון העם כבר התקרבה דמותו לזו של משיח השקר הזה

...הוארו שבתאי צבי ותנועתו 1902שלו "אלטנוילנד" משנת  )= תאור אידיאלי אך דמיוני של מציאות(במסגרת הרומן האוטופי 

מכמה צדדים, בשעה שגיבוריו הראשיים של רומאן זה צופים בהצגת אופרה, אשר הוקדשה לשבתאי צבי, והיא מתקיימת בעיר 
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גילויי אהדה והבנה מסויימת כלפי מניעיו של שבתאי צבי משמשים בהסבריו בערבוביא...שבתאי צבי שימש רק שופר חיפה...ו

שלקחו את ...נתחוללו בה במאה זו פעולות רצוניות עצמאיות של עמי אירופה 19 -למאווייו של עמו...מה שאין כן במאה ה

 ]ורסס, שם[.  “גורלם בידיהם

)כפי שאני מתארו ההבדל ביני ובין שבתאי צבי „ – [128, ספרי הימים, חלק ד', עמ' 11.6.1906מיום  ]רשום הרצל רושם ביומנו

ששבתאי גידל את עצמו כדי להידמות לגדולי ארץ,  הוא בזה, מלבד השינויים באמצעים הטכניים, המונחים, בהבדל הזמנים, לי(

הכמעט מוחלטת בינו ובין שבתאי צבי, שהוא מודה בה, אנו .  את ההשוואה “אולם אני מוצא את גדולי הארץ קטנים כמוני

מקבלים ללא עוררין, אך את ההבדל הקטן שהוא רואה בינו לבין שבתאי צבי, קשה לקבל. הוא למעשה מתאר את שבתאי צבי 

גלומן כאדם שראה את עצמו קטן וניסה להידמות לגדולים, דבר שאינו נכון כשלעצמו. הרצל כאן למעשה מתאר את עצמו כמ

אמיתי, שמעולם לא ראה שמישהו גדול ממנו. אמנם תיאור זה משקף את מה שהוא רצה שהעולם יחשוב עליו, אך למעשה הוא 

עצמו סבל מרגשי נחיתות איומים והפרעות נפשיות שיצרו בנפשו פיצול אישיות עם נטייה לב' קצוות. לעיתים מצבי רוחו 

  ולעיתים לתחושות קיצוניות של עליבות כפי שנראה להלן.  הובילוהו למגלומניה שהוא "קנצלר" ו"משיח"

אלמלא „" –הרצל וילדיו סבלו ממחלות נפש בעוצמה יותר גדולה. אורי אבנרי דולה "פנינים" מכתביו, כגון -כידוע, גם אשת

ן, רודף פרסומת, . פקידי הברון רוטשילד הכירוהו כפטפט"נולדתי יהודי הייתי מעדיף להיוולד למשפחת אצולה פרוסית ישנה

"בגילי  –קנאי, קטנוני ושרלטן. היו לו תסביכים עם האף היהודי שלו, אך מאידך אמר כשנה לפני פרסום "מדינת היהודים"

היה נפוליאון קיסר". הוא הקדיש תמיד מחשבה רבה ללבושו. לקראת פגישה עם איש חשוב הוא קנה כפפות )שלושים וחמש( 

]= זו במשך יום שלם, כדי שלא תראינה חדשות. בנעוריו היה הרצל מהמר, כאתאיסט גמור ובאובססיביות היה מקמט אותן 

קרא לרבנים "כמרים יהודים"...הגדיר את תומכיו כשנוררים, נערים, קבצנים...שקל לאמץ טעות מוכחת, כפי שראינו לעיל[ 

משתתפי הקונגרס הציוני הראשון ללבוש  הוא ציוה על מאתיים וארבע...ראש ממשלת גרמניה[ ]=לעצמו את התואר "קנצלר" 

]= כיום קרב בחרבות -פראק, וכשהופיע מכס נורדאו בלבוש רגיל, שלח אותו הרצל חזרה למלון...הוא הציע להנהיג במדינה דו

ר ...את עי"אלפיים שנה של חוסר אנושיות, חוסר סובלנות"...כשביקר בירושלים תיעב אותה היו מפלילים אותו, על הסתה לרצח[

]= מעמד טריטוריאלי -הבירה הציע הרצל להקים במקום אחר "ליד נהר יפה בקרבת יערות"...לירושלים הציע משטר אקס

, מפני שהיא שייכת לכל העולם. "פלסטינה גוריון הפר תנאי זה[-בןאך בינלאומי, כפי שאכן האו"ם קבע כתנאי להקמת מדינה יהודית, 

שלה לא מתאים...". הוא קבע שהדמוקרטיה היא "שטות" והציע "רפובליקה קרובה מדי לרוסיה ולאירופה והאקלים 

]אורי אבנרי, מעריב, כ"ב שבט, תשנ"ז[  “אריסטוקראטית", שבראשה נסיך שייבחר לכל ימי חייו. הנסיך ימנה את הממשלה

  (. 3.7.04אריאנה מלמד, "ידיעות אחרונות" )והגרמנית תהיה השפה הרשמית ברפובליקה 

שפתיים. -גוריון ראה בה רק מס-מוקרטיה" לא היתה כלל מקובלת בתנועה הציונית, עד להכרזת המדינה, שגם אז בןאכן, ה"ד

מניעיו הבלעדיים של הרצל להשבת העם היהודי לארצו נבעו, כאמור לעיל, אך ורק מתוך אמונתו הנוצרית הפרוטסטנטית 

למימוש אמונתו  ,לעתיד במערב אירופה-ל המשומדים והמשומדיםואחרי משפט דרייפוס, נוכח כי יוכל כעת להפעיל לחץ על כ

 שכנועם, כי לא ניתן לחיות כמשומדים בארצות הנצרות.  באמצעותהנוצרית הזו 

באנגליה, להעביר מיד  את כל היהודים לארץ ישראל, נכתבה אשר אחזה בכל שכבות האוכלוסיה  )= כפייתיות(על האובססיביות 

"סוגיות"גובה במאות מקורות. המחקר הראשוני על כך פורסם בעבודת מחקר רצינית, המ
33 

ונצטט את תחילת המאמר לשם 

לעשות למען שיבת יהודים לארץ, כתב לשר החוץ את איגרתו  1840כשהחליט הלורד שאפטסברי בקיץ „ –המחשת הדברים 

יבת ישראל נחלת אמונתו של ציבור הידועה, להסביר את חשיבות הדבר בשביל האינטרסים של אנגליה...כבר היה רעיון ש

. אמונה זו צמחה משיטה מסויימת )= ראה שם בהערה מקורות רבים על כך.(בריטי גדול ומקובל כמאורע העומד להתרחש בקרוב 

לינארי שדבק בה על סף טים במאה הי"ח והמתחברת לאופי המבפרשנות הכתובים, המתקשרת אל התורה הדתית בקרב הברי

שומן של הנבואות על אחרית הימים וניצור היהודים ושיבתם לארץ אבותיהם, נושאים אלו אינם, כידוע, המאה החדשה...גי

ידי מרטין -ר יסוד נצרות זו על)= זמן קצר לאחחידוש גמור בספרות הנוצרית הפרוטסטנטית באנגליה. מאז סופה של המאה הט"ז 

  . “התעוררות הדתית במאה הי"ח והפיחה בה מחדש רוח חייםהם נידונים בה...לאחר מכן החלה דועכת...ואז באה ה לותר(

זרם מרכזי בנצרות "השאלה היהודית", נעטפה ברובה גם עם הניצנים החדשים של הספרות המילינארית ]= „ – 48שם, בעמ' 

יבה את המאמינים דתית, המש תחיה[, שכן שנת אלפיים למניינם –הפרוטסטנטית, שהאמין שיש"ו ימ"ש יתגלה שנית בשנת המילניום 

הובא על ריצ'ארד בראתרס, שהפך  54.  שם, בעמ' “לכתבי הקודש...טבעה אף להעלות הגיגים ודיונים על הצפוי לנוצרים

החל להתנבא וטען...שיוביל את היהודים לארץ ישראל בעוד „ – 1792 -והתפטר משרותו הצבאי וב )= שוחר שלום(לפאציפיסט 

    .“של מאמינים וחסידים. חיבוריו וחיבורי חסידיו יצאו במהדורות רבות שנים אחדות. מיד זכה לקהל רב
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"יהודים חדשים ישנים"/  .8  "ראשון לציון", עורך: דוד יודילוביץ, תש"א, דפוס "המרכז", ראשון לציון. .1   :מקורות

 קים, הוצאה שלישית, תשנ"ח.ספריית אפ-המוטיבים הדתיים של תנועת העבודה/פרופ. אניטה שפירא/ הוצ' עם עובד

, שנת תרפ"ד, 1914עד  1901"לארץ אבותינו", זלמן דוד ליבונטין, ספר שני, לתולדות עבודת ההסתדרות הציונית, משנת . 22

"לארץ אבותינו", זלמן דוד ליבונטין, ספר שלישי, לתולדות עבודת ההסתדרות הציונית, . 24 הוצ' א. איתני וס. שושני, ת"א.  

"לארץ אבותינו", זלמן דוד ליבונטין, הוצ' מסדה, . 25  , שנת תרפ"ח, הוצ' א. איתני וס. שושני, ת"א. 1927עד  1915משנת 

אלטרנטיבה יזמית למדיניות הציונית. )שם( עמ'  -חזרה "לארץ אבותינו", דן גלעדי, ז. ד. ליבונטין .26  ת"א, תשכ"ג, מהדו' ד'. 

"בנתיב הביל''ויים", זכרונות ישראל בלקינד ]נכתב בשנת  .27. 1994ן, ספר ד', ירושלים, , "מארץ אבותינו", ז. ד.ליבונטי52

. "ההליכה על קו האופק"/ פרופ. אניטה שפירא/ 28(.  1983([, מהדו' א', הוצ' משרד הביטחון, תשמ''ג )1926-8ח )-תרפ''ו

"ההתנגדות  .31  1997סה שלישית, תשנ"ז, הוצ' עם עובד/ ספרית אופקים/ )נדפס בתשמ"ח, דפוס הוברמן, ת"א(/ הדפ

הסרט "חיי  .32תולדות המאבק הנמשך, תורגם מצרפתית, יעקב ראבקין, הוצ' פרדס, ישראל, תשע"ד.   -היהודית לציונות"

, הוסרט עבור 1913יוני -היהודים בארץ ישראל", חברת "המזרח", בהפקתו של איש העסקים נח סוקולובסקי, בחודשים מאי

, עורך שמואל אלמוג, 12"תולדות ישראל לפני היות הציונות" )מס'  - "סוגיות" .33 באוגוסט שנה זו.   11-הציוני ההקוגרס 

בשנים באנגליה  רעיון שיבת ישראל במחשבה הפרוטסטנטית"-תחת הכותרת תשמ"א(,מרכז זלמן שז"ר, ירושלים, 

 Middle -בבת של מאמר זה הודפסה . הגירסה המורח47מעמוד  מאיר ורטה, החל", על ידי 1790-1840

Eastern studies, vol. 8, jan. 1972 .  34ן מורשת אשכנז", משיחי השקר ומתנגדיהם", "מכו,". בנימין שלמה המבורגר

 Part 2, 1.12.08   Prof. Eitan Blum. "Ruppin and the Production of the Modern . 39 ברק, תשס"ט.-בני

Hebrew" Culture,  פרופ. רפאל פלק, "ציונות  .40   ופ. איתן בלום, "ארתור רופין וייצור התרבות העברית המודרנית"(.)פר

   פרוטקול הקונגרס הציוני  .42.  2006סדרת מקור לביקורת התרבות, הוצ' רסלינג, ת''א,  )פטיש(והביולוגיה של היהודים", 

ציונית והסוכנות היהודית, ירושלים, הארכיון הציוני המרכזי. , הוצ' הנהלת ההסתדרות ה32-3, עמ' (21-3.8.1937) 20 -ה

 .1998, אוני' חיפה 270ורבה, "ברחתי מאושוויץ", עמ' 

 

                 

 

 


