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 מבוא. 0

 נחשב לאחד מגדולי התורה בדור ,)1886-1979 (ר מסאטמר" האדמו,ויםביואל טייטל' ר

ם בארץ ישראל ירדי לציונות ולמדינת ישראל בקרב החוגים החיםמתנגדאחד מגדולי ה ואחרוןה

 ומציג אותה  ,"שלוש השבועות"ציונית הקיצו נית הוא סומך על - את משנתו האנטי1.ובתפוצות

 קונטרס שנכתב בעקבו ת  –" ועל התמורה על הגאולה" ו2"ויואל משה: "בשני חיבורי ם שכתב

 . ששת הימיםמלחמת

 

מתבטא , "ועותמאמר שלוש השב" , בעיקר מאמרו הראשון,"ויואל משה"יחודו של הספר י

ט לבוים מסאטמר כממשיך הספרות החרדית  ייואל טי' מ קוריותו של רובהופ יע ב ה שבתקופה 

 ".ספרות הפולמו ס"קרא להלן ישת, ציונית-האנטי

 

 השואה  :רעו מאורעות גורליים בתולדות עם ישראל והציונותיביו בל השנים האחרונות א

תקומת מדינת ישראל שמימשה , דית באירופהששינתה לחלוטין את דמותה של הגולה היהו

בכלל  את קרנו של העם היהודי בעיני העולם  ומלחמת ששת הימים שהעלתה ,את חזון הציונות

 .בפרטואת קרנה של מדינת ישראל 

 

 ביוב ל  יואל טייטלבוים' ציונית של ר- את הרלוונטיות של משנתו האנטיאבחן בחיבור הזה 

 . ל פי משנתו האסכטולוגית וראייתו ההיסטור יוס ופיתהשנים האחרונות ע

 

ספרות זו .  את ספרות הפולמוס מראשיתהלסקורחודו של הספר יש י יאת להביןעל מנת 

להלן אסקור  . טוריים בתולדות הציונות מראשיתה ועד ימינויסהתפתחה בד בבד עם מאורעות ה

 .יטלבוים מסאטמרי יואל ט' עד הופעתו של ר לצד התפתחות התנועה הציו ניתספרות זו

 

 : ראשי ת הצ י ו נ ו ת  המד י נ י ת. 0.1

                                                           
 1944בשנת . 1934ס אט מר משנת בע יר ר "שי מש אד מ וורומני ה חבל טרנסיל בניה ש ב יו אל נולד  ב'ר 1

הי ה בקבוצה   , ר קסטנר"  דןרכבת ניצול ים שארגלצורף  ובס וף שנה זו , בלזן-נלקח למחנה ברגן 
ולא חר כשנה היג ר , עלה לארץ ישראל 1945בשנת . .ולבסו ף הגיע לשווי ץ, שעוכב ה בברג ן בלזן

 ושם עמד בראש  חסידות  ,יורק-וי לאמסבור ג ש בניו ר ובע  וק בע  את מקום מושבו בריתהב-צותלאר
 ,ר מסאט מר "האד מו,  פוקס'א(  משה טיי ט לבוים מסיגט' ר,   את מקומו ירש חתנו.סאטמר עד ס ו ף ימיו

 .)ם "ירושלים תש
ב רוק לין  , הוצאת י רושליםב להלן אשתמ ש במהד ורה   חמישית מתוק נת . ך" תש בשנתיצא לראש ונה  2

 .ח"שלת
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וכך נאמר   ,"מדינת היהודים"אודור הרצל יהופיע ספרו של ת) 1896 בפברואר 14(ו "בשנת תרנ

 תכנית זו 3."רכי עמנו המוצדקיםובונות בח בל ארץ על פני האדמה שיספיק לציתינתן לנו ר: "בו

בקונגרס ). 1897 (ז"ן שהתקיים בבאזל בשנת תרנקיבלה אופי מעשי בקונגרס הציוני הראשו

ליצור מקלט לעם היהודי בארץ ישראל ": "פרוגרמת באזל"זה הוגדרה  שאיפת הציונות ב

 4.הכר ת אומות העולםבכלומר , "המובטחת ב משפט גלוי

 

 לאחר  התפתחותה הואצה ו,ספרות הפולמוסהחלה להופיע אחר הקונגרס הציוני הראשון 

 5).1898(ח "שני בשנת תרנהקונגרס הציוני ה

 

מ שבר "רע בו יר ועד רבני או לבח) 1898(ח " סירוב  הקונגרס הציוני השני בש נת תרעבשל

אליהו עקיב א '  ר, אחד מהם6.ההסתדרות הציוניתן  רבני ם מכמה ובעקבותיו פר שו  ,"הקולטורה

 דן  בו הו או ,)1899(ט "בשנת תרנ" ציון במ שפט" את הספר  לאחר מכן פרסם,'רבינובי ץ

 7. משבר הקולטורהעקבהתנגדות הרבנים לציונות המדינית בעיקר ב

 

 ה תנגדות עקרונית מביעההאחת  : לסווג לשתי קטגוריות עיקריותאפשראת ספרות הפולמוס 

לא  אך  הציונות המדינית החילוני  של  יה התנגדות לאופיוהאחרת מביעה, לאידיאולוגיה הציונית

 .לעצמוהוא לרעיון חיבת ציון כש

 

צי ו ן    "ספרה בהם ,הימסווגת בקטגוריה השני) 1900(ס "הפולמוס עד שנת תר ספרות רוב

 ההסתדרו ת  של בפעילות השתתף' אליהו עקיבא רב ינוביץ '  רשמחברו, הנז כר לעיל" במשפט

ב  " אבהתנגדות זו היטי ב לבטא הר. בעקבות משבר הקולטורהממנה  אבל פרש ,הציונית

בין הצ יונ ות ובו ה ו א מבדיל בין  רעיון חיבת צ יון  בדרך הקו דש ו ,"יםדעת הרבנ"שטיינברג בספרו 

 8 :שםוכך הוא כותב . המודרנית

 

                                                           
 .32' ע מ,  מדי נת היהודים, הרצל'ת 3
 .185' עמ, ת החדש העתו לדות עם ישרא ל ב, ר אטינג'ש 4
, ) שלמ ה וי וס ף טעפליצקי:וע ר כ(" האמונה-מגן "  : הםהספ רים הר אשונים  המייצג ים אס כולה ז ו כמה  מן  5

 .ח"ב ת רנ'אוסטרוצ ו,  ראזענפלד–"  מגדל בבל  החדש ";ח" ב תרנ'צברדי
 .37-39  'עמ, "ציון במשפ ט  תפדה"' , ע רבינוב יץ"א 6
,  שהוקדש  למלחמה בציונ ות,ערי כ תוב" פלסה"ים ר בים בגנות הצ יונות בירחו ן רל מאמ" פרסם הנ עוד7

 ).1903-1905. (ה"תרס-ג "בשנים תרס
לול שבת ואכי לת י  שח ,קובטישראל מט שור' ראה דבר יו של  רעוד . 3'  עמ, דעת הרבני ם,ב שטיינב ר ג"א 8

תל א בי ב  ,ה"הרב  מ זא  ונותרז כ( ן  הציונות שה וא  יקר מא ודי טרפות מרח יקות את כלל  י שראל מעני
 הו א מבדיל בין  דורות ראש וני ם  )ס"רו בא דר ת"ט, לבוב( "הדת מחזיקי" וב).ו"נ'  עמ,' כרך ג, ו"תרצ

 :כלש ו נו, יעו דנו  הרוחני על הלאומיות יבין  אחרונים הרו צים לרחקו ולהעמידושרצו לקרב א ת המשיח 
 . ה מאלה ומה רחקו אל
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ר ב ה ד ת  פ
׳ ״י  כ

 בראותינו כי נוקשו גם נלכדו איזה רבנים בשחיתות ״הציונים״ ,
 כי יזכו והעריכו עצה לבוא עליהם בכתתרת בפנותם אליהם
 בככתבים פרטים, ואלו הרבנים כהםרון ידיעתם בכל תהלוכותיהם
 ואי הכרה בהשוהה אשר כרו לכל בית ישראל ותוה״ק, נפתו ונמשכו
 אחריהם והשיבום כפי חלומותיהם ודבריהם, והציונים פרסמו
 מכתביהם בככ״ע לסמא את עיני העם כי גם דעת דדבנים אתם.
 עוד זאת שמענו שרוב הדברים ממכתבי הרבנים לקוהים מספ:־
 דרישת ציון מהגאון רצ״ק זצ״ל אשר באמנה כי הוא רצה ליםד
 הכל על טהרת הקודש לפי דרך תוה״ק הכתובה והמסורה ,
 והם העטיפו את הציונית בגדי הקודש על בגדי׳ הצואים הרחוקה

 מדרך הדצ״ק זצ״ל הרחק מאוד.
 למען לא יתאמת בעיני הקהל שגם הרבנים הנושאים באמת
 דגל התורה מחזיקים בדעת הציונים, עשינו כמעשה היראים וחרדים
 לדבר ה׳ היוצאים חלוצי צבא לפגי ה׳ למלחמה בעלי ״הלשכה
 הטהורה״ שממנה יצא ״אור לישרים״. ופנינו אל אחדים מהרבנים
 ידידינו ומכירינו יהיו ומםרנו מכתביהם לאחד מידידינו לסדרם

 ולהוציאם לאור.
, כי באמת בית א ה ת  והנה בשם גדולי ישראל אפתח בה פ
 אפל הזה ״הציונית״ צריכין לפתוח בה הלינות להראות את נגעה,
, [ולמען לא תהי׳ תורה שלמה שלנו ה ת כ , נהלה מ  אנוש שכרה
 כשיחה בטלה שלהם כתבתי גם מעט דברי תורה ובכדי שלא
ה עפ״י םדר אותיותיהם], אף כי ת ב  יתבלבל הקורא הצבתים ל
 דרגם של סרסורי הציונית לעפר בעפר להרף ולגדף את הקמים
 נגדם, והאמנה, אנשים באלו קלונם כבוד וכבודם קלון, א״כ מצד
 הראוי לברוח מן הכבוד הי׳ ראוי להיות נחבא אל הבלים, אך משום
, כדי לפקוח עינים עורות הזברנחו להרחיב הדבור  עת לעשות לה׳

 להראות האמת לפני כל מבין ויודע.
 אם אמנם שהי׳ מהראוי לשלוח המכתבים למב״ע, שבהם
 נתפרסמו דברי הנפתים אחר הציונית, למען יראו הקהל דברי
,  המטמאים ודברי המטהרים, אולם בל זה אילו רצו לקבל האמת
, אינם,מדפיסים הדברים ך ר י  אבל לא בן הוא, סגרו עלינו את ה
 שהם נגד הציונית, וע״כ יודפס בפר זה בפני עצמו, ובכ״ז הרשות
 נתונה לכל בעל מכ״ע להדפיס הספר הזה במכ״ע, ובתנאי קודם
, לא יוסיפו עליו ולא יגרעו ה  למעשה •כלא ישנו מכל מה שנאמר בז
, ולא יכניסו דבריהם בין השיטץ, ׳ולא ינתחוהו לנתחים רק ו  ממנ
 כמו שהיא ואס יהי׳ להם להשיב ישיבו בפני עצמו. ירא הקהל

, בי אם לצרינו. וגזי לה׳ איינן. ם  וישפוט בי לא לנו ה
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ק "עוד זאת שמענו שרוב הדברים ומכתבי  הרבנים לקוחים מספר דרישת ציון מהגאון רצ

טהרת הקודש אשר באמנה כי הוא רצה לייסד הכל על , ל"זצ) ק" י–הירש קלישר -צבי' ר(

וה ם העטיפו את הציונות בגדי הקודש על הבגדים , ק הכתובה ו המסורה"תוהלפי דרך 

 .ל הרחק מאוד"ק זצ"הצואים הרחוקה מדרך רצ

 

(ס " תרה בשנתורשונדפס בש "אור לישרים" בספרות הפולמוס הוא  הספר חשובספר עוד 

 חוות דעת קדושים, יאיר המאורות הגדולים גאוני הדור: "כלשון המחבר, ומטרתו) 1900

 9."מאמרים ערוכים בדרך אמונה וברוח משפט נגד השיטה הציונית, וחכמות חכמים מפארים

 

 10.נתלה בו  וכל מי שהביע דעתו בגנות הציונות ,הספר נעשה לשופרם של מתנגדי הציונות

 זהו הספר  הראשון המתנגד עקרונית לתנועת –האחת  : להחשיבותו של הספר שתי סיבות

 טרם שקולם ,רבנים מפורסמים ב אירופהשל  ה םר מורכב ממכתבי  הספ– וה אחרת ,חיבת ציון

 .בעניין זהנשמע 

 

 לש החמישי ר"ה אדמו', שלום דובער שניאורסון מלובבי ץ'  של רהח שוב בספר  הוא המכתב

 וקורא ם חסידי מפורסמנהיגלראשונה יוצא . ו הן מצד תוכנו הן מצד נושא– 11.ד"חבחסידות 

 ורואה ברעיון   , הציונית גופהה באידיאולוגי דןשלום דובער '  ר, שלא כקודמיו12.בגנות הציונות

גאולה    כלומר תנועת13,"דחיקת הקץ"וצה לצאת מן הגלות ניסיון לר ובכל תנועה הני הציוני המדי

במכתבו הוא מבהיר את דעתו חד משמעית . ון המשיחי המסורתיזאלית הנוגדת את החיר

 14 :וזה לשונו, אה הציוניתאיֶדהשל הציונות אלא " לבוש"ה יינון ענציוני אי-האנטישהארגומנט 

 

ותורתו וגם היה מקום לחשוב שישיגו  ' הנה אם גם היו האנשים האלה שלמים עם ה

והלא אין רשאים , לעשות גאולתינו בכח עצמנו, אין לנו לשמוע להם לדבר הזה, מטרתם

ה שלא לדחוק את " ד,ות קי א כתוב,י"רש(בתחנונים על זה  גם לדחוק את הקץ ולהרבות

                                                           
 . ת ר ת שער הספרכו, א ור  לישרים,   רבינוב יץ'ז לנדא וי"ש 9

 36 ר ההע ובתשא' עמ, יק'ד סול וביצ"ספר היו בל לגרי: בתוך,  החסידות והציונו ת המדינית, אלפסי'י 10
 . או הדי ה ציונות בעת הו פעתובוראה עוד  תיאור הסע רה  שחולל הספר  בקר. שם

 אך, "ישרא ל-אגודת" ה של היה מעורב בעניינ י ציבור ומיו זמ י הקמת)1860-1920(דובער -שלום'  ר11
במלחמתו ב ציונות והקים  קרן  דובער  התמי ד -שלום ' ר. פרש ממנה ל אחר שרא ה ש נושאת גוון  פו ליטי

 .) שם,אלפסי ( "א ור לי שרים"ה יה  מיוזמי  הוצאת  הספר ו שם כךל
 . תשב'   עמ,שם, אלפסי 12
 : בה  בר ובשיר  השירים ) א,קיא( שלוש  השבועות במ סכת כתובות סוגיית לקוח מהזה המונח המדרשי  13

 ". ץא ידחקו א ת הקשל"
רוט   י פאהר ו.  שהרעיו ן הציוני  אינו מעשימציין הוא )58' עמ (המשך  מכתבוב. 57-58'  עמ, אור לישרים14

ירושלים  –יורק -ו ני ,הוצאת א וצר החסיד ים, "' ומעין מ בית  ה" ונסון  בספר  רויכ וחו  עם הרב  אה ו דבריו  ב
 .ה" תשל)הוצאה ר ביעי ת(
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וכל שכן  ) ב על הפסוק השבעתי אתכם"ש במדרש רבה שיר השירים רבה פ" ועמ,הקץ

ולא בזה תהי ה   , ש לצאת מהגלות בזרוע אין אנו רשאים"רה, בכחות ותחבולות גשמיים

ובפרט שהוא נגד תקותנו האמתית כי כל צפיתנו ותקותנו הוא , גאולתנו ופדות נפשנו

 .ה בע צמו"י הקב"ה משיח צדק במהרה בימנו אמן ותהיה גאולתנו ע"בשיביא לנו הק
 

 בצדאבל עיקר חידושו הוא , עונים נגד הציונותיטעוד שלום דובער מביא במכתבו ' ר

תזה -ן ארץ ישראל אנטיי הוא רואה בכל יזמה אנושי ת הקשורה לבני.משיחי-כטולוגי סהא

 הוא ,לעצמוה וא הרעיון הציוני כש התוקף  את ,טיעון זה. לתפיסה המשיחית המסו רתית

כו ב  יעס יבה לואה בציונות כ פירה באמונה  המשיחית ורה, מכולםצוני  יציוני הק-האנטי הארגומנט

כתובות , בבלי(ה  את ישראל "שהשביע הקב" שלוש השבועות" על נסמכתטענה זו . הגאולה

 ).א, קיא

 

שאלת השבועות לא . ץ ישראל לאר מניעה מלעלותשלוש השבו עותבמשך הדורו ת לא ראו ב

א  "ת תלמידי הגרי עד עלי\ס" בשנת ת יהודי ם1000-כעם  יהו דה החסיד' רת י מזמן עלינדונה

 צי דו ק  הן הייתה  ששלוש השבועות ה רווחתהתפיסה  19.15-במחצית הראשונה של המאה ה

 16.ה לארץ ישראלי עליהלכה האוסרתה ולא כ לגלות הארו בדרך הדרשהדין

 

ר  "אדמו, הנה  כי כן. שניאורסוןדובער -שלום'  ר חשיבות מרובה למכתבו שלתמכאן נובע

 עליהן   וסומך , הלכתית אקטואלית לשלוש השבועותפרשנות נותן בעל השפעה רב המפורסם 

אכן ממשיכי דרכו המתנגדים לרעיון הציוני ר ואים . את התנגדותו הנמרצת למפעל הציוני

 .וני העיקרי צי-בשלוש השבו עות את הארגומנט האנטי

 

 

 :אולוגיות להצהרת בלפוריהתגובות הת. 0.2
) 1920(פ "תרבשנת רמו -אןסעידת ושורה בו י א,)1917(ח "הצהרת בלפור שניתנה בשנת תרע

היו הישג מדיני  ) 1922(ב "תרפבשנת וכתב המנדט שניתן לאנגליה מטעם חבר הלאומים 

 והכי רה ברעיון שי בת   עולמיתעצמהתה מי היבאותם ימים  ש,אנגליה. מכריע לציונות המדינית

                                                           
, ולה  ומדינ האג,  "ש  ה שבועות  בדור ו ת האחרוניםוה דיון  בשל",  ר ברו יא'  מ;ב מ פנה הדו רות,  דינו ר'ב 15

תם  יי זם אנושי בעלי בא ש דגלו  באקטי" על תפיסתם המשיחית  של תלמידי  הגר.49-57' עמ, ט"תשל
 ר"ציפי ות משיחיות לקר את שנת הת" , מורגנ שטרן'א ראה " איתע רותא דלתתא"לארץ יש ראל בבחינת 

  .343-347' מע,  משיחיות ואסכ טולו גיה,")1840(
  השבועות על  מנת להסביר  את נאמנותם למדינות אירופ ה  שלושיפציה הש תמשו בסהתומכים בא מנ 16

א ינו מצוי  בספרו ת  שמעט כ הש בועו ת שלוש דיו ן ב ).שם, ברוי א ר (  לגרוע  מא מונתם בביאת  הגואליבל
 . )י בספ רו ת התשובות" א,פאנסקי' שצ'י( אר ץ ישר א ל שענ יינןהתשובות 
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ה  יקיבלה את המנדט על ארץ ישראל מהקהי לי, עם ישראל לארצו וכינון בי ת לאומי בארץ ישראל

 .לאומי-לאומית על פי המשפט ה בין -הבי ן 

 

ראו  שי הדות האורתודוכסית ב היו. אולוגית נרחבתיהצהרה פולי טית זו קיבל ה משמעות ת

את רעיו ן   " מאשרים"ואותות מן השמים ה"  משיחחבלי"ת במאורעות אקטואליים אלו את עקבו

 17, ממנהיגיה של יהדות ליטא,)1843-1926 (מאיר שמחה הכהן מדווינסק' ר.  השיבה לציון

 18 :וזה לשונו, רמו ביטול תוקף השבועו ת-אןסהחלטת בבהצהר ת בלפור ורואה 

 

 ניתן צו אשר עמאראן סבאספת הממלכות הנאורות ב ראשאמנם כעת הסבה ההשגחה 

ישראל וכיוון  שסר פחד השבועות וברי שיון המלכים  קמה מצוות עם לארץ ישראל תהיה 

ומצוה   , למקומה)  ראה'רפלי רספ(ישוב ארץ ישראל ששקולה כנגד כל מצוות שבתורה 

'  עד מתי תתחמקין': ואולי על זה נאמר,  מצווה זוםעל כל איש לסייע בכל יכלתו לקיי

 ).א"ירמיה ל(
 

אף על  , משווה את הצהרת בלפור להצהרת כורש שניתנה לעולי בית שניבהמשך מכתבו הואו

 :וכך הוא כותב , הצ הרת בלפורבמה שאין כן ,  שהצהרת כורש קיבלה גושפנקא מהנביאיםפי

 

, ואם יתן השם יתברך ויתרחב הדבר ויגדל ויפרח כשושנה כמו שנגדלו בימי ארתחששתא

ואף כעת תהיה מ משלת ארץ האי  )א ,קדושין עב(בא ניידא אשר היו נתונים תחת פרס דו

הן אמנם שאז היו   . ומו של עו לםר אז בטח הוא  בענין העו מד ב- עם בריטניה המתונה  -

 אולי כמו חורבן הב ית ה שני היה   -מי יודע . בנבואה מן  השמים מחזקים  אותם, הנביאים

.  כך נתינתו-יאים וכנטי לתו  כן יהיה  הנחת אבן פינה שלא על פי נב-שלא על פי נבואה  

 .לוהי-כי זה תלוי בהופעת אור א, אכן במופלא ממך אל תחקור
 

 הז רם האורתודוקסי י חבר הלאומים חל מפנה בקרב "שורה עיבעקבות הצהרת בלפור וא

 אוטופיה   ולא מעשית א התברר שהציונות המדינית הי–האחת  :ציוני משתי סיבות-האנטי

ה   י י הקהילי "י מעצמה כאנגליה ואושר ע" הרעיון הצי וני הוכר ע–יה והעיקר ית יוהשנ 19;בלבד

' ר,  למשל. הלכתית הרואה בהסכמה זו  ביטול השבוע ותפרשנותהכרה זו קיבלה . לאומית-הבי ן 

שעד הצהרת בלפור סבר שאין לדחוק , וב'צר מסוכו "האדמו, )1855-1926(שמואל בורשטיין 

                                                           
פיר וש  לתורה הכולל  ( "משך  חכמה" ו)ם"ה לר מברפירוש למ שנה תו( "חאור שמ " :יםקרייחיבוריו הע  17

 ).קו תיפרשת בֻח"  (אותם הח ושבים ש ברלין  היא יר ושלים"ב דן הו א וב ש ,)והל כה דברי ה גות
 .רקע-הקע' עמ, התקו פה הגדול ה, כשרהרב מנח ם המכתב מ ובא  אצל  18
ז  " לא יהיה  ערתי אפשרי לבוא לי די פעולה בא שכ י חפצם בל, כל נתיניהם וסודותי הם בד מיון לבד" 19

  ' וראה עוד ש. )58'   עמ, אור לישרים, דובער שניא ו רסון מלו בבי ץ-שלום' מ כתב  ר(" הסכם בש ום אופן
 . חלום הרצל ופתרו נו,טעפליצקי
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וכך מספר כותב  , אומים אות מן השמיםבר הלחראה בהצהרת בלפור ובהס כמת , הקץ את

 :תולדותיו

 

, בעת שרעשה הארץ מקו ל השמועה שעלה זכרוננו לטובה על שולחן ממלכות הארץ

אז קרא מרן הקדוש  , והבטחה נית נה לנו ממלכות ענגלאנד לבחור את ארצנו הקדושה

שמים ה מן החכל זמן שלא ראינו אות הוכ":  אליהםרואמ... לבית איזה עסקנים חרוצים

על כן גם אנחנו לא , ואדרבה עוד פגשנו מכשולים על כל צעד בענין זה' , שחפץ בנו ה

הישוב  של נחלתנו  דחקנו את השעה לעשות הכנות במידה מרובה בד בר ממשי לטובת

 ונתן 20,' וגו'קול דודי דופק פתחי לי'אבל עתה שנתקיים בו מה שכתוב , וארצנו הקדושה

כמו בבית שני נפקדו ישראל על ידי כורש  ... צנו הקדושהבלב ממלכות לבחור לנו את אר

כך תהיה תחילת הגאולה העתידה שהשם יתברך יתן בלב ממלכות הארץ ... רסמלך פ

על כן חוב קדוש מוטל עלינו להתעורר ולהכין את לבבנו אליו . לבחור לנו את נחלתנו

יע העת לגשת אל יתברך שמו ולעשות גם אנחנו מצדנו כפי יכולתנו ב חומר וברוח והג

 21". ה והמצוהרהמלאכה להרבות הישוב בארצנו על פי רוח התו
 

כך אמרו  ו,"שוב ארץ ישראליי"רים ורבני ם את חברת " אדמוכמהייסדו ) 1918(ח "בשנת תרע

צורך השעה מטיל עלינו החתומים מטה חובה קדושה ": "הצפירה" וינה בובכרוז שפרסמו ב

ית צחה ומודרנית הם מציינים שמלחמת העולם הראשונה  בכרוז המ נוסח בעבר". לצאת בפומב י

 וממשיכים  .שאלת ארץ ישראלאת עלתה והשינתה את ההשקפות המ דיניות והכלכליות בעולם 

אם גם באופנים , שותו  של עם ישראל והסכימויכל הממלכות האדירות הודו בי  ":כותבי הכרו ז

 תשתתף לא הדתית אם היהדות , לדבריהם22".לדרישת העם להתאחזות בארץ אבותינו, שונים

רק בארץ . הר אלא אף לתו בלבדפרה לא לארץ ישראלכ יהי ה זה חט א שאין לו ,ן הארץי בבני

בקריאה המ שווה     את הכרוזחותמיםהם .  לקיים את מצוות התורה ללא הפרעה אפשרישראל

 : וזה לשו ן הכרוז, ונחמיה את המפעל הציוני לתקופת שיבת ציון בי מי עזרא

 

אם כי הבטי ח  , בעקבות עזרא וסיעתו, עלינו ללכת בעקבות הגדולים שלנו! החרדיםאחינו 

י נביאיו שבכלות שבעים שנה לגלות בבל יפדה את ישראל וישיבם אל ארצם "ע' ה

, כמו אז כן עתה... עם כל זאת עבדו הם עבודה מוחשית לקומם את הנהרס, םונחלת

חלילה לנו , קרוב ה אלינו לקיימהבעקבתא דמשיחא עת שמצוות ישוב  ארץ ישראל כה 

רוגרמה שלנו היא פה... עליה עלינו לסקל את הדרך שעיקבא דמשיחא נראה, להחמיצה

 ".פרוגרמת עזרא ונחמיה התאחדות העם בארצנו ברוח התורה והי הדות המסורה
                                                           

  , יק 'ב  סולוביצרו של ה רראה  מא מ .י"ישראל לשו ב  לא-לעם'  שמ שמ עותו קריאת ה, פסוק בשי ר ה שירים 20
 ". דופק קול דודי"

 .קו' ע מ, ביר ה רועיםא ,מאמלקי " צ21
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מתנגדי הציונות שנשארו איתנים בדעתם אף לאחר הצהרת בלפור נדרשו להגיב על הצלחת 

ומכתבו ש ל  , יורק-בניו " אור לישרים"הודפס מחדש הספר ) 1918(ח "ואכן בשנת תרע, הציונות

הכ תב  " ששמה בחוברת 23" אלפים ורבבות אקסמפלריםרבמספ"הופץ ' שלום דובער מלובביץ' ר

 . "והמכתב

 

 לאחר דבקים בעמדתם אף להראות ששוללי הציונות ה הייתההמטרה בפר סומים חוזרי ם אל

)  1936(ו "בשנת תרצ.  בעינה עומדת מכח שלוש השבועות לציונותתם והתנגדו,הצהרת בלפור

-1872 (חיים אלעזר שפירא'  ר,ר ממונקאטש" ביזמתו של  האדמו"תיקון עולם"יצא הספר 

 הספר ערוך  20.24-מאה ה הלש 30- וה20-שנות הבשהיה לנושא דגל המאבק בציונות , )1937

 המשותף ש , מתנגדים וחסידים– ם מרבניםמקבץ  בתוכו מכתב י ו" אור לישרים"במתכונת הספר 

 ליטול ומטרתםהצהרת בלפור ב דניםמכתבים רבים בספר .  לרעיון הציונים התנגדותהוא להם

.  הדעה הרואה בהצ הרת בלפור ביטול השב ועותאת ל ושללכטולוגית וסממנה כל משמעות א

יקלי ובוטה   הוא רד" תי קון עולם" מה מ כתבים ב בכמההסגנון" אור לישרים"ספר ה לעומת

 .ותבהתנגדותו לציונ

 

)  1931(א "צר ובמכתבו משנת ת,ר ממונקאטש התבטא בחריפו ת נגד הצהרת בלפור"האדמו

 : ואלה דבריו,  על מנת לבטל את חשיבותהן לשויהוא משתמש במשחק

 

מעין (מלונדון ) בלפור (25החירות של בעל פעור, רק היו מבוסמים משמחת המנדאט

 אם כי צמתי והב הרתי אז מקודם הודעה וקול  מר וצווה   26)המעשה של פרשת כי תשא

 בציוו י ואזהר ה כי לא ילכו בסוף ימי הגלות לארץ ...ל"נים זשובשם רבותינו מגדולי הרא

יתברך שמו על ידי בן ' הקודש ועבודת האדמה בחירות ורצון גם כל העמים עד שיגאלנו ה

 27.דוד כמו שהבטיחנו

                                                                                                                                                                          
 .)ו "תרפ ( א"רה תו"התפרסם לאח ר מכן גם ב .  ח"יסן תרענג  ב" י, הצפירה 22
 .262' עמ, ות נספר הזכ רו,  א פרידמ ן"א 23
מנהי ג ו ימי ורבני הונגר יה בב י םהבולטמן . ים מפו רסמת במונקא טש שבהונגר י הר"בן למשפחת אדמו 24

 . להלןיו בא ו דבר יו מ כמ ה.   במפ על הציונידוחיי ב,יאיד יאולו ג  דוש לחם בכל חי;היהדות  הקנאי ת
  הנקראת פעור  זר ה החטא  שחטאו יש ראל  בעבוד ה ל שםנקרא  עו ך" הנזכר   בכמה  מקומות  בתנמקום 25

לתת מ שמעות דתית  להצהרת בלפו ר   כוונתומל בד  משחקי הלשו ן   נ ראה ש.)5; 3כה  במדב ר , למשל(
 . העגל למעש ה את ה הצהרהשו וה ידי-על ולהקבילה לעב ודה זרה 

 עב וד ה יאטב עית ה  אמונה בגא ול ה אנושית, לשיטתו ."כ י ת שא "שתהכוונ ה לחטא  העגל המו בא  בפר 26
הוא מציין ז א ת ".  שילכו אח ר ההבל גא ול ת הנכר הזה ":בקול  קורא מיר ושלי ם" יראים" ה ד בריכ, זרה

אל א וודא י ... ז א ין ש כ ה בימ ינו"לעב וד עהי עולם  ו-ו באל ו "כ י ב פשטות לכפ ור  ח: "רחבפירו ש במק ו ם א
ג  "ד מאמונת  יח  בד רך נס  שהו א  אחל  שהכתות  ומפ לגות פוגמים  באמונה  בבי א ת המשי"הכוונה  כנ

 ).דף רכ , דרכי חי ים ושלום" (ל"כ  נקרא כפיר ה ר "ע, דחעיקרים בגמט ריא א
 ) .ז"תשי ביורק -ניו ב נדפס  מחדש(קמו ' עמ, תיקון עולם 27



ר פ  ס

ו  א

 השקפה רבנית
 על הציונות, על האספה המוקדמת במזרח ועל הקונגרס השני בבזל.

ת א  מ
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 א.
? ם י נ פ  מה ל

 • בצאת לאור מחברתו של הד״ר הרציל, הנקובה נשם ״מדינת היהודיב י
ל מקצה העולם עד קצהו. בכל עבר ופנה, בקטן כנדול, בעני א ר ש  •נזדעזעה ארץ י
 .כעשיר, כעבד כאדוניו, ימן• ראשי עמנו עד היושבים אחר התנור ורבידים, הנו בה
 ׳ ויתובחו ויפלפלו ביניהם על אדותיה, כל אחד ואחד לפי טעמו ורוחו, דעתו ותבונתו;

 בקצרה, המחברת הזאת היתד, שיחתם כל היום,
 כ״טהערענום״ בשעתו הגדתי אז גם אנין עברי אנכי, ואחשוב בצדק,, כי אין
 לך דבר הנוגע להעברי, שלא יגע גם אל עצמי ובשרי, רוחי ונפשי! ובכן נם אנכי
 מצרי חשבתי ושפטתי על אדותיה מנקודת מבטי אני על החיים, יחד עם נקודת
 מבטה של תורתנו הקדושה, אור עולם באוצר חיי עמנו! מה תיתה מסקנתי ? יראת
 . הקורא הלאה. י ׳ י ־
 בין כה וכה נתפרסמה בעתונים א) הקריאה שקרא הד״ר הרציל את ראש• עמני
 •לבוא אל הקונגרס הראשון, שהיה עתיר להיות במינכען. הקריאה הזאת הוסיפה
 להטיל סער גדול בים החיים של עמנו: בראשונה חשבו רבים ובן שלמים, כי
 הקונגרס ישפוט רק על מדינת היהודים בחונה שחג לה הד״ר הרציל, בחזון רוחו
 •שהעלה במחברתו. המון בני עמנו, האוהב תמיד לקוות רק אל נסים ונפלאות
 •שלמעלה מן הטבע, כדרך הטובע במים עזים, שבכדי להציל עצמו מתאחז נם בחוד
 ד,תער, בטבעו בשנים •האחרונות בים הצרות והתלאות, אשר מצאוהו לרגלי •רוח
 האנטישמות המנשבת באירופא — לא הרבה גם הפעם לחקור, לבחון ולבדוק היטב
 את הרעיון הזה ויחל לצפות כי על ידו קרובה ישועתו לבוא. הגוזמאות וההפלגות
 •שעברו בעת ההיא בין העם עלו למעלה ראש. באזני שמעתי שיחה קלה שבץ איש
 לאשתו, אשר הוכיחה אותו ״כי מאז החלו לדבר על ארות הקונגרס חדל סעשות
 מלאכתו הקבועה וכל היום הנהו טרוד דק לדרוש ולדעת מי ומי ממלכי אירופא
, י • •׳  יבאו אל הקונגרס להמליך את הד״ר הרציל״ ״
 ״ריקה״! — השיבה. אישה החרש נחשת, בנזיפה— במחרה בקרוב הלא
 הנתן •לנו ארצנו הקדושה וממלכה יהודית תהיה בתוכה ולמה איפוא אעבוד עבודתי
, לפחות, הלא י , כ  הקשה? מוטב לי לנסוע שמה מעבוד פה כל היום בזעת אפי

 א) העתקת הקריאה הזאת עיין בד,מליץ שנת ל״ז בליון קי״א . בין ההצעות שנקבעו לקונגרס
. י• ת הגדילות שתהיה כקרובי ו נ י ד מ י ה ר ת ש ס ס א  ד•,יד. כתיב לאפר: ״ה) שאלות היהירים ו



 8

 
 אבן  ]? [למחות אבן האבל, מירושלים' מהיראים'מחאה  "וותרתכו שיצא בירושלים "קול קורא"ב

אלא ,  לא הסתפקו בתביעה ל בטל את הצהרת בלפור)1933 (ג"בשנת תרצ" הטועים ו המ טעים

הם מצטטים  .  משמעות דתית כופרים בביאת המשיחהיטיים אלל למהלכים פוםהוסיפ ו שהנותני

) חבמ שי(שכל מי שאינו מאמין בו " באמונה במשיח הדנהם "את ההלכה במשנה תורה לרמב

 :וכך נאמר בכרוז,  אקטואליתפרשנות ונותנים לה 28"או מי שאינו מחכה לביאתו

 

 לא בשאר נביאים  ,מר שהולך אחר מקריות ומכנה אותם בשם גאולה או פקידהורצה ל

וכל שכן מי שמאמין רחמנא ליצלן בהבטחת  , בלבד הוא כופר אלא בתורה ובמשה רבינו

ושיטה החדשה לכנות בשם פקידה להבטחת הנכרים זרה ... ותה בשם פקידההעמים לכנ

 והיא היא שהתעה בעוונותינו  הרבים עם רב מישראל שילכו אחר ההבל גאולת ,היא לנו

 29.הנכר הזה
 

 :כותבי הכרו ז מתמצתים בקצרה את שיטתם האסכטולוגית

 

 –שבאו עלינו (עדו עלן דלאות תכל ה ואנו שלומי י שראל מאמינים וחיי בים להאמין שאחרי

,  וחלילה לא להגשים את הגאולה שתהיה טבעיתסאבל ח, שקרובה ישועתינו לבוא) ק"י

אלא גאולתנו ... וגם לא בכח אנושי ועצמי כי גאולה טבעית ואנושית לא שמיה גאולה

 30.ופדות נפשנו ובנין ב ית מקדשנו ובנין ארצנו הקדושה תהיה הכל ניסית
 

 

  יואל טייטלבוים בציונות'מאבקו של ר: 1פרק 

 :רקע. 1.0
,  לטלבויםימשה טי' ר ר"האדמו, מייסד השושלתבן נינו של , )יואל' להלן ר (יואל טייטלבוים' ר

וירה חסידית שקשרה עצמה עם גורלו של עם וגדל בא 31,)1759-1841" (ישמח משה"בעל 

עצמו שנשמתו  העיד על ,לבו י םט משה טיי'ר, סבו. ישראל מראשיתו ועד לביאת הגואל

,  לדבריו. גלות וגאולההוא בה ם שכשהמוטי ב  העיקרי , בכ מה גלגולים הז לעולם ההנתגלגל

ימי   יצי את מצרים ובתקופת ך בנמש וג לגולה ,נשמתו החלה את פעולתה בעולם ב ימי יעק ב

                                                           
 .פה' עמ,  שם28
 .פו'  עמ, שם29
 . שם30
 של  תחילתה. ה לחסידהי נ" ה חוזה מלובלין"ובהשפעת , "יםמתנגד"נמנה עם הבראשית ימי ו  31

 .  סאטמרב  בסיגט  ו ה משכהו, להעי רה אּו י  בעהשושלת
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כל ימיו הי ה  ו,  חסידים נהגו לספר עליו שהיה בו  ניצוץ משל ירמיהו הנביא 32.חורבן בית שני

אל יפלא  "":ישמח משה" בעל  העי ד על עצמוכךו, ל חורבן ירושלים ו השתוקק לבניינהמקונן ע

 מסופר  עוד33."כי אני הגבר ראיתי עני עמי, בעיניכם גודל אבלי ותוגתי על חורבן בי ת מקדשנו

 שבבואו לעולם האמת לא ינוח ולא ישקוט עד  ר חסידים שלפני פטירתו מן העולם אממפיעליו 

 34.תהבדוה ו ו הסיחו דעתו מן הגאולה עד בוא ִעי אולם בבואו השמי מה כ,שיביא את המשיח

 

ואהבה וערגה לארץ , ירה של קדושה ויראת שמיםו שררה או,יואל' רולדתו של ה עיר ,בסיגט

ר  כאשו,  שעוד בילדותו היה או הב ארץ ישראליואל מסופר' רעל . י ה לביאת המ שיחיפיישראל וצ

חנניה יום '  ר,ואלי' עם אביו ואמו לקב ל ברכה מאביו של ר35, יואל אשכנזי, קרובו של הילדבא

רות ואמר ליואל אשכנזי הוא נתן מנת ֵּפ. חנניה לשני הילדים'  קרא ר36,)1836-1904 (טוב ליפא

גם אתה קח : " נתן לבנו יואל ואמר לוךכר אחו, "רות אלו כי אתה נוסע לארץ ישראלקח ֵּפ"לו 

 37."ך אוהב כבר את קדושת ארץ ישראל כי הנ,רותלך מנה גדולה של ֵּפ

 

 נגד הציונות ומדינת מכולםוהלוחם הנמרץ   ארץ ישראל אוהבי רבם גדולב רואיםחסידי סאטמר 

 מני עפייתו  לגאולה השלמה היו י וצהקדושתל אכן נראה שאהבתו לארץ ישראל ו38.ישראל

 .רטחסרת הפשרות נגד המפעל הציוני בכלל ומדינת ישראל בפולמלחמתו הקנאית 

 

 :הציונות כמעכבת הגאולה בהגות החסידית בהונגריה. 1.1
הוא  .  רות על יהודי אירופה ללחום נגד התנועה הציונית אחרי תחילת הגֵזהוסיף יואל 'רלא רק 

 ,לדבריהםו,  לארץ ישראללעלותסור י שאסרו בתכלית האאחריםהצטרף למנהיגים חסידיי ם 

 ם נגד התנועה הציוניתמיהלוחאחד מגדולי . נים עונש על מעשי הציוהןהפרעות בארץ ישראל 

                                                           
 . סי מן א,  דף א, פאר וכ בוד,רחל- בן ' דורא ה עוד. ג' עמ,   צדיק כתמר יפ רח,גולדשטיי ן'  מ32
 .18-19 'עמ, ר מסא טמר " האד מו,פוקס'  א33
 שלום הגדי ר ג רשו ם  .יואל' ר בי יחו ד במשנתו של  , ב חסידותחשובפו ר  זה מודגש  אל מנט יבס. שם 34

 Major Trends in Jewish"   (המ שי חי בחסידות נייט ראליזאציה  של  הרעיו ן " הי סוד הז ה  אתבספרו
Mysticism, p. 329( .ץ "  ש'  אצל ר פ וַתחזההרע יון  ה )י אה רו. )170-176' עמ, חסידות כ מסט יקה ' 

 ]ז" תשכ[ציון לב  (  בצמ יח ת החסידות  תיוחוהמג מות ה מ שי " ני יטראליזאצי ה"ח ולק על רעיו ן ה ה ,תשבי
 . ב"ירו שלים תשמ,  שלום'יום עיו ן  לג, "הרעי ון המש יחי ביש ראל" ,ל"נה וראה עו ד ).1-45 'עמ

לימים התייש ב  ו ,  יואל  מימי נעורי ו'שהי ה קשור לר,  יואל'אבי אמו  של ר ,  טשו בונכדו של הגא ון מזל 35
 . צה'עמ,  ראה דב רי יו אל.  יו אל עמד עמו ב קשרי מכת בים ' ור,בטברי ה

 .ה " תרסמשנת"  ק דושת יום טו ב"  החשוב ה וא חיב ורו. טגסי-במא רמרו ש רב 36
 .65 'עמ, ר מסא טמר "האד מו, פוקס'  א37
 . שם38
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אר את תחילת רתיחת הגלות יתוכך , אלעזר שפיראחיים ' ר, ר ממונקאטש"  האדמוהיה

 39 :באירופה בדר שת ראש השנה

 

אחיי ורעיי  עתה היא ה שנה הששית בתוקף המל חמות והצרו ת הנוראות ,  והנה אהו בי

לי השדה ונשארו אלמנות ויתומים  ך דמם כמים על חלפאלפים מישראל שנש כמה וכמה

אוי ואבוי  ועתה היסורים  ה ולכים ומתגברים מאוד ובני ישראל מוכים וגולים , לאין שיעור

 .כל יום קשה מחברו, בכל המדינות באופן נורא מאוד
 

יש סכנה אחרת שבה , ה לארץ ישראליהפתרון אינו עלי, ר ממונקאטש"אבל לדעת האדמו

 :שה זווכך הוא ממשיך דר, ליהדות

 

י דרך פול, ן הארורים"בממשלת הציאניסטעה ווחללק באו פריצים "ק ירושלים עיה"ובאה

ק  "י תוה"ק להתנהג שמה עפ"ליסע לאה' הטבע אין אופן לשום איש יהודי ירא ד

,  "ירושלים מדבר שממה היתה' זכור ברית וכו"והנה אמרנו אתמול בסליחות ... הקדושה

ז "אינו צרה גדולה כ... גרוע יותר הרבה כי אם הייתה שממ הר הוא  "אמנם עתה בעוה

אין בו אבל נחשים  מים")  א,בבשבת כ(תנחום ' שהוא כמאמר ר, ר"כמו עתה בעוה

ן המושלים ומ רקדים "וה ציאניסטע  המה הנחשים והעקרבים  המסיתים-  "ועקרבים יש  בו

 שמה
 

סורי הגלות ולשוב  י את יהבה באלסבול', חלץ מהצרות היא התקרבות להי הדרך לה,וברילד

 :וזה לשונו בה משך הדרשה, ה"בתשובה שלמה לקב

 

ש לבקש רק "ועד אנה נדעך בשבי אם לא לבוא להתחנן אל המלך מלכי המלכים ית

אהוביי אחיי עמדו והתיצבו נא לקבל על עצמנו ככל הנזכר   ...משיח צדקנו שיבוא ויגאלנו

שיח כדי ליקח מאתו היסורים ונשוב  באמת להכניס ראשינו תחת קורת הברזל של מ

ובזה נבא לתכלית הנרצה לשוב בתיובתא סגי ולהסיר המסכים , בתשובה שלימה

המבדילים בי ננו לבין אבינו שבשמים ע תה בעת רצון בעת תקיעת שופר שנזכה לשמוע 

 40. ב"בקרוב קול שופר גדול של הגאולה שלימה ב

                                                           
 – דש  תשרי מאמרי חו.ט" מונקאטש תרצ, דרשות לחגים ומעדים–  שפר י ששכר, חיים אלעזר שפירא 39

לפני שנ ת ני שאה   שאבל נראה  , לא י דועמדויק לד רש ה זוהך   יתארה.   ר לט' עמ,"תקע ב שופר" רמאמ
 .במב וא, לעיל עודראה  ). 1937

ית ילעלאת דעתו  נותןהרב קוק גם . ד בירו שלים"והשווה לדר ש תו של הרב קוק בראש השנ ה תרצ 40
 דבר יו על פי זכרו ן   הואל. ר ממונקא טש"מואול ם מסקנתו היא הפך דברי ה א ד, היטלר לשלטון  בגרמניה

ש ופ ר   , שופ ר גדול:   יש שלוש  דר גות גם בשו פר  הגאולה-'  תקע בשופר  גדול לחרותנו: "אחד השומע ים
האמונ ה , התעו ררות שמקו רה  קדוש, התעורר ות ו של העם לה גאל ולגאול א ת ארצו. בינוני ושופ ר ק טן

שונאי  ,  יש שופר של בהמה טמא ה-אבל .. . ובקדושת  ישראל עמו זהו השופר הג דול והמעולה' בה
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לארץ ישראל בדרשת ראש השנה בשנת ר ממונקאטש חזר על אזהרתו שלא לעלות "האדמו

,  י פעולות מעשיות אלא ישובו בתשובה"זק את חסידיו שלא ינסו לדחוק את הקץ עיז וח"תרצ

בלם של סמסביר בדרך משל את הוא ו תבדרש. תיתיצדיקו עליהם את הדין ויצפו לגאולה האִמ

רות השמימית  אף בהם פגעה מידת הדין ואת ההת עורו יושבי  הגלות שלא נטו אחר הציונים 

 : ווזה תוכנ, לסיום צרות הגלות

 

כאשר חטאו הבנים , משל למלך שהיו לו בנים כשרים וחכמים וכן פראים ובעלי תאוה

, הרעים וגררו אחריהם את הטובים העניש את כל בניו וגרשם מביתו ללא אוכל ולבוש

יהם ירחם עליהם הצדיקו עליהם את הדין וציפ ו  שאב, ה בנים  הטוב ים וישבבצינת הלילה 

הבנים הרעים דפקו בדלתות בחזקה ומשלא נענו החלו לשבור . במהרה ויח זי רם לביתו

ה לו אם תמשיך לא להענות להם אזי אף רהאם פנתה לאב ואמ. את חלונות הבית

 . ל את צינת הלילהובסהטוב ים יצטרפו לרעים וינסו לשבור את חלונות הבית כי לא יוכלו ל
 

 41 :ת אקטואלייםות הנמשל ומתייחס למאורע מבאר אר"וכך האדמו

 

בחשכת הליל ה  '  ש אבינו ומפני חטאינו גלינו מארצנו וכו"הנמשל מובן  כי המלך י תו

והבנים הרעים המה  ... ל"ערום ועריה וצרות יסובבונו ר. שנקרא כן הגלות המר ומאוד קר

אומרים  כ הצדיקים מצדיקים את הדין ו"שוברים החלונות בעזות מצח משא(הרשעים 

ק "ק לחלל שם ש" שבאים  לאהוהיינ) ל"חצות בבכי ו מחכים לגאולה להכניסם לבית כנ

אם כי רובם מהנהרגים  , וכבר נהרגו מהם. ש ותבואו ו תטמאו את ארצי"כמ ' ותורת ה

ה נצטער על דמן של רשעים "ל בסנהדרין שהקב"אך קיי, ק"המה פושעי ם ומחללי ש

אכן השכינה הקדושה כביכול  , בכי גדול בשמי מרוםז נהי תה צוחה "ועי. 'ו וכו"שנשפך ק

י כי אם יחזיקום עוד הרבה לילות כאלו גלות המר "במידת אמא ממליצה זכות בעד בנ

היינו לחטוא בלי דעת אחרי כי , ו לשבור החלונות"הלז אז גם הצדיקים שבהם יתקלקלו ח

 .נהייתה בוקה  ומבולקה אשר אין כמוה
 

 :  על הדרכתו לחסידיו חוזרקאטשר ממונ"אף בדרשה זו האדמו

י אבינו הטוב  ולקבל עלינו עול תורה ומצוו ת  "כ אין עצה רק לבקש רחמים ולשוב  להש"ע"

 42.באמת ויגאלו בקרוב בב יאת גואל צדק במהרה ב ימנו

                                                                                                                                                                          
אויב י ם .  ישראלץ ישראל תוקעי ם באזני העם וקוראים ליהו דים לנוס כל עוד נפשם בם ולעלות לאר

ואינם נותנ ים , ומ ר עישים ב רעש  של צרות ו יסור ים מת ריעים בת רועו ת מלחמה, מכריחים  אות ם להגאל
ומי שלא ש מע  לקול השופר   ...  ל משיחשופרות של ש ו פרות טמא ות  נעשים לשופרו  ש. להם מנוח
אולם  על שופר ז ה  אין   ... שו מע  בעל כו רחו בק ול השופ ר ה א חרון, ואף   לקול השני לא  שמע, הראשו ן
 . עקיבא-הוצאת מ ר כז ישי בות בני , צ נר יה" הרב מי כ תערב, מוע די  הראי ה" (לברך

 . רעד' שער ישש כר  עמ 41
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(  –ח"ר עד שנת תרפ" אדמוששימש ,יששכר דוב רוקח'  ור,ציונותל התנגדהחסידות בעלזא גם 

קו ל  "בירחון . "מזרחיה"תנועת  ול"אגודת ישראל" נגד הצטרפות ליו  לחם בכל כוחות,)1928

 מסופר שדברי ההתעוררות של האדמור מבעלזא לפני תפילת )1926(–ו "משנת תרפ" ישראל

 43" .להוןישאסור להתחבר עם הציונים והמזרחים וכ ל כת ד: "כללו משפט אחד בלבד" כל נדדי"

דשות שהתחדשו בזמ נ ו   חובחן את התנועות הל שהוא עמד על המשמר " מובא בירחון הנעוד

סבו נ הםקרים שעלייוזה היה  אחד הע,  יצטרפו אל התנועות הציוניותלבלוהז היר את חסידיו 

 הוא ,בדברי ת ורה ומוסרבהן רים לדרוש " שדרך האדמו,ואף בדרשות סעודה שלישית, דרשותיו

 ועלה  )1944( ד" תשבשנת עזב את הונגריה ,יעקב רוקח'  ר, בנו ממשיכו44. זהבענייןדרש 

לפתחה  ש ל  תה תשובה לחששם של רבים שימרדכי נשא דרשה שהי'  ואחיו ר,לארץ ישראל

 כחודש לפני  ,1944בינואר " צדיק" האחיווכך אמר בשם ,  סכנת הכורת הגרמנירובצ תהונגריה 

 :בהו נגריה" פתרון הסופ י"צוע היב

 

שהצדיק ' כי טו ב, ' מנוחה ושלוהשתשרה פה לתושבי מדינה  זאת... 'וירא מנוחה  כי טוב 

 45.י בני מדינה זו"רואה כי טוב וכל טוב ואך טוב וחסד ירדוף וישיג את אחב
 

ין גשמי אלא יתי אינו בנן ארץ ישראל האִמי שבני)1936( –ו"יששכר טייכטל כותב בשנת תרצ' ר

מעשה " כגאולה ומוגדרה  אתארץ ישראל לפני הגאולה מעכבבשבות י מפעל ההתי.  ין רוחנייבנ

 :וזה לשונו, "עמלק

 

י דלמעלה ולזה צריך תחילה בהסרת "קדושת ארץ ישראל דלמטה תלוי מקדושת א

שב סביב לה וכל זה הוא ול כי עמלק י"ר, הערלה והקליפה ואם לא היא ערות הארץ

 46.מעשה עמלק לטמא את הארץ ולהסיר הקדושה כדי לעכב את הגאולה
 
 : ואלה דבריו,  להיש להמתיןו, תביא את הגאולה הוא מסיק שפעולה אנושית לא מכאן

 

                                                                                                                                                                          
 .רעה ' עמ,  שם42
 .  שעו'עמ, ר  מבעלזא"האדמ ו: ע רך, "משכנו ת הרועים" א במוב,  ה" סיון תרפ'  ח ,קול ישראל 43
 .שם,  משכנות הר וע ים44
,    בודעפסט ,ד" אדר תש ,'ח ובר ת א, ) לעב אוויטשא"מ: ערך( מרדכי  רוקח '  ד רשת  פרידה  של ר, הדרך 45

אית  זגזרו ת פולין ומנוחה שלווה ליהו די הונגרי ה ב דרשה חסידית  בל" ,'  פייקאז'וראה מ. יט-יח' עמ
י מ בלז  בהרבני ת מסטרופקו ב  על הבטחת הר" ;115-116 'עמ, )1981(  11כיוונים , " 1944בינואר 

ראה ש ם בתגובת   . 59-73' עמ,  )ד"תשמ( 24כיוונים , "ושתי השקפו ת סותרות על  לקח הגזירו ת
 ." מצמיח ישועה" פי החוברת -ל החסידים ע

 .קד' עמ, תיקון עולם 46
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מן השמים ויערה עלינו בכלל רוח טהרה מן השמים להאיר עלינו אור ' עד שישקיף ה

ר הגנוז אין לנו התעסקות והא' ועד אותו העת שיחדש ה... חדש מששת ימי בראשית

מקובל  ק על דרך סתם הישן וה"וידעו הכל שרק בלמוד תוה... אחרת רק לעסוק בתורה

 47.א"נזכה לגאולה בב

 
 

 :בציונות לפני השואהיואל ' של רמאב קו . 1.2
 בי י חוד ,באירופה ודוכסיתת ההש קפה האנטי ציונית בקרב  היהדות האוררווחהלפני השואה 

הציונות ולחם נגד " נגע"הי ר את חסידיו מפני זמנהיג חסידי הל ואלי' רכשנהיה  . בקרב החסיד ים

 מאודבהן ראה סכנה חמורה ש, "המזרחי"ו" אגודת ישראל"תיות מגע כלשהו עם התנועות הד

 48.ודוכסיתתליהדות האור

 

קובץ מכ תבי ו  בהודפ ס ו) 1927(ז "בעניין  ה סכנה שבציונות נכתב בשנת תרפמכתבו הראשון 

 לשומעי דברו   אותויעדיאלי ור בהיותו רב בקיואל'  ר כתב הזהמכתבאת ה. "דברי יואל"

'  הרקע למכתב זה הוא ה שמועה ששמע ר49.כוסלובקי ה'צברמרוש בחבל מרשווא שובקהילת א

' ר.   בפעילות זוהשתתפו מבני הק הי לה וכמ ה ,רשווא הוחל בפעילות ציוניתו שבקהיל ת אואלי

  תביא עמידה איתנה בפני סכנת הציונותהיות שללא, זהירם לעמוד בפרץ במסירות נפשה ואלי

 50: וזה לשון המכ תב.ת והק הילו ת הסמוכו זוהתפשטותה לחורבן קהילה

 

שמעתי ותרגז בטני אשר גם בקהילתכם הצמיח ה שורש הפורה  ראש ולענה של הכת 

אשר רבים חללים הפילה ו עצומים כל  , הציונים הטמ אים ומטמאים בהבל פי הם כל

, כמה  עיירות גדולות בתורה וביראה נחרבו עד היסוד בה ברשעת הטמאים הללו, הרוגיה

מחייבים להיקהל , ותורתו הקדושה' ר עדיין לא סרו מאחורי הוכל קהל ועדה מישראל אש

ו "ואם ח, ולעמוד על נפשם במסירות נפש ממש שלא תתפשט ביניהם הארס המר הזה

מי יודע אם אחרי איזה ימים , תניחו את התבערה הזו ולא תכבוה בכח גדול בעוד מועד

                                                           
 ש ש ינה יחסו  למפ על הציוני  מתו ך ,ישש כ ר טיי כטל'   רראה ל הלן על  דמותו ה מיוחד ת של( '  קו'  עמ,שם 47

בו הוא  מודה על טעותו ש, "נים שמחהבא ם ה"ית חורב ן היהדות בא ירו פה ופרסם דב ריו בספר ו ירא
 .)ל"במכתב  הנ

הללו  ,  ובעוונות י נו הרבים: "מ של ל,בדרשות יו ה רבה להט יף נגד הצטרפות  הדתיים למפע ל הציוני 48
וה צרה היא  שיש נם עוד יהודים  שומרי  תו ר ה   , קבו ץ גלוי ות בעצמםהכופ רים מדמ י ם בנפשם לעשות 

,  ד רשו ת לספר דבר י ם, חדוש י תורה" (ומצוות שמחזי קים אחריהם בכפי רה הז את וזה קשה ו גרו ע מכל
 .)הצ ק'עמ

והשפעתו הייתה  רבה בקר ב בני  , )1924 (ד" יואל ר אש ישיב ה עד שנת תרפ' רש ימש זוקהילה  ב49
 . הקהילה

 . עה' עמ,'חלק מלחמות ה, מכ תבים, דברי י ואל 50
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ו כל " וח51,דמשכיושאני מינות , להציל את יתר הפליטה מועטים יהי ה  בכחכם עוד

 .נכשלות על ידכם' הגלילות הסמוכות יה י
 

  יואל 'ה ררפי דרך הפעולה שהו-ל להעריך עאפשר ואלי'  רבעיניציונות שב הסכנהאת גודל 

 52:ואלה דבריו,  הציוניםם שיתוף פעולה עכדי למנוע אורשווה תלקהיל

 

היה האמת לבל ת, אבל למען יהיה למשמרת ראיתי כעת לחקוק בעט ברזל ועופרת

כל אשר גם מהיום  , אשר כל איש ואשה הן בחור או בתולה עם איש שיבה, נעדרת

או באיזה סעד , או יסייע להם בממון  או בגוף, והלאה יקח הבל בחבורת הרשעים האלו

הרי הוא בהבדלה והפרשה , ל"ד מבניו או בנותיו לסייע בהם כנחדהו או יניח מרצונו א-כל

פן ואופן ככ ל אותן הכופ רים והמינים שאין להם חלק באלוקי גמורה מכל קהלתכם בכל או

קדיש או קדושה ולא לקרותו , שלא לצרפו לשום דבר שבקדושה לענות אמן, ישראל

 בעשיית היין במקו ם שצריך שיהא נעשה וולא להשתמש עמ, לתורה בשום פעם בעולם

 ". כלל כמי שאינו מבני עמנווי ישראל ושלא להתערב עמ"ע
 

 –החברתית החמורה ביותר -מורה לאנשי קהילה זו להפעיל את הסנקציה ההלכתית יואל 'ר

 על סומך את הוראתו יואל 'ר. כדין המוסרים וה מינים המנודי ם לחלוטין מקהילות ישראל, החרם

 לכת ביחס ליהודי ם  מרחיקישמעו יעל מנת לבסס דבריו שלא י" משנה תורה"ם ב"הרמב

ם שהמוס רים והמינים שבישראל צריך "כב ר כתב הרמבו: "המוגדרים שומרי תורה ו מצוות

  להחרים את לקהילות מורה יואל'בהם רש במכתב זה ובאחרים ."ם"יותר מן העכו להתרחק

 את הציונות אינה מליצה בלב ד   מגדיר יואל'שר" מינות" ההגדרהנוטים אחר הציונות נראה שה

 53.נובעות מסקנות מעשיותממנה  ו,אלא הגדרה הלכתית

 

בית "  מזרחי" הקימו חברי תנועת ה,אלירקב ברבנות י ו אל ' בעת שכיהן ר,)1933(ג " תרצבשנת

. וז יואל כרוז לבני העיר ובו אזהרה המור ה שלא להצטרף לתנועה 'ם רסמיד פר. בעירמדרש 

 יואל מהתפשטות תנועה ציונית המוגדרת דתית בקרב ' עד כמה חשש רלמדים זה זמכרו

                                                           
שתמ ש  לה   מ רבה י ואל'ר. חק מ עבודה ז רה ו מכל הד ומה ל הרתלמודי המ ור ה להת-מושג  הלכתי  51

 . לציונו ת המוגדרת א צלו מינותנוגעבמימר א זו ב כ ל ה
 .  עו' עמ,'חלק מלחמות ה, מכ תבים, דברי י ואל 52
יה  לתו רה   יבל עלי לרעיון  הציוני ק"  פסנת"לי ונודע ל ו ש בחור מ הקהיל ה שר א   י ואל רב  בק'מש  ריש שכ 53

 ,ר מס אטמ ר"הא דמו,  פוקס'א( את  בית המד רש  רהור ה  מיד לסגו ,  ש ב עיירה" עץ חיים"בבית המ דרש  
 .)67מ "ע
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 שבט לשונ ו   אתלא חשךוסית קודותנה מוחשית ליהדות האור סכבזה ראה הוא. החסידים

 : ואלה דבריו54 ,צוניות להגדרת תנועה זויוהשתמש בה גדרות ק

 

בני בלי שם תחת מסווה המ זרחי הטמא  , היות שיצאו פה איזה בני בליעל נערי שובב

 והן א מת כי 55...ע בדור שלפנינו"שים ז יונו הקדיתווהמטמא אשר כבר נאסרו לנו מרב

לזה ... ת ובתורתו הקדושה לא ילך בדרך איתם" והמאמין בהש י, י ברע הואכדוע לכל י

ראיתי להזהי ר באזהרה חמורה את בני קהלתנו ועדותינו הקדושה שמחוי יבים אתם 

ב במסירות נפש ששום אחד מבניכם ובנותיכם לא יתערב בחברת "למחות בכל ב

שחיתותם של המינות והכפירה  הטמאים האלה בשום חברותא כל דהו למען לא ילכדו ב

 56".ל"רח
 

  ולכן הזה יר את ההורים אזהרה חמו ר ה , יואל חשש שהדור הצעיר יושפע מה רעיון הלאומי 'ר

 57 :בזאת הלשון

 

המה , ב שלא יתחברו עמהם כלל"וכל איש ואשה שלא ימחו כראוי על כל אחד ואחד מב

י הרבים  שכישראל נתפסים על אנשי ביתם ונדונים כמותם בכלל המשחיתים ומחטיא

 .ו"אשר אין להם תקנה עולמית ח
 

 :  כך יואל את תנועת המזרחי'יום מגדיר רה מאותו אחרבכרו ז ו

 

וכל מגמתם להמשיך ... ל"קשר בוגדים על שם המזרחי שהיא יסוד המינות וה כפירה ר

 58.ם בני ישראל לרשתם אשר טמנו לה-איזה לבבות כשרות מילדי
 

                                                           
א ו ר   "ים בב אמכתבים  המובעיקר  ב , ציונית מראש י תה-מופ יעו ת בספרות  ה אנטילרוב   ההגדר ות כאל  54

-רא ה קובץ ד ברי ו  בשיטתו  האנט י(טש א  מ מונקר"מואדוד בכתב יו ש ל הי ח ובי "תי קון עולם"ב  ו"לישרים
 . תקסה, תקנה'עמ,  מ שכנות הר ועים , רעזנבערג'ציונית אצל א

  טוב -א יוםיחננ'  ם רהב, רים" רבנים ואדמ וו כ מ המי החר)1904( ד" תרסבשנת  באסיפה ש ה תקיימה 55
" תל תלפיות"ץ  תוכן אסיפ ה זו הובא בקוב . תנועת המזרחיאת  , יואל'ראביו של ,  טייטלבו י םליפא
 בעיקר  חששוהרבנים  עולה ש ,יששכר דב רוקח'  ר,ר מבעלזא " האד מומדברי. ד" תרסמשנת

. לונית יצ יונות החמשרא ו בליהדות  יו תר גד ו לה  ס כנה ו ראן בה ו , שנתפסו  לציונות,מהתנועות הד תיות
סימנ י  הוסיף וה משיל את הד תיים לאומיים  לחזיר הפושט  טלפיו ומרא ה  שיש לו ר מבע לזא" האדמו
ים וב שם התורה  פ ועלים נגד הת ורה ועל  כן  י ש ר כך  א נשי המזרחי   מראים טלפי ה ם הכש " :טהרה

ר  מבעלזא למדי נת "ה שווה ע מדתו  של האדמ וו ). שעט'   עמ,מש כנות הר ועים"  (להזהר מפני ה ם ביותר
 . שע ט'רח ובעמ-זר  'עמ, "התקופה ה גדולה"ישראל לאחר  תקומתה בספ ר 

 . פג'עמ , דברי י ואל 56
 . שם57
 .  ומעניין שב ין כ תביו נמצאו שנ י מכתבים ש כ תב באותו י ום.ד פ'עמ, שם 58
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דתיות בפרט בתקופה   התנועות הציוניות הציונות בכלל וה בעניין יואל' רכום לשיטתו של יס

 59) .1939(ט " תרצ בשנת"שומר אמונים" במ כתבו שפורסם בקונטרס מופיעשלפני השואה 

חשיבות מרוב ה יש  ". אגודת ישראל" הצט רפות לבעניין תשובה לקהילה ששאלה אמכתב זה הו 

   יואל 'במכתב זה ר. א זה לפני השואה בנושהדןזהו מכתב ו  האחרון עד עתה שכן , למכתב זה

 : תמצית משנתוואלה הם ,"אגודת ישראל" שאין להצטרף לתנועת נימוקים כמה מפרט

 

 :ומהחה ביסור עלייא. 1.2.1
 

ואתחנן 'יונתן בהפטרת  ו לכלל ישראל מבואר בספר אהבת"וגם היה בז ה סכנה עצומה ח

, רך מדברי הפוסקים ובתשו בה אחרת בארתי באו60.ח הק דוש פרשת ראה"ובאוה

ל "ז סובב כל השבועה שלא יעלו בחומר והוא סכנה עצומה רח"הראשונים והאחרונים שע

שופטים  ' ס בהפטרת פ"ש החת "ועיין מ, לא עת האסף פה) כתובות קיא(כמבואר בגמ רא 

 61.בהעלותך' והפטרת פ
 
 :השלטון בארץ ומטרתואופי . 1.2.2

 

 נודע ותמה אני הלא עכשי,  אל האגודהובעיקר הדב ר מה ששאלתם אם להתחבר כעת

 התחברו יחד עם כת הציונים שהחריבו העולם והשרישו ברוב ב ני ישראל רהדבר אש

ונדפס מחאה גלויה מיקיר י  ירושלים ששם גילו צערם על רוע , ל"המינות והכ פ ירה רח

 וגם ראינו כי אנשי האגודה הלכו שלובי  י ד עם הציונים לבקש  62מעשה האגודה הזאת

ז ידוו כל הדווים ונמס כל לב של המאמינים "אשר ע, ק בידם"שלה למסור אההממ

ו עלה זה בידם מי "חת ובתורתו הקדושה באופן נורא שאין להסתפק שאילו "בהשי

, כ רובא דריבא דעלמא הוא מצידם" כי בעוה, הלא הכופרים ו המ הרסים הידועים, בראש

 ניתן חרב בידם שלא להותיר שריד ו היה"וח, והמה עשירי ם וקצינים ועזי פנים שבדור

 63".שמה' ק בעיר ה"ופליט מהמאמינים בתוה
 

                                                           
 " תיקון ע ולם"  הודפ ס כנספח לספ ר לא חר מכןו, )1939( ט " תרצט  בשנתש לראשו נה בבודפ סנדפ 59

ת חסר ת  ובי על העקהחו זר מעידפרסום ה. )1957(ז " תשי בשנתיה ב ברו קליןישיצא במהד ור ה שנ
 ,שלדבר יה ם,   יו אל'וברא שם ר, ציונית בקרב   חסידי סא טמר -אנט יה דית הפשרות  של  האידאול וגיה   החר

אחר  אף לש וב א רץ יש ראל תקפים יאודות  ה ציונות ויעל ה ימכתבים שנכת בו לפני מלחמ ת העולם השני 
 .השואה  ותקומ ת מדינת ישרא ל

 . ב המ שך הדב רים א דון בעניי ן זה. יואל' רמשנתו של  ב יסוד חש ובם ה הדברי דר ש אל  60
 ,  פ ה'  עמ,מש כנות ה רועים(ה י   כמה  פעמים א בדה  במלחמת  העולם ה שני מזכ יר יואל ' זו  ש רתשובה  61

 .ז העני ין  בארחיבהלן  ל . ה שבועותבעניי ןרחיב מ תח וו הוא פ" ויואל מ שה"ב ספ ר . )הערה ג
 . במבוא, לעי לראה . פט-פה ' עמ, תיקון עולם 62
 . פה 'עמ, מכ תבים, דברי י ואל 63
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 להסכים )1937 (ז"צר משנת ת"אגודת ישראל"ה הגדולה  של יהחלטת הכנסיב דן יואל 'ר

 ורצונם להנהיג מדינה  , חיובית"אגודת ישראל" אף אם מגמת ,לדבריו. פי התורה-ללמדינה ע

 ה והשלטון בארץ י הי , עקירת הדתהיא כי  מטרת הציונות , זהיעלה בידם דבר  לא, פי התורה-לע

 64.לו נייבידי גוף ח

 

 :ארץ יש ראלהמצב ב. 1.2.3
י ת היטלר לשלטון יעלימי , באותם ימי ם לטענה שנשמעה תכופות  נותן את דעתו יואל 'ר

 וארץ ישראל היא ,שיש סכנה לגולה, בגרמניה הנאצית ותחילת התפשטות הנאציזם באירופה

 שאינו רואה בארץ ישראל מקום מפלט זו בלבד יואל לא 'ר. מפלט היחיד ליהודיםמקום ה

 להתגברות הפרעות יביאזוק ההתיישב ו ת בארץ ישראל יאלא הוא טוען שח, להצלת היהודים

 65 : וזה לשונו.ההקיים ב ויסכן את

 

תמה אקרא הלא לולא כעס , ומה שכתבתם שבצוק העיתים הללו צריך מקום מפלט

כי לא לחמו שם , ובאטק היה לנו שם מקום מפלט "אלה אשר גרמו לנו באההאנשים ה

הערביים ו ה ממשלה נגד בני ישראל והי ה אפשרות שם לצאת ולבא ולישב בשלוה  

י אלו שרוצים למלוך וליקח שם ממשלה שלא כדת של תורה ועוברים על "ואך ע, והשקט

וזהו   (גרמא -וחימה ודי ן בז ה  גורמים אף , ה שלא יעלו בחומה" השבועה שה שביען הקב

והכתוב  , שהשחיתו והתעיבו  המקום פליטה ואין בכחם להציל אלא אדרבה) ק" י– הגורם

 ).41, דבמדבר י ("והיא לא תצלח' למה ז ה אתם עוברים את פי ה"צווה 
 

  (ו"תרצלשנת  )1929 (ט"פר תבין שנתרעו בארץ ישראל י יואל רואה בפרעות שא'ר, כן-אם

שלא יעלו " על השבועה  בזהארץ ישראל ועובריםביונים מנסים לשלוט עונש על שהצ) 1936

זוק ההתיישבו ת  י לחפעול לוכל שכןסור לתמוך ילכן מסקנתו היא שאסור בתכלית הא ".בחומה

 :ל" הוא חותם את מכתבו הנוכך ,תיתאלא לצפות לגאולה האִמ, היה ודית בארץ ישראל

 

רכים כאלו ויוציאנו מהחשכות המר ת ירחם על פליטת עמו ישראל להצילם מד"והשי

ה  כונז, ש"והנמהר וביש ועתו יתברך יראינו ויפרע לנו מצרינו בהתגלות כבוד מלכותו ות

                                                           
ונודע כי ה רא ש והרא שון א ב י  :  וזה לשונו, "ל מש הוי וא" ו בס פרוומבס סה את הרעיו ן הז  יואל מפתח  'ר 64

ו כתב בעצמו  בחבורו הט מ א כי רצונו הי ה  "אבות הטומ א ה שהמציא א ת הרעיון הציו ני בשנת תרנ
ובז ה כ ל :   בהמ שך  דבריוףיומ ו ס. ) שנו'עמ("  ו  א ת כל יש ראל  ולא יזכ ה שם  ישראל ע וד"להמיר ח

, וראה  עוד ש ם).  ק כז 'עמ". ( ללחום נגד כל מי  שידב ר  עבור קיום  התו רההמפלגות שו ו ת להיות יד  א חת
מ כ אן  ו, ל"הפחד מ היהדות  החרד ית בחובשל  שאי ן השלטון  ביש ראל כופ ה לה מרת דת גלויה  , שנה'עמ
 . הצדקה לקיו מה של הגלותה

 . פו'עמ , דברי י ואל 65
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. לראות בשמחת ציון וירו שלים הבנויה ובהר המורי ה ונאמר לפניו שירה חדשה הללויה

 ". הכותב וחותם  בלב נשבר ומצפה לרחמי שמים במהרה
 

 :אחר השואהלנושא דגל המאבק בציונות יואל טייטלבוים כ' ר. 1.3
, יאת הגואלב דורות עד ואףמשך שנים יאוריה ה פסיבית שדגלה בהמתנה לגואל יכלה להיהת

הרעיון  . ה העמיד תיאוריה זו במ בחן  המציאותיאבל חורבן גלות אירופה במלחמת העולם השני

טה שתרה אחר חו ף  ית הפֵלרהלאומי שהי ה מעומעם ב קרב יהודי הג ולה נעשה למוחשי אצל שא

שהייתה  , השינוי בתודעה היהודית  הגלותית נוצר בעקבות השואה. מבטחים בארץ ישראל

 .מאורע מהפכני שעם ישראל לא התנסה בו מעולם

 

 לראשונה  ." ה גלותחורבן" ברקוביץ מגדיר את השואה במסתו על הגלות והגאולה כ'אהסופר 

 הגלות הלאומית וחזרת עם  ה יאלחורבן זה התרופה  . סטור יה ה יהודית נחרבה הגלות עצמהיבה

תקומת מדינת בסטוריוס ו פית זו רואה יתפיסה ה.  שלטון עצמאיוהקמתישראל לארץ ישראל 

אתחלתא  "ה הואכינוי ו, וחלק מתהליך הגאולה הלאומית" חורבן הגלות"ישראל המשך ישיר ל

 66. בעתידשלמההה לגאולה ימתוך ציפי" דגאולה

 

ואלה , ביהדות" פ וסט מודרנית"תקופה  שאחר השואה תקופה באה  ויזל רו'סופר השואה  א

  67 :דבריו

 

אשר מי יודע איזו  ,  הר סיני של חושך–היו בנו שהש ואה נראתה להם כהר סיני חדש 

חייבת ,  פילוסו פיה חדשה של הקיום היה ו דיואם תקום עכשי... בשורה סתומ ה הוא מגלה

 .היא להתבסס על השואה ומסביב לשואה
 
 כפי שהוא  ,"חורבן הגלות"ה הלאומית על רקע ירקוביץ  מוצאים את אותה בשורה בתחיאצל ב

הרואה בשואה , השקפה זו שמייצג ברקובי ץ שייכ ת לאסכולה הציונית דתית. מכנה את השואה

 .דתי-עודה הלאומי יסטו רי חיובי המק דם את האומה לקראת יימפנה ה

 

ה לארץ ישראל וכל ישוללת עליוועות  על שלוש השבהנשענתהאידאולוגיה  האנטי ציונית 

 מנושאי  דגלה הלכו לעולמם בשואה  כמה. נכחדה אחר השואהשהתארגנות לאומית כמעט 

                                                           
רא ה    .146-147'  עמ,ט"שלים תשלירו , ולה  ומ דינהא ג: ב תוך,"תהליך הגלות  והגאול ה",  ' ברקוב יץ'א 66

 שם הוא   .Fiath after the Holocaust, Ktav, New-York, pp. 155-162 – ל" ש ל הנמאמרו  ב34
סט ורי  רוחני המב יא  להתפתחות רוחנית כמו ח ורבן  בית רא שו ן   יה הפנרואה  בכל חו רבן ה יהדות  מ

 .פ "ורה ש בעביסוס ה של  התל לפית וחה  והביאחו ר בן בית שני ש ושהביא למקד שי הבעל 
 .86-89'  עמ, ט"תש, קיום י הודי מתו ך הש ואה בתפוצ ות י שראל,  ויזל'א 67
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 לשאת  וסיף היחיד שה68".חורבן הגלות" –לאחר השואה  זנחו אידאולוגיה זו אחריםו, ולפניה

 הציוני ת  שואה עונש על הפעילותב הרואהלוסופית יתח משנה פידגל המאבק בציונות ופ את

 .ר מסאטמר"האדמו, יטלבו יםייואל ט' הוא ר

 

מודרנית של -בתקופה הפ וסט, ציונית- יואל ממשיך האידאולוגיה ה אנטי'רב לראות אפשר לפיכך

,  מתנגדי הציונות אף לאחר מאורעות גורליים בתולדות ישראלבדרכם של יואל דבק 'ר. ותדהיה

צמת העם היהודי  כולו   של מדינת ישראל וָעצמתהתקומת מדינת ישראל ובי סוס ָע,   השואהבהם

היה  עליו כיוון ש ,  יואל בציונות  היה קשה  מ מאבק קודמיו 'מאבקו של ר. במלחמת ששת הימים

 שאחרים ראו בהם  ,בוריים ו הלאומייםי בחיים  הצחשוביםי ים רסטוילהתמודד עם תהליכים ה

 אידאולו ג  שהיה,  יואל'ר. משמים על הסכמה לדרכה של הציונות" רמזים"אתחלתא דגאולה ו

סט וריים  יסטור יה ו לקבל את משמעות התהליכים ההיכנע לשר ההילא הסכים לה, שמרני קנאי

 רואה  לאהוא מחדש דבר ואין  ש טוען יואל'ר, כמובן. אידאולגיה המסבירה מאורעות אלו תחיפו

  69 :כלשונו,  גדולי ישראל שהתנגדו לציונותכם ממשיבעצמואת 

 

ל וגדולי הראשונים והאחרונים "אלא לקטתי הכל מדברי  חכז, עת עצמיכי כתבתי כלו ם מד

  .ל"ם זבקצת הסבר וביאור דבריה 
 

 70 :ואלה דבריו, האמתותפקידו לגלות את , ציוניתהטומאה ה יואל רואה עצמו שליח נגד 'ר

 

כ אחריות גדול ועצום מוטל עלינו לצעוק ככרוכיא גלוי לכל ישראל נגד הטומאה "וע

ת אין אצלו שום "שזה ברור שכל מי שמאמין בהשי... תפשטה כל כך בדורנוהעמוקה שה

אוי לנו שכך עלתה  , ל"ספק שהמה מקור הטומאה הארורה של המינות והכפירה רח

,  ואיככ ה נוכל לשקוט ולראות בהפרת עקדי האמונה ויסו דות כל התורה כולה, בימינו

גם יטמנו ידם , שלא לדבר האמתובפרט שאם כל היראים הנמצאים בדורנו ישימו יד לפה 

, ו דרך האמת לגמרי מן הדור"כ ישתכח ח"א, בצלחת שלא לכתוב האמת מאימת הדור

ע שבדורות שלפנינו על סכנת הציונים  "וכל מה שהרעישו העולם הגאונים והקדושים נ
                                                           

 מחב ר  ,אלחנן וסרמן' ר. 1937  נפטר בשנת,ר ממונקאטש"  האדמו,ארחיים אלעזר שפי'  ר,משלל 68
בין ה ר בנים ששינו א ת . 1942   ב שואה  בשנתספהנ, "אעקבתא דמשי ח"  ו" מאמ ריםץקו ב "הספרים 

תקו פ ה ה"ספר והשוו ה  למסופר עליו  ב, )35רא ה  לעיל הערה  (ר  מבעלזא " מוהאדהשקפתם נמנים 
ש ם   (וראה  את הכרו ז הקור א  להצביע בבח י רות לכנסת ה ראשונה בחתי מת ידו , רח-רז'  עמ, "הגדולה

 וראה ס פרו   , לעיל1936 ראה מכת בו  משנת .י ששכר ט ייכ טל'   ררבנים ה אלה הואהח שוב ב . )שיט' עמ
 שאף גדולי המתנגדים לציונות   ה יאקריתיטענתו הע. זה חוזר בו ממכתב בו הו אש "אם הבנים שמחה"

ויד וי על סף ": ץ"  ש'וראה ר .)צח'  ב עיניהם את השמדת יהודי  אירופ ה עמוו ראלהיו חוזרים ב ה ם אי
על צ יונות  " ,   אורבך'  וראה  עוד  א).49-62' עמ,  23כיו ונים ( "  רב חר די מ כה על חט א–פות  רמש

 .349-351' עמ, "ויהדות
 . א"י' ע מ, יואל מש ה ו69
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ואם גם להלאה יהיו דברינו  ב הטמנה ולא , כמעט יבוא לידי שכחה, המבלים את העולם

 .ק "ו האמת בעקרי האמונה ויסודי התוה"כ ישתכח לגמרי ח"א, ני העולםיתגלו לעי
 

 הוא ההתנגדות הנמרצת לציונות  בכלל ובחסידות סאטמר בפרט יואל'הרעיון המרכ זי אצל ר

הוא בונה  את האידאולוגי ה   . וניי  שלילת הרעיון הצעניינםקרי ים יואכן כתביו הע, מדינת ישראללו

ריי ם וסטי מעקרונות היסוד של החסידות למרות הנתונים ההשלו ללא שינוי רעיוני כלשהו

 71 :ואלה דבריו, המשתנים

 

הנה ראשית דרך התורה לא , ומה שאומרים נשתנו העיתים וצריך לעשות לפי המציאות

הוא לא ' יש לנו אב זקן'אמר נשתנו העיתים תל בצואתו אל "ס ז"תחכמו שכתב ה, נשתנה

 .חמיר יותרואדרבה לה, נשתנה והוא לא ישתנה
 

רים אחרים שהכירו במדינת " כאדמו שלא,הוא נכנע לציונות ולתקומת מדינת ישראלאין , כן-אם

 : שאמר, הלב רשטאם'י'  ר,נזאר מצ" והאדמו72,ר מבעלזא"האדמו, יעקב רוק ח'  כגון ר,ישראל

ישראל -אלא כדי שאוכל לבנות את ארץ, שכל בני ביתי נספו בה, לא ניצלתי משואה זו"

 את סומךהוא . סוטים מדרך החסידותל יואל'  ר נחשבים בעיניאלה ואחרים 73". יותהולהח

 74 :שונווזה ל, שהתנגדו לתנועה הציונית, דברי צדיקי הדורות הקודמיםעל שיטתו 

 

הגם שעכשיו אחרי שהקימו להם המדינה כבר אפשר להראות לכל שהיא מלאה כפירה 

 אפרש להם כל הענין –הוכו בסנוורים מ מפני שישנם עדין אנשים ש"אבל מ, ומינות

מעת שצחנת הטומאה   , שידעו שזה  הרעיון ליקח  לעצמם ממשלה ולהשתחרר מהגלות

ועוד מקודם לזה איזה דורות מזמן הקאלאניזם היו  , הזה הוא יו תר מששים שנה

וכל צדיקי הדור וכל גדולי , מתיראים מזה שיצמח ממנה רעיון הזה  לבקש לעצמם ממשלה

ולחמו , אסורה) ק" י– הציונות(הסכימו שהיא  ונים אמיתיים כולם בפה אחדישראל וגא

, דבר טוב ורוצה  בה) ק" י– המדינה(מעתה מי שהו א אומר שהיא ... נגדה במסירת נפשם

 .ו"ובתור תו וכל הצדיקים האמיתיים  טעו ח' בזה הניח הי סוד שהצדק עם כל הכופרים בה
 

  כשהמוטי ב שלו,ותפקידו בעולם לגלות את האמת, ית עצמו שליח נגד הטומאה הצי ו נרואההוא 

 75 וכך כתב, " כה נוכל לשקוט ולראות בהפרת עקרי האמונה ויסודות כל התורה כולהכאי "הוא

                                                                                                                                                                          
 .יד' עמ,  שם70
 .קמו'  עמ, שם71
 .21ה ערה ,  ראה לעיל72
ציונית הקיצונית  -על העמדה האנטי , 63-64' עמ, ראה שם. 154'  עמ, אלפסי החסידות ושי בת ציון'י 73

 .של שושלת צא נז לפני השוא ה
 .תרי ב ' עמ, חדושי ת ורה, יואל טייטל בוים’ ר 74
 . כ ט, מור ה  נבוכים ג, ם"נתו לרמבוו כ. די'  ע מ,ש המל ויוא 75
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י הדין מחויב כל  אחד ואחד לסבול הכל מאנשי דורו "ם שעפ"י  מדברי הרמב תוכבר הבא

 .ה"כמו שסבל אברהם אבינו ע, ת ותודתו הקדושה"עבור כבוד הי 
 

אלא , אינה מפריעה לו במלחמתולא זו בלבד שאולם עובדה זו ,  שהוא דעת מיעוטיודע יואל 'ר

 76 :  דבריוהואל, עוט המ ספרייהמבכתביו  מופיע אלמנט .  אותומחזקת אף

 

אבל אם יהיה כן צריכ ין   , אשר לא הגיע עוד עד כדי כך, ואם אפילו אשאר רק יחידי בעולם

אלא דבאמת מי שהולך ... ז כל שהוא ולהכניע לשיטתםיז זיז לבל יזלעמוד חזק כאר

נשאר יחידי אינו יחיד כעולמו שהרי הוא  מדובר ומקו שר עם כל  בדרך זה אפילו אם הוא

שאפילו אם יתקבצו , הצדיקים האמיתיים וגדולי  ישראל וגאונים אמיתיים מדורות קודמים

אפס וכאין נגד דורות כל הדור הזה כולם כאחד יהי מי שיהיה הם בטלים ומבוטלים כ

 .הקודמים
 

יעקב עמדין במלחמתם ' י ששפורטש ור"וכממשיכם של ר' וא ניצב כלוחם מלחמות הה

 77 :ואלה דבריו, בשבתאות

 

 התעה הש בתחיל" ימ)ק" י–שבתאי צבי  (ץ" התחילה המבוכ ה הנוראה מכת שרוכאש

ל "י ששפורט ז"רוהמה.  ההםםאף גדולים עצומים שהיו  בימי, כמעט את כל העולם כולו

וראיתי מחכמי דורו שמתארים אותו בתואר , אז גדול הדור בגאונות וקדושה יתירה' שהי

הקדוש האלוקי הוא היה  הראש והראשון שעמד במלחמה חזקה נגדו והפקיר את חייו 

בו יסופר כל  ראש חלקים 'כ  ספר ציצת נובל צבי ד"וחיבר אח,  נגד כל הקמים עליו בזה

והנני , שמדבר שם מהתחלת הענין' וכתב שם בחלק א. ץ"ו בענין השרבהמאורעות שע

קב ועה  על קלות ' לא חדלתי מלבכות בכי": ל"מעתיק איזה  שורות בקיצו ר מאמצע דבריו וז

לי יכולת לדבר בפני אחד ' ולא הי' האמונה החדשה הזאת לבלתי להשקיף על האמת וכו

י על פני תיו בעוכרי  וה יו  מוכיחים או ואדרבא הם ה, ש בפני ב עלי תורה"מכ, מדלת העם

ולפעמים הי יתי שוחק  , ז " האם חכם אתה מכל חכמי ישראל הקרובים ו הרחוקי ם שקיימו כ

 כ י  –ועם קצת בעלי שכל היו דברי ואם מעטים הם נשמעו למאמרי , "ולפעמים כועס

 .ההמו ן תאותם הגבירה דמיונם
 

ו מהתנועה השבתאית הודות לאומ ץ  ששפורטש מציל דורו והדורות הבאים אחריב רואההוא 

באותו מעמד הוא מציב את עצמו  . דבקו תו באמת ללא רתיעה מהסוב בים  אותולרוחו ו

                                                           
 .תרי ב ' עמ, חדושי ת ורה, יואל טייטל בוים’ ר 76
 .קסז' ע מ,  ויואל מש ה77
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,  נתו לעצמוו כו, הוא כותב על ששפורטשר שכאשיחושדבריו את קור א הו, במלחמתו בציונות

 :יו אל' וממשיך ר

 

ם מאימת הדור והיו  והי ה בתחילה זמן ארוך שאם אותן היחידים שהכירו האמת היו יראי

אבל הלוחמים בעד האמת , ו אבדה פליטת יהודה"אומרים אחרי רבים להטות וכדומה ח

 .אף שמועטים היו בתכלית המיעוט הן ה מה שהצילו את הדור
 

 , בדדך הקודשתחילתה שלמראית עין, ין בין הש בתאותחבין ששפוד טש הוא מבובהשוואה ב ינו 

 78 :וזה לשונו . שאפילו זה אין בה,בי ן הציונותו

 

הכל היה  , י"ס ופוסקים וכל כתבי האר" היה בקי בכל הש)ק" י–שבתאי צבי  (צ"כי הש

גם עבודתו בתעניתים וסיגופים ושירות , ו שנים"רגיל על לשונו עוד בבחרו תו בהיותו  בן  ט

גם הראה אותות ומופתים נוראים והחזיר אלפים . להפליא בעיני כל רואיו' ותשבחות הי

 ובשאר ץ"י  ששפורטש ובספרי היע ב "ז בספ רי המהר"שובה כמ וב א כבת מישראל

הרעבים גם צמאים ונפשם  ז להטעות את העם"  ואין  תימה אם ה יה בכ וחו עי79...ספרים

י שראו כוחות  "גם הרבה גדולי ם טעו בו בת חילה ע, בהם תתעטף לשמוע מקץ הגאולה

אשר בקרבו להסית  העצומים הנזכרים לעיל בעוד שלא היה ניכר עדין כי הטו מאה 

אולה של שקר גולפלא שאותה הכת של ... ולהדיח מתורה ואמונה כאשד נתגלה לבסוף

לא מיניה ולא , צ"בימינו לא התחילו כלל בכח תורה ועבודה ולעשות בעלי תשובה כמו הש

ל וממלאים את כל העולם "אלא מתחילה ועד סוף כל מעשיהם להרס הדת ר, מקצתיה

 .יהםרכ טועין כל העולם אח"ואעפי, ל"וראה רכולו במינות ו כפירה נ
 

  לשונו החריפה תמוהה נראה שולא פעם ,  יואל מעוררות השתאות' רשלהמסקנות הרדיקליות 

  מגדי ר  יואל'חטאי הציונות ראת .  כלי המלחמה בתופעה  הציוניתה אל, אבל לדידו.מאוד

ת ר להדגיש חומכדי מש במונחים  קבליים תשלה כשהוא מרבה, כחטאים רעיוניים שורשיי ם

 .שאינם גלויים למתבונן בהם בפשטות, החטאים אל

 

 המאורעות במדינת ישראל ממקום עוקב  אחר הוא יואל מבחין  ש' העוקב אחר כתביו של ר

 בייחו ד, רע במדינת ישראליגיב  מידי על כל אירוע שאמיורק ו-ילאמסבורג שבניו ו מושבו  בו

                                                           
 .קסח' ע מ,  ויואל מש ה78
חושד  אני ב רבי  מס אטמר שק רא  את  :  "  אורבך'  הגיב  אביצא י   יו אל על שבת'  שאמ ר רהעל דבר ים אל  79

 .)353' עמ,  על  ציונות ויהדות(" שכלההחבורים שנ כ תבו על שבתא י צבי ועל הקש ר בין ש בתאות  לה
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רשתה של  "פלו בישובה מיידית לחסידיו לבל יתה מתן תי הימטרתו 80.הצלחותיה של הציונות

 . כדבריו, "הציונות

 

, לא הלך שולל אחר הציונות, שלדעתו,  מיעוט,"שלומי אמוני ישראל"קהל היעד שלו הם 

קרית הוא רואה בדתיים יאת הסכנה הע. ולעודדםומרבית כתביו ודרשותיו נועדו לחזקם 

, "ישראלשארית "למשוך את " סרסורים "בהם הוא רואהו , דווקא"אגודת ישראל "עםהנמנים 

 וכך כתב במקום 81 .הראיצטלה של תיקון למען התובהזה של הקמת המדינה " הטמא"ן ולרעי

 82 :אחר

 

מעולם לתפוס ) הסיטרא אתרא(א "ים שבהם מסוכנים יותר לעולם כי כן דרך הסרהכש

 .מות עיני העולם להיות נמשכים אחריהם תמימי דרךסכם לראיזה כשרים בד
 

וכדרכו הוא מביא ראיה לדבר י ו   , תיות שבהכרזת מלחמה בתוך מחנה ישראלייהוא חש בבע

, חנה בתוך המלהילחםחובה ש שפעמיםהמלמדת , י משה במעשה העגל"משבירת הלוחות ע

 83 :ואלה דבריו

 

ה שאם נעשה בדור תועבה כזאת אי אפשר  "רח ת ממשה רבעכוהרי שה יא סברה מו

 ומכל שכן בתועבה הרעה הזאת  –דה גפ מלחמה נ"ערוך עכלעבור עליה בשתיקה שלא ל

של המדינה הציונית שבו דאי צריך ללחום נגד הרעיון הטמא ב מסירות נפש עד ישקיף 

וציאנו מגלות המר והנמהר  הזה  ויפקחו  עיני ישראל המש מים וירחם עלינו ל' וירא ה

 .ת ולתורתו הקדושה"לראות האמת ולשוב אל השי
 

 יואל את מוטיב  העו נש שבשואה על מנת לשלול לחלוטין את 'דגיש רמ אמרים הובבדרשות 

 מטרתו .   בחורבן  הגלות סימן לתקופה חדשה ב תולדות עם ישראלהרואההתפיסה הצי ונית 
                                                           

או סר ש ו ב  וא השב הם  ,שראלי רץ ין  המצב בא י ומכתב י ההת חזקות בענ" דבר י יואל"מ כתביו  בראה  80
. "ניסים " בערך ,ת גובותיו ל מבצע  סיני בדרש ותי ו ראה לקט מ שכנות הר ועים . בחירותב לה שתתףושוב 

.  םמת ששת הימימלח לאחר להוציא  מיהרל   יו א' שר,"לה ועל התמ ורהועל הג א"ר אה ק ונטרס בייחוד ו
 , ב גנות הפעולה"  קול קורא"והי ה ר אשון   החותמים על  )  1976" (מבצע  אנטבה" יו אל גינה   את 'ר

  ' ץ ר מלו ב בי"בין ה אדמוו זה היה ו יכו ח בינו עניי ןב.  היה  בה סיכ ון נפשות של חיילי  ישראל,שלדעתו
 .)ז"   ברוקלין תשל,טב  לב דסאטמרי ה ו צאת קהל י,"מכת ב הסב רה"קונטרס (

ט שהיה מקר ב חוטאים ומלמד  "  ללמוד מהבעשין שא,קעג-קעב'  עמ,ראה שםו. ז'   עמ,שהמל ויוא 81
בר רק לשע תו  יט ד "כי ה בעש,  ט"קורסים בי מינו  התעטפו בד רך הבע שי עליהם זכות  כדרך  שהאפ 
 . כי הי ה צורך ל עורר רחמי  ש מים,ולצורך התלמי דים שהיו  שם

 .מכ תב פט, דברי י ואל 82
בה  הוא מ וכ יח שבזמ ן   ש,  ח"ברו קלין תשי,  דרשה,  טי יטלבו י ם  יואל'רא ה רו. טז-טו '   עמ,ל  משהויוא 83

יהוד י  הונגרי ה   ו זכאי שפנה ל רומאים -  יו חנן בן'כר, זו מ ותר לפנות גם לאומות העולם  לעזרה" מלחמה"
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שהוגשם הלכ ה  , תפסו לרעיון הציונייאת חסידיו לבל י" לשמר" יואל הייתה 'קרית של ריהע

 .אלרדינת ישד בתקומת מויחיב, טהב וץ שארית הפֵלי בקלמעשה

 

 בשורשי העימו ת  הדן מכולםבור ה מקיף י הח–" ויואל משה" קובצו בספרו האלהרעיונות כל ה

הספר כתוב בס גנון רבני . ציונית- האנטי ה חרדית האידאולוגיהת א נאמנהציוני ומי יצג-החרדי

, האחרונים בתחום ההלכוראשונים , תלמודיים, דרשני מובה ק ומקבץ בתוכו מקורות תנאיים

והוא  ,  מתגלה כבעל כוח פלפול בדיוניו ההלכת יים בספריואל' ר. חסידות ומוסר, פרי קבלהס

שהספר נכתב על רקע    הוא מצייןתובהקדמ. משלב את התחום ההלכתי עם התחום הרעיוני

ומהן המסקנות שיש  , זההנורא האסון את הם רומטרתו לבחון מה ג, חורבן יהדות אירופה

 84 :נווזה לשו , בעקבותיולהסיק 

 

אשד לא הייתה  ,  בשנים האחרונות סבלנו צרות רבות ומרות כ לענהר"היות כי  בעו ה

 במלוא מובן ה מילה  מה שאמר ר"גם נתקיים בנו בעו ה...כזאת לישראל מאז היה לגוי

נו נשבר בקרבנו לשברי שברים ואין לנו במי  לבב... 'את מכותך וגו' והפ לה ה: "הכתוב

'  צופיות למרום בכליון עי ניים ודאבון נפש עד ישקיף ויראה האלא עינינו , להנחם ולהתחזק

חקרו ודרשו , כשהגיעה עת צרה ליעקב ,והנה מלפנים בישראל בכל הדורות... משמים

כדמצינו  , ת"לשים לב לתקן ולשוב אל הי, איזה עוון גרם לידי כך, מה זה ועל מה זה

 .בקראי ובתלמוד
 

שואה אין צורך לחקור ולדרוש מהו העוון שבעטיו הגיע ה  ה בהמשך דבריו שבעניין יואל מציין 'ר

 :דאותווהוא קוב ע בו, צרה זו לישראל

 

ועכשיו בדורנו זה אין אנו צריכים לחפש ולבקש במטמונים את העוון שהבי א עלינו את 

ל שהגידו לנו זאת בפירוש שלמדו מקראי "י חזרבדכי הוא גלוי ומפורש ב, הצרה הזאת

ו אני מתיר את "ח, מה ושלא ידחקו את הקץוות בחלת שלא לע העברה על השבועוי"שע

המינים והא פיקורסים עשו כל מיני ,  ר כן ה יה"ובעוה, כם כצבאות וכאילות השדהרבש

לעלות בחומה וליקח מעצמם ממשלה וחירות קודם , השתדלות לעבור על השבועות הללו

 .הטמא הזהוהמשיכו לבות  רוב בני ישראל לרעיון , שזה ו דחיקת הקץ, הזמן
 

                                                                                                                                                                          
 מנ ת   ו העדה   החרדית ש פנתה לממשלת  אנגליה על,שפנו לממשל ת הונגרי ה נגד  התנועה  הרפו רמית

 . בין הציוניםושתפריד ב יניה ם 
 .ה' עמ, שם 84
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בלו אינטרפרטציה הלכתית לשלילת כל פעולה ארגונית ורעיונית לייסוד י שק,שלוש השבועות

בלו משמעות תיאולוגית נרחבת במשנתו של ר י ק85, ב מלובביץ"מדינה בארץ ישראל על פי הרש

 .תורת הגמולביואל 

 

 

  שלוש השבועותפ" טייטלבוים עואלי' ית של רוסמשנתו הפולמ: 2פרק 

כמוב א  ,  מהןשלוש השבועות והסקת מסקנותבא דיון י יואל ה' עיקר משנתו של ר,רכאמו

 המאמר 86."לבאר דיני השלוש שבועות שנאמרו בנביאות ב ענייני קץ הי שועות" : לספרובפתיחה

, רעיו ניההלכתי וה בצדשבועות דיון במוקדש ל" מאמר שלוש השבועות"הראשון והעי קרי בספר 

ך לבאר את השבועות  ר שהוא רואה צורמסביר בהקדמה לספ הוא .בימינוד לתקפותן ויחיב

 87 :וזה לשונו, האלה

 

לפי שלא ירדו לעומקן של , הסיבה הראשונה היא, כי שורש הטעות הנמשך בזה העולם

עד היכן הדברים מגיעים באסור הנורא של , דברים בביאו ר הלכה זו של השלוש שבועות

לא התגברו על תאותם להיות ככל הגויים ע ם  ועל כן , לקיחת ממשלה טרם הגיע הזמן

 .וממשלה שלא כדת
 

  המקור לשלוש השבועות2.1
השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באליות השדה אם : ")7, ב ( בשיר השיריםנאמר

יוסי בר  '  מ שמש רקע לדרשת רהפסוק הזה. "תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ

,  קי (מ סכת כתובותבתלמוד הבבלי ה  וזה  לשון.בן הב ית השניאחר חורלחנינא מתקופת הגלות 

 88):בתרגום לעברית) (ב-א

 

כל : יהודה'  שאמר ר,יהודה שב יקש לעלות לארץ ישראל 'זירא היה  משתמט מר' ר

 בבלה יו באו ו שם יהיו עד פקדי אותם : שנאמר,העולה מבבל  לארץ ישראל עובר בעשה

השדה אם  באילותנות ירושלים בצבאות או השבעתי אתכם ב: וכתוב אחר... 'נאום ה

שכן אמר   , ההוא שלא יעלו בחומה? זירא' ור. תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ

אחת שלא יעלו ישראל ? ש שבועות הללו למהו של:)ק" י– יו סי בר חנינא' ר(ח "ריב

                                                           
 . מבוא ב ,עילאה ל ר85
 . שער הספר 86
 .י' ע מ, ויואל מש ה 87
 . א,  אגדת בר אשית ז; הוספה לד ברי ם ג, רבו  תנחומא ב;דרשה זו מ וב את גם בתנחומא דברים ד 88
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  ואחת שהשביע,ה את ישראל שלא ימרדו באומות"ואחת שהשביע הקב 89, בחומה

 .ה את אומות העולם שלא ישתעבדו בישראל יותר מדי"הקב
 

 לקיומו של עם ישראל בגלות נוגעים הראשונותשבועות שלוש ההעקרונות המודגשים ב

 :לוהית זו-א רה עם גֵזווהתמודדות

 

ה לארץ בציבור  יסור עליי כלומר א," ביד חזקה,יחד ":י מבאר" רש–" שלא יעלו בחומה. "א

 90. ובמאורגן

 . איסור לקיחת ארץ ישראל מדי האומות בכוח– ר מרידה באומותסויא. ב

בזה   .ה את אומות העולם שלא ישתעבדו בישראל יותר מדי"שבועה שהשביע הקב . ג

אם יש מניעה כן ש, האחרותשתיים מן ה נגזרתשבועה זו .  קיומ ם של ישראל בגולהמובטח

 קיומו של עם ישראל בגלו ת יש להבטיח את המשך,  לארץ ישראלת מישראל לעלוהלכתית

 .ולמנוע דחף לעזיבת הגולה

 

שלא יגלו את : "ושלוש אחרות לעיל הנזכרות שלוש :ח אחר בגמרא יש שש שבועותסעל פי נו

 91". את הקץ ושלא יגלו הסוד לעובדי כוכבים) ידחקו: י"נוסח אחר ברש(הקץ ושלא ירחקו 

 

כיוו ן שישראל לא שקרון  התיאולוגי י בעמקורה יוסי בר חנינא' ר תהאידאולוגיה הטמונה בדרש

שוב א רץ י את מצוות ידחתהרת הגלות גֵז. הם חוזרי ם לארץ ישראל מרצונםאין , גלו מרצונם

 .שיותרו השבו עותאחר ל, ישראל למועד אחר

 

דברי אגדה  בהן  ראו םוה, י גדולי הפוסקים"שלוש השבועות לא נפסקו להלכה לדורות עואולם 

ישוב ארץ ישראל ים את מצוות "במבהשגו תיו לספר המצוות לרמונה ן  "בהרמ. ולא דברי הלכה

                                                           
 .)4,  ה;5, ג; 4, ב(השבוע ה מופי עה שלוש פעמ ים בשיר  השיר ים  89
ש לא  : "ץ גור סים"ש ו היעב "הרש".  ומהחשלא י עלו ב: "ה" ד, ) א,קיא(כתו בות ב מרא רוש ו  לגיי בפ "רש 90

ומה הי א נ בנה עליה ט יר ת חא ם ) 9 , שיר  ה שירים ה( דכתיב : " )  ב,ט(י הגמ רא ב יומא "עפ,  "ומ החיעלו כ
, ומ ה ועליתם  כול כם בי מי עזר א ח אם עשיתם  עצמכם  כ–    ארזחכסף ואם  דלת היא  נצור על יה לו

". נמש לתם כארז  ש הרקב  שולט  ב ו, ע כ שיו שעל יתם כדלתות, אין  הרק ב  שולט  בוס ף שכנמשלתם כ
ד חודא י ד רשות לכל א : "ידושי  אגדו ת למסכת כת ובותחב  א מ סכם את שלו ש השב ועות"המהר ש

מיה שא מר חונ. ומות ירו שלי םחד ביד הזק ה  ולבנות להם חאלא שלא ב י, מישראל לעלו ת לארץ יש רא ל
 א ומ ר א"הריטב ".  שכתוב  שם  מ וכ ברשות  המ לך היה  –רפ ה  חד ונבנה הו מת  העיר ול א נהי ה עו

 ש ם ראלא הד ,  ש עכשיו  מחמת  שנגזר עלינו ג לות אין מצ ווה  וחיוב לעלות:  "בפירו שו למס כ ת כתובות
 ".אסור לו לצאת 

את  ו ".םשלא יגרמו שה גלות תמשיך בעו ונ,  בעוונם–ש לא ירחקו את הקץ  ":מסבי רה, י" גרסת רש כך 91
 ". שלא י רבו בתחנונים  יותר מדי, לש ון דוחק ":הו א מסבי ר, "שלא ידחקו  את הקץ" – הי   השניהרסגה
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 92."הרי שנצטווינו בכי בוש ב כל הדורות: "וזה לשונו, ה ז ו נוהגת לדורותובזמן ה זה וקו בע שמצו

שוב  ארץ  יכוב לקיום  מצוות ייעולא רואה בהן ה וא מזכיר כלל את שלוש השבועות בדבריו אין 

 .ההלכתיצד ישראל ב

 

 ואת שלוש  ,שוב  ארץ ישראל וכיבושה ב ספר המצוות שלוי מונה את מצוות ילאם "הרמב

שלא ללכת שולל ם מז היר "הרמבבאגרת זו . גרת תימןי בא–  אחרבמק ום מזכיר השבועות הו א

והזהיר מלעשות זאת והשביע " :דבריו הוא אומר כוםי ולס,אחר אנשים הטוענים שהם משיח

 93."ורכם בנות ירושלים אם תעידו ואם תעורהאומה על דרך משל ואמר השבעתי את

 

ן אם  "ין הרמבבמחלוקת בינו ול יש להסיק שומכאן,  דרך משלא ששבועה זו הימדגישם "הרמב

הבנת תוקפן ההלכתי  של  ל קשר ן איותמצוג "אחת מתריישוב ארץ ישראל כילמנות את מצוות 

 .שלוש השבועות

 

 הקשרא הראשון המצטט את שלוש השבועות ב הו"מגילת אסתר"ספר  מחבר ,ליאון-דייצחק ' ר

ן ומסביר את השמטת "ם הוא משיב להשגת הרמב"ן ה מצוות של הרמביבהסברו למני. הלכתי

 94 :ריוואלה דב, ם"י הרמב"מצוות ישוב ארץ ישראל ע

 

כי מה שלא מנאה הרב היא לפי שמצוות ירושת הארץ וישיבתה לא נהגה רק בימי משה   

אין מצווה ז ו נוהגת לדורות , אבל אחד שגלו מעל אדמתם, ארצםיש זמן שלא גלו מ, ודוד

כי אדרבא נצטוינו לפי מה שאמרו בסוף כתובו ת שלא נמרוד באומות . עד בא המשיח

ודרשו " ה שבעתי אתכם בנות ירושלים"ללכת לכבוש את הארץ בחזקה והו כיח ו מפסוק 

 .שלא יעלו ישראל בחומה
 

' רם ו"הרמבכגון פוסקי ההלכ ה הקלאסיים ו, א דעת מיעוטליאון הי-דייצחק ' אולם דעתו של רו

 ה הלכולא ראו בהן לא הזכירו ב קודקס ההלכתי שלהם את שלוש השבועות יוסף קארו 

 95.ה לארץ ישראלי עליתהמעכב

                                                           
-די '  עמ,   אר ץ חמדה, ישראלי'ה רב  ש ור אה עוד.  השמטה ד,  ם"  השמ טות לספר המ צוות לרמב,ן"רמב 92

 . 12 הערה ,ל יון ב יג, כ רך יא,  המעין, שוב  ארץ  יש ראלי מצו ות ייןניע כהנ א ב' הרב  י;טו
 . ך"יר ושלים תש, ם"באגר ו ת הרמ, ם"רמב 93
חיים כהן בתוספו ת  ' דעה זו מצאה תימוכי ן בדעת ר. ם"השגות לספר המצוות לרמב, מגילת אסתר 94
ר א ה דיו ן בפתחי   . י" ש בזמן  ה זה אין  מצוו ה  לדור בא ושם נ אמר,  "ה וא  אומר"ה " בד) ב,  ק י(כתובות ל

 .ק ו" סימן ע ה ס,תשובה א בן ה עזר
מ ב עלי התוספות   המעיר  על דב רי המ שנה ב מ סכת  , חיים כה ן' ב רי ר ליאון  בד-ד י יצחק ' המקור  לדבר י  ר 95

דעכשי ו  אינו מצווה לדו ר  : "וזה ל שונו, ד ין זה תקף בזמן הזהאין ש" ה כל  מעלין לארץ י שראל"כתובות 
" ו כמה עונ שים שאין אנו י כוליס להז הר ו לעמוד עליהם, כי יש כמ ה מצו ות התלויות ב ארץ.  בארץ י שראל

 כל פוסקי  דייל חיים כהן נדחו כמעט ע' דברי  ר"). הוא אומר: "ה" ד,ב ,ות קימסכ ת כתוב, תוספות(
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לכן אי אפשר ,  לחלק האגדי שבתלמוד במסכת כתוב ותשלוש השבועותסוגיית  את ששייכויש 

אברהם  ' ר, ובוטשר מסוכ"האדמו.  ממאמר תלמודי זהלהסיק מסקנות הלכתיות פרקטיות

 לשלוש השבועות בתשובה הלכתי ת בעניין יישוב  נותן את הדעת 96,)1839-1910 (בורנשטיין

 : לשונווזה , טן כפשולפרשן ואין ,שלוש השבועות הן דברי אגדהש ישראל בזמן  הזה וק ו בע ץאר

97 

כ "ע, ל"י ז"ש האר" כמ,רוב הסודותכי בדברי אגדה גנוזים , בדברי אגדה העלימו הדברים

 .וגם אגדה זו מוקשה מאוד, םלא רצו לגלות הדברי
 

 את ת מעכבה השבועות הלכלא ראו במוכיחו ת שבמשך הדורות עליות החסידים לארץ ישראל 

 98.ה לארץ ישראליעליה

בתנאי , בה הוא קובע שיש לחיות בארץ ישראל, יש תשובה שלו בתגובה לעליית הבילויים[

 ] הערת יהודה[.]רנסו ממנה ולא מן הגולהשיתפ

ניתן  בפשוטו הוא  .  תלמודי זהר מאמשל ושלוש השבועות נובעת מאופיעניין  בהמחלוקת

 שניתנה למאמר זה  הפרשנות אולם 99,י שבועה" המחוז ק עחמורסור הלכתי י כאלהתפרש

הארוכה   כצידוק הדין לגלות רשוהשבועות נתפ.  הדורות אינה הלכתית אלא רעיוניתבמשך

                                                                                                                                                                          
ו גם לא מסתב רא   ": שכת ב שדב ריו  הם  דעת יחיד)  סוף  אות ק(שע ר  האותיות  , ה"ר אה  שלו,  ההלכה
ב הג הות לשולחן ערו ך   " תשובה-פתחי "ראה ". צדיקים י לבו בם ופושעי ם יכשלו בם: ז נאמר"דע, טעמיה

ש ו ב   י כהן ומ פליגים  בשבח יייםח'  שמביא פו סקי הלכה  החולקים על ר,) ק ו"ס,  עהסי מן,  אבן העזר(
וב פירושו  למס כת  )  סימ ן כח (ת ו  בתשובט"יאה  מה רר. י בזמ ן הז ה  ללא כל מניע ה  מחמת הש בו עות"א

י תקפה  בז מן  "ומצוות י ישוב   א  ": תלמיד  טועה  כתבםייםח' ראלה של    ו  שהו כיח שד ברי,)ב , קי(כתובות  
עניין  ר ממו נקאטש ב"וה שווה לתשובת  האדמו". ב וא ר מכל הפוסקי ם הראשונים והאחרוניםהזה שכן מ

 .סימ ן י ב,  יור ה דעה,ת מנחת אלעזר" בזמ ן  הזה בש ושראלי-רץ יישוב  א
 זה י שוב ארץ יש ר אל וכתב על יהתעניין ב. ו בוטשומייסד חצר סוכ מנחם מנדל מקוצק' חתנו של ר 96

א ך ,  שוב  חרדייי להקמת   י"חתנו  לקנות אדמה  באאת נו וח שלח את ב " בשנת תרנ. שחי בר ת "בשו
רעיונותי ו בת ורת החס ידות  מובאים  בספ ר  . ימים   םהדבר  לא עלה  בידם  מחמת  גזרות הק רקעו ת באות

 .שמו אל'  בנו מ משיכו  רשחיבר " שם משמואל"
 .סעיף מ, נזר-ת אבני "שו 97
, "נים אח רוש  השבועות  בד ו רות הו בשל דיון ה"  , ב רויא ר' מ;69, 26' עמ, תו  במפנה  הדו ר,   דינור'ראה  ב 98

 ,")1840(ר "ציפי ות  משיחיות לקר את שנת הת" , מורגנ שטרן' א;49-57'  עמ,ט"תשל,  ולה ומד ינהגא
יזם  ב א  שדג לו באקטי" על תפיסתם המשי חית של תלמידי הגר– 343-347 'עמ, משיחיות וא סכ טולוגיה

 ה שבועות כמעט  שלושדיון ב,  ורכאמ. בעליתם לארץ ישראל" איתערותא דלתתא"אנושי בבחינת  
ל בספ רו ת אארץ  ישר, פאנסקי' שצ'י(אינו מצוי ב ספרות התשו בות העוסקות  בנושא ארץ י שראל ש

 ). התשובות
צד   ב מוב ערעיון ה ש בועה אינושבאר מ ,מה-סעיפים מב, ימן תנדס, חלק ב,  יורה דעה,נזר-ראה אבני  99

 ". ות יהם למורש הכי  השבוע ה היה  לשורש נשמ ":רוחניה צד אלא  ב מעשיה
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ור התפתחות הקבל ה  אבעיק ר ל,  היה ודית בימי  ה בינייםבהגותבלו משמעות נרחבת יוק

 100.הגית לגלות ולתהליך הגאוללוהלוריאנית שנתנה משמעות תיאו

 

 השבועו ת  עניין קיבל ,עם ההתעוררות הלאומית הישראלית, 19-ה של המאה היבמחצית השני

 שלוש , ו לדבריהם,השבועות בכתביהםשלוש ב דניםהרבנים הירש וקלישר .  תוקףמשנה

יה דות ה מנהיג , הירשרפאל-שמשון '  אבל ר101.השבועות אינן רלוונטיות לשיבת ציון  הנוכחית

מזכיר את השבועות ברמ ז  , יפציה  והתנגד לתנועה הלאומי תסגרמניה שדגל באמנהחרדית ב

 102 :ואלה דבריו,  האידאולוגיה שלולגיבושומסתייע בהן  

 

והתורה תהיה להם , יאחד את בני ישראל גם איחוד חיצוני בארז' והעד אשר יבוא יום 

אך עתיד , עתיד שנועד כתכלית וקץ לגלות עתיד מקווה ... שוב ליסוד מוסד של מדינתם

 .שאין לנו להגשימו למעשה בעצם ידינו
 

 את שלוש 103,ד"ר החמישי לבית חב" האדמו,שלום דובער'  מנה ר20-בראשית המאה ה

 הלכתי האוסר פעילות  תוקף להן  יש ,לדבריו .יעי התנגדותו לתנועה הציונית מנעםהשבועות 

 104 :לשונווזה , מהלך הגאולהשיש בה כדי להשפיע על אנושית 

 

)  א,כתובות קיאלי "רש(והלא אין רשאים גם לדחוק את הקץ ולהרבות בתחנונים על זה 

 .ין אנו רשאיםדהיינו לצאת מהגלות בזרוע א, וכל שכן בכחו ת ותחבולות גשמיים
 

 נראים  20- ובמאה ה19-במאה ה  פוסקי ההלכ ה לשלוש השבועות של ותיהםמסקירת עמד

 היות שהוא,  דיון הלכתי מובהקאין לראות בודיון בשלוש השבועות שהדבריו של ברויאר 

טוריי ם  יס ומאופן ניתוח מאורעות ה ומשמעותה בעיני כל פוסק הגאולה תהליךמושפע מתפיסת

 105.ימים םבאות

 

                                                           
 נצח ישרא ל  ,ל מפר אג"מהרוראה עו ד  ;קכג ואילך' עמ, י"תורת הרע והקליפה בקבלת האר,  תשבי'י 100
אבל   ":  בני   ישראל ב גלותעלר ו ל שמ שנועדהר ה אלוק יתשהש בועות  הן גֵזהמס בי ר , )קכג-קכב ' עמ(

אצ ל  ראהו". ד דבר  זהת הוא אש ר מעמי"לכן גזירת הי, שיהי ה הגלות מצד עצמו אינו ראוי לפיה סד ר
 . פרק ז, באר הג ו לה,ל"הנ

 . ת ריב' עמ,  קול מבשר,ל"הנ ;ב, דף לה, דריש ת ציון, קלישר 101
 ,ספר חורב בשלוש השבוע ו ת ב ר הירש "של הר שורא ה דיונו  ;ת טזרגי א ,רות צפוןגא,  ר הירש"רש 102

 .608-609סעיפים 
 .מב וא ב, לעילעליו ועל חשי בות עמדתו ר אה 103
 . מבוא  ב, לעילעל ספר זה ראה. 57-58' עמ,  אור לישר י ם,)עור כי ם( ר בינובי ץ 'יו לנדא 'ש 104
 ראה  ;54'  עמ, ט"תשל, ולה ומ דינהגא, "נ יםאח רוש השבוע ות ב דורות הו דיון  בשלה" , ראה ב רויא ר 105

כ י    " :7'  עמ,ב"תשמ, 15 כי וו נים ,"מקומה של  הציונו ת בתולדות י ש ראל בדו רות ה אחרונים"  ,  כץ'יעוד 
 ". ע ל האמונה בג א ולה הנסית לא  הייתה אלא  מ עין גיב וש דוגמ אטי לעמדה נפ שית בסיס יתההסתמ כות 
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 :יואל טייטלבוים' השבועות במשנתו של ר. 2.2
מאמר שלוש  "בחלקו הראשון של . שלוש השבועותשיטתו על את סומך  יואל 'ר, כאמור

 ה  ה וא עמל רבות להוכיח שהשבועות אינן דברי דרוש ואגדה בלבד אלא הורא"השבועות

מסתיי ע  ,  זהיןבעניהוא סוקר בהרחבה את כל דברי פוסקי ההלכה .  שיש לקיימהאקטואלית

ם " מנסה להסביר את דעת הרמב הואדויחיוב, יב לשוללים את דעתושמובתומכים בש יטתו 

 .אליבא דשיטתו

 

ובדרך פלפול ו  ,  בקיא ופלפלן מעולה בדיון הלכתי זהיואל מציג לפנינו כותב' עיון במאמרו של ר

 .תקופתוחשיבו ת רבה בשלוש השבועות להוא בונה את התזה שלו ש

 

ואין , עד עתה לא היו מצויות שהן בכך  מנמק יואל'רזכרת השבועות בספרות הפסיקה ה-איאת 

כי לא מצאו לנחוץ לבאר רק הנוהג בזמנם  "– דדך הפוסקי ם להביא הלכות שאינן תדירות

לא ראו צורך אבל פוסקי ההלכה ,  השבועות רלוונטיות לזמן הגלות,לדבריו– 106".ובמקו מם

 :וזה  לשונו שם, להביאן

 

כוזיבא עד  - זה של התעוררות תנועה לעבור על השבועו ת הללו לא מצינו מימ י ב ןןייוענ

שבתאי  (ץ "ם עד ימי הש"וכן מזמנו  של הרמב, ם שהוא לערך אלף שנים"זמנו של הרמב

פ חלפו ועברו הרב ה   "עכ. ץ עד עכשיו בדורותינו אלה"וכן אחר זמנו של הש, )ק" י–צבי 

 .ולא חשבו כלל על כך, ם לעבור על זהמאות שנים שלא עלה על שום לב אד
 

 .ללא עוררין הלכות קב ועות ןההאלה דאות שהשבועות ו הוא קובע ב ובהמשך דבריו

 

 ובעקבותי ו  ,ש השבועותו את של"תורה-משנה" ההלכתי בחיבורום לא הזכיר "הרמב, כאמור

א ראה  ם ל"ב שהרממעידה אינה השבועות תהזכר- יואל מסביר שאי' ר.הלכו פוסקים  אחרים

 .ם"מקורות במשנתו המקיפה של הרמבכמה  הוא מנסה להוכיח מאת הסברו. בהן נושא הלכתי

 107 :ם"תחילה הוא מניח ארבע הנחות בדעתו של הרמב

 

                                                           
הוא מ וכיח  ש פוסקי ה הלכ ה  לא ה ביאו  ב קודקס ההל כ תי שלהם מצו ות מ כאן   . י' עמ,   שהמל  ויוא 106

אבל נראה ש שלוש הש בועו ת .  קרבנותוכמו  תרומות ומע ש רות ,  הקשורות לא ר ץ ישר אל ולעת יד לבוא
 . של ההל כות  הקשורות לגו לה ואינן דומ ות  למצוות שקיומ ן רק לעתיד לב ואשייכ ות לקטגור יה

 .טצ'  ע מ,ש המל ויוא 107
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 להחמיר מטרתה ו ,שבועה אינה תקפה לכל הדורותש ווןכי, ותהשבועות אינן הלכות רגיל. א

בה  ש,תימן-גרתים בא"ת דברי הרמב יואל א'כך מסביר ר.  העובר על הוראה זוו שלעונשב

 108.הגדיר את השבועות כמשל

 ".משנה תורה" עונשים ואזהרות בקודקס ההלכתי לציי ן תום בפסיק"דרכו של הרמבאין . ב

פסוקים ב פרשת נצבים כלולים כל ענייני הגאול ה  בכמ ה ם כתב בהלכות מלכים ש"הרמב. ג

ל מי שאינו מאמין בדברים  המפורשים  שכ] " יואל'י ר" עפ,ם"ה רמב[יף וסוה) 11, דברים ל(

 109."שם הוא כופר בתודה

וכבר כתב ": יואל' וכך מובא אצל ר,  תשובה קו דמת לגאולהבעניין ,ם"שיטת הרמבל. ד

בהלכות תשובה שזה ברור ומפורש באלו הפסוקים שבפרשת ניצבים שאי אפשר לגאולה 

תם בכל הגויים אשר בלא תשובה שהיא הבטח ה ברורה ו מפ ורשת שם שיעשו תשובה בהי ו

 110".כך יתחילו ענייני הגאולה-ואחר, אלוקיך שמה' הדיחך ה

 

 לפעול פעולותם צריך לכתוב במפורש שאסור "הרמבאין  ש מסיק יואל' רן ההנחות האלהמ

 :וזה לשונו שם,  דחיקת הקץשמשמעותן

 

ההבטחה המפורשת   כבר הודיע שהוא נגד, דמה נפשך אם לא יעשו כל ישראל תשובה

ל שבודאי יהיה  "רא והוי כפירה בתורה  הקדושה ואם יעשו כל ישראל תשובה דעתו זבק

 ל אין הדבר תלוי אלא בתשובה "ש ז"הגאולה כמ
 

 111.כל דרךב להוכיח את דעתו המנסה,  יואל' לדרך פלפולו של רה דוגמהדברים האלה הם

יש אפשרות ם היא שהסובר ש" הרמביואל מסיק מדברי' רהמסקנה האקטואלית והרדיקלית ש

 : יואל' ואלה דברי ר,  כופראינו אלא–של גאולה ללא תשובה 

 

                                                           
 .קפט ' עמ, רת  תימןגם א"רמב 108
שכל מי  שאינו מאמי ן ב ו : "ם"וה שו וה לדברי ה רמ ב, הלכה א, פרק יא,  מל כיםכותם בהל" נתו לרמבו כו109

ש ה רי התו רה  העי דה  , תור ה ו במ שה ר בינואו שא ינו מחכ ה לביאת ו לא  בשאר  הנביא י ם הוא  כופ ר א לא ב
 . "והביא ך... אלוקי ך' עליו שנאמר ו שב ה

 גא ולה  בשאלת" . ואי ן י שראל נגאלין   אלא בתשו בה ": ה לכה ה,  פרק ז, הלכות תש ו בה, ם" כוונתו ל רמב 110
 .23- ו 18תין ע שמ:   בתוך"אול ה וה תשובהגה" ,  שבי ב' ראה י, מה קודם למה–  ותשובה

 , "עימ ות  הספרות  החר דית עם הציונו ת" ,ץ"  ש' ר מאת ראה  ביקורת  עליו י ואל 'רעל דרך  הפלפול של  111
ומתן סב ירות  , המגמ ה  המוגזמת  של  הרחקת הראל יות מן  הגאולה  " :ואלה ד בריו, 50' ע מ,  נתיב:בתוך

היא דוגמא  של כוח הפלפו ל , ם כ ביכ ו ל"כמעט אפסית  לקיומה בזמן  מן הזמנים הנאחזת בדברי  הרמב
51' עמ,  יו אל שם'ם עצמו שלא כתזה של ר"ל מדברי הר מב "ראה ה ו כחות של הנו". שאין בפניו מע צור

א בל , בעל בקיאות גדולה, ויאמר כי ה ו א בעל כוח פלפולי ":על ציונות ויהדות ,  אורבך'ראה עוד א. 52-
). שם ( עיין בדוגמא שמ בי א אורבך בה מ שך דבריו ."את הדברים או עושה בהם  כרצונו הוא גם מסלף

, ו יואל מ שה (, ןישעשה  זא ת רק לפעמים  ולתועלת העני , ך  פלפו לור ש כתב  על ד, יו א ל עצמו' לר וו ההשו
 . )יא' עמ
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באר היטב שמי ש אינו מאמין ב זה וחושב שי ש מציאות ) ק" י–  ם"הרמב( מבואר מדבריו

 ואין  112.לאיזה גאולה טרם שיעשו כל ישראל תשובה הוא כופר בתורה הקדושה

מין לשום גואל אף אם ל בלי ספק שאסור להא"ם שדעתו ז"להסתפק עוד בדעת הרמב

כל זמן שאין רואים בו אותו , נון-יהיה בעיניו  כמשה ואהרן ויעמיד השמש כיהושע בן 

 י הותו אין מקום שיה. ק שמביא כל י שראל לקיום כל התורה כו לה"ימן  המב ו אר בתוהסה

  113.ל לכתוב שלא לעשות גאולה מעצמם"ם ז"עוד צורך להרמב
 
 114 :ו ומוסי ף זהוכ חה באין די  שמניח יואל עצמו 'רואולם 

 

ונתו ליד וכ(ויודע אני כי המתעקש עדיין יתעקש בזה יען שאין מבואר בהדיא בספר היד 

 .השלוש שבועות) ק" י–" ה תורהנמש" כינוי ו  של, החזקה
 
התאוה   "–מחמת תאוותם הגדולה ללאומיות ש, הם הציונים  מתעקשים אלו,יואל' לדברי ר

 אליהם היא  תשובתו 115. ייםבאינם אוביקטי   "לה ככל הגוייםהמרוב ה שב דודינו להיות עם וממש

רת תימן לעת יגהוא כתבן ב אהרי , "תורה-הנמש"את השבועות ב ם לא הזכיר"הרמבשאף ש

ות חאפשר לד- אילפיכך ,"משנה תורה"  מזה שלתוקפה ההלכתי גדול, יואל' לדעת רו, זקנותו

וכך כתב , בעיניוחמור כה נושא ודאי לא ב, פורשיםמדברים מפורשים מחמת דברים שאינם 

 :בהמשך דבריו

 

 ובודאי  ,ה כולהרל בו יותר מכל האסורין שבכל התו"ו חזרכ שהחמי"עניין חמור כ

 .שלהאמין בז ה הוא כפירה  גמורה בתורה
 
שלטון עצמאי ב ארץ ליסוד מדינה ולישלוש השבועו ת מניעה הלכתית ב שראו האף אלואולם 

: ות לאחר שני מאורעות גורליים בתולדות ישראל בעת החדשהאין הן רלוונטישישראל סוברים 

 .בלפור והשואה-הצהרת

 

 : הצ הרת בלפ ור. א

                                                           
י לא כתבתי   כ ": אינן שלוסיקכ ל הספר שהמ סקנות האקטואליות שהוא מ בדגיש לה יואל 'דרכו של ר 112

וב יאו ר ל וגדולי  הראשונים ו ה אחרונים בקצת הסבר "אלא לקטתי הכל מדבר י  חכז, כלום מדעת עצמי
 ). יא'  ע מ,שהמל ויוא" ( ל"דבריהם ז

 .צט' עמ,  שם113
 .קא' עמ,  שם114
 .קב' עמ,  שם115
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לבטל  יש בו כדי– חבר העמים לכונן מדינה יהודית ב ארץ ישראל דיי-למתן רשות לעם ישראל ע

 את, ממנהיגי יה דות ליטא, מאיר שמחה הכהן מדווינסק' ר כך פירש .116 השבועותאת תוקף

 117 : ריוואלה דב, רמו-אןסהחלטת את לפור והצהרת ב

 

וכיו ן שסר פחד השבועות וברישיו ן המלכים קמה מצו ות ישוב ארץ ישראל ששקולה כנגד 

ומצו ה  על כל איש לסייע בכל יכל תו לקיים , למקומה) ראה' ספרי פ(כל מצוות שבתורה 

 .מצווה ז ו
 

משמעות  יש ת בלפור שלהצהר, שמואל בורנשטיין' ר, ר מסוכוטשו ב" האדמוםמובא בשו

 118:וכך כתב, אולוגית ולא פוליטית בלבדית

 

וגו מר ונתן בלב ממלכות ' קו ל דודי דופק פתחי לי'כתוב  שאבל עתה שנתקיים בו מ ה

... כמו בבית שני נפקדו ישראל על ידי כורש מלך פרס... לבחור לנו את ארצנו הקדושה

מלכות הארץ לבחור לנו את כך תהיה תחילת הגאולה העתידה שהשם יתברך יתן בלב מ

 נחלתנו
 

 : ש ואת  י ה ו ד י  א יר ו פ ה. ב
 " שלא ישתעבדו בהם בישראל יותר מדי "– אחת השבועות מכ וונת לאומות העולם, כידוע

והאומו ת  ,  בני ישראל לא ימרדו באומות: כלומר השבועו ת הן הדדיות,)א, כתובו ת קיא, בבלי(

ד כשרצו להכחיד את ויחיב, ןאת שבועת מות האו משהפרולכן  . על המידהרדו בישראל יתר לא ִי

 119. בטלו השבועות,זרע ישראל מעל פני האדמה

 

 ודוחה בחריפות את הרואים בהם התרת  האלה למאורעות נותן את דעתו יואל 'רואולם 

 120:ואלה דבריו בעניין רשות העמים, השבועות

 

ה ולא אסור ויש טפשים האומרים שיען שהיה בהסכמת האומות אין כאן לא אסור שבוע

העולם לטעות בדברי  וכל כך גבר החשכות וסמיות העיני ים שנפל על ,בעברה על ה קץ

 .הבלים כאלו
 

                                                           
 . י רשיו ן הא ומות" ישועת ישר א ל ע–) 3, קמו(תהלים ל ק "רד, אה ר116
 . קעה-קעד' עמ, התקופה הגד ו לה 117
 .  במבוא,ראה  לעיל. קז' עמ,  אביר ה רועים 118
,  ז "יר ושלים תשל,  ספר  הציו נות הדתית:ב תוך, "חהקמת המ דינה קודם בי את משי", א ה רצוג"הרב  י 119

 .קמז'  עמ ,ג"ירו שלים תשמ, ם הבנים  שמחהא עודראה  ו. 62' עמ
ובמקום אחר , "טפשים "הוא מכנה  שםגדולי תורה שאינ ם סוברים כמו תו את . קג'  ע מ,שהמל ויוא 120

 ).צ' עמ, שם" (אפיקורס ים"קורא ל הם הוא 



 34

 על 121". ביד חזקהרכלומ "– י לשבועה שלא יעלו בחומה"רוש רשיפסמך הוא מנמק דבריו על 

מסקנתו האקטואלית . ארץ ישראל בדרך מלחמה כ י בושכה בחומה יעליאת פי זה הוא מ גדיר 

ו ב הכרח הסכמ ת העמים אינה  , ה  בחומהי עליהואכיב וש ארץ ישראל מידי הערבי ם ש היא

 :וזה לשונו, ונטיתורל

 

וכי יש לאומו ת דין סנהדרין לדון מה , ומה ששאר האומות מסכ ימים לא מעלה ולא מוריד

 122.י רוב דעות שלהם"יעשו ישראל עפ
 

 אין  לפיכך. בידי אדם כלל תלוי ן הוא ואי,יק מדגיש שתהליך הגאולה הוא תהליך אלויואל' ר

כשיבוא המשי ח הוא לא ישאל   ",אלא אדרבה, לראות באומות גורם דומיננטי בתהליך הגאולה

 123".את פי האומות אלא הם כולם ישאלו אותו כדת מה לעשות

 

יונתן ' רשות האומות הוא רב יואל שאין השבוע ות בטלות ' רנסמךעליו שהמקור העיק רי 

בנות  השבעתי אתכם ": ב פירושו לפסו ק בשיר השירים, "בת יהונתןאה"אייבשיץ בס פרו 

 124 :וכך נאמר שם, "ירושלים

 

וזה ו פירושו ד כנסת ישראל דוחה באלה ובשבועה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה נגד 

ה "אפ, וכל האומות מסכימי ם,  שהכל נועדו יחדיו לילך לירושליםםבא, קיבוץ ישראלי

ואולי אין עתה הזמן ה אמיתי רק עת רצון לפי , י הקץ סתוםצוותה שחלילה שתלך שמה כ

 .ואחרון קשה מן הראשון, ו" שנית חםוהיום או מחר יחטאו ומוכרחים לגלות פע, שעה
 
טורית  שרשות האומות יסוהוא מוסיף טענה ה, לא מסתפק בטיעונים הלכתייםיואל ' אבל ר

וז ה  , ו ד שלטון יהודי בירושליםחייב, י"בהחלטת חבר הלאומים לא אישרה ריבונות יהודית בא

 125 :ונולש

 

כי בישיבה האחרונ ה שהיתה  , מה שאומרים שהיה בהח לטת רוב העמים גם זה שקר

נדחה הדבר והחליטו למסור ארץ , צריכה לאשר הענין לפי החוק של קשר בין העמים 

                                                           
יה בחו מה  יפירוש ז ה של  על".  שלא  י עלו בחומה: "ה" ד, )א,  את ובות קיכ(י  בפירו ש ו לתלמוד "רש 121
ו אף  , ןמשו עבדים להישראל  לאומות שנו געתיה בחומה י הפירוש המ קובל הוא שע ל.יואל ' ריחודי לי

 .)לט'  עמ,שה מל ויו א (ולא כ ד רך שהס ביר  כ אן, י ה ב חומהיעלכך הוא עצמו פי ר ש 
 .קג'  ע מ,ש המל ויוא 122
 . שם123
 אם הבני ם  ;"'  גבוה עלי לך ו כורעל ה: "על הפסוק, הפטרת וא תחנן, הבת יה ונתןא,  איי בשי ץ 'י' ר 124

 .ץבשי י יונתן אי' טייכטל לד ברי  ר'   תגובת הר,צח' עמ, שמחה
 .קג'  ע מ,ש המל ויוא 125
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 אלא שהציונים לא התחשבו עם 126,אסטישיפרלידי קשר איזה עמים הנקרא ט, ישראל

ת העמים ולא צייתו להם ובפרט מה שלקחו ירושלים זה היה מתחילה ועד סוף נגד החלט

 .ואין להאריך בזה כלל, דעת כל העמים
 

כדי  ן בהאילא זו בלבד ש , יואל'רלדעת  ,העם היהודין שליש מכד נכחבה ש, אשר לשואה

ל פי משמעות השבועות ע.  על האקטואליות שלהןאלא היא אף מעידה , השבועותלהתיר את

אומרים שהשבועות הותרו אחר ל יואל ' ארגומנט עיקרי של רהיאמפראג  ל"משנתו של המהר

יש להקדים  , ל"סמך על המהרנה,  יואל'ה באידאולוגיה של רזכדי להבין ארגומ נט  .השואה

 . לתפיסת הגלות בחסידותבזיקה לוקית -רה אולבאר את משמעותן של שלוש השבועות כגֵז

 

רה אלוקית המבטיחה את קיומו של עם גֵז – שלוש השבועות. 2.3

 :ישראל בגלות
 חלק  שהוא היא מאורע קוסמי ,ולאחר מכן במשנת החסידות, אניתי הלורההגלות בקבל

קיומם של בועל כן אין לראות , תהליך תיקון העולמותמ היא חלקהגלות . מתהליך הבריאה

שלח לשליחות ישעם ישראל י, לוקית-רה אאלא גֵז, ה"ישראל בגלות עונש שענש אותם הקב

 127.גית בין  האומותלותיאו

 

.  ספרי קבלה וחסידותומזו הר מה,  על מקורות מהתלמודומשתית אותו יואל מפתח רעיון זה 'ר

 :מנמק בשני מאמרים תלמודייםהוא  תופעת הגלות את

 

ה  "צדקה עשה הקב, 'ונו בישראלרזצדקת פ'א מאי דכתיב "אר" –  עם ישראלצדמ. א

 .)א, פסחים פז, בבלי(" זרן לבין האומו תבישראל שפ

 

 כך אי אפשר לעולם בלא, כשם שאי אפשר לעולם בלא רוחות" – קוסמיה בצד. ב

 .)ב, עבודה זרה י, בבלי(".ישראל

 

רוחות ' י שפזר אותם בד"שע "– א"שר המה כלשוןר עם ישראל בין האומות מטרתו ופיז, כן-אם

 128". והוא קיום העולם,ם בכל העולם אמונתו ותורתוסהעולם התפר

 

                                                           
 .כוונתו למנדט  שניתן לבריטני ה על ארץ י שר אל 126
מ ס ע  " שה גלות היא הג דרתו שם  רא הו. קלב' עמ , י" ת ו רת הרע ו הקליפה בקבלת  האר, תשבי' י127

 ".הכי בוש של צב א הקדושה  בא רצות הטומא ה 
 .ב בי אור הגמ רא לע יל, חדו שי אגדות, א"מהרש 128
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 המוב אצוצות י העולם לישראל על פי רעיון העלאת הנאומות  יואל מסביר את האנלוגיה בין 'ר

כך הקיום המטפי ז י של , י  של העולם תלוי ברוחות העולםז כשם שקיומו הפ י:קבלה הלורי אניתב

 :וה לשונו, העולם תלוי בישראל

 

בכל רוחות העולם אצל כל האומרת שיש  מה שרואין םומשמע שזה גופה קיומו של העול

 129. אלא אם ישנם ישראל בכל המקומו תרפשא וזה אי –ת "תורה ואמונה בהשי
 
 בידי סיומה תלוי ב ידי אנוש אלא אין  ו,לוקית-רה אדאות שהגלות היא גֵזו יואל קובע בו ' רמכאן

 :וזה לשונו, ה בעצמ ו"הקב

 

ל שישיבתן של ישראל "ברי חזאי אפשר להכחיש מה שמובא בכתובי ם ובכל מקום בד

ה עד שיבוא מלך המשיח ויעשה קבוץ  "ל עד זמן הגאולה היא גזירת המקום ב"בחו

 130.גלויות
 

אין לפעול פעולות אנוש . כלומר העתיד חזוי וק בוע מ ראש,  היא זוסטית מובה קתיעמדה דטרמינ

סטו ריה  ילגלגל הה לסייע עלוליזם אנושי באקטי. העתיד חזוי וקבוע מראשש וו ן כי,סטור יהיבה

 131.סטור ייאבל אין הוא תופס מקום בקביעת הייעוד הה, או לעכבו

 

 לדרשות מושא והיא ,ובשאר כתביובספרו בות רסטית זו פעמים י יואל מדגיש עמדה דטרמינ'ר

 :ה לדוגמ,סוקים מהתורה מפל ו"אמרי חזמרבות שהוא דורש מ

 

היינו באיזה  .  אמתי בן דוד באיוסי בן ק סמא' ובז ה יתפרש המדרש שאלו תלמידיו את ר

,  השיב להם זאת תורת העולהז"ע. ואיזה פ עולה צריך לעשות בענין זה לקרב ביאתו, זמן

אין  כן הוא עניי ן  הגאולה. כדין  העולה שאין  לבני אדם שום חלק בה שענין זה ה ו א ממש

, לקרב את הגאולה לבני אדם חלק במעשה ההוא ואסור לעשות שום פעולה גשמית

להרבות במעשים טוב ים זה הוא ב י ד ישראל   רק,ו  את הגאולה"בה בזה מרחיקין חרדאד

 132.איזה פעולות גשמיות בענין זה אבל אסור לעשות, לעשות

                                                           
 . זוהרהמו קי ינמ ב מובאות מ אור ח חיים ודוח ייב, שיז- שטז ;שטד' ע מ, ש המל ויוא 129
 רה א לוקית  או גזֵ ,"מפני חטאי נו גלינו מארצנ ו "–   של  הגלות אם  הי א עונשגדר הבה. שיח ' עמ,  שם130

חט או של אדם ה ראשון לגל ות עם  מ  יואל ב אנלוגיה 'ראה ד ברי ר,  שמ טר תה תיקון הע ו למותתחיובי
 ת יקון   ווזה, ת בעולם הג שמי"לעבוד את הש י"  בשל יחות נכבדה "הזלם האדם  הראשו ן בא לע ו. ישראל

ה לכל  "אבל אנחנו גם שליחים מהקב, מחמת החטא גלינו מאר צנו "– כך ישראל . החטא הקדמו ני
 ".  בראשיתרל לתקן שם לפי דעתו של יו צ" בואנו לח ומקום

 .1-39' עמ, חזון ויעדי ם, 21-י ש ראל לקראת ה מאה ה : בתוך,  הצ פוי וה רשות נתונה, רביצקי'א 131
 , שהמל ויוא: ראה עו דו. י' מע)  יואל'לקט דרשותיו  של ר( קונטרס  חדושי תורה ,  טייטל בוים יואל'ר 132

 .  לגאולה טרם זמ נה שאסור ה אף הו ארומזה ,"אל תאכ לו ממנו נא"לפיר ושו נז ב' ובעמ,  צז' ח ועמ'עמ
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יציאה מן   ":ל מפראג"ובלשונו של המהר,  טבעית ונורמלי תאיננהמציאותו של עם ישראל בגלות 

 א האמונה סמחד גי. סאליקפרדוארוכה בדברי ימי ישראל הוא   מצב זה של גלות133".הסדר

יומית המרה  -ומאידך גיסא המציאות היום , עתיד המיוחל מטרה נשגבהב רואההאסכטולוגית 

 רעו י א אלהאכןו, צפוי להתפרצויותהמצב עדין מאוד יו צרת פסיכולוגי -וציו ס בהיב טבגלות 

 דיי-לע כאלהלי בפני התפרצויות טא תריס מנמשמשותהשבועות  אבל 134.אלרבתולדות עם יש

עזיבת   –קרי , סטיות  קבועות מראשיסיון לשנות מגמות דטרמיניסור בניהדגשת חומרת הא

וכך  .  יואל מסתמך על דבריו' ור,גרת תימןים בא"תיאור זה מצוי אצל הרמב. הגלות טרם זמנה

 ):קפט' עמ(נאמר באיגרת 

 

 בלא ך זמן גלותה תפצר להתנועערלפי שידע שלמה ברוח הקודש שהאומה הזאת באו

והזהיר מלעשות זאת והשביע האומה  , עתה הראוי ויאבדו בשביל זה ויבואו עליהם צרות

ואתם אחינו אהובנו קבלו עליכם שבועתו ואל ' על דרך משל ואמר השבעתי אתכם וכו

 .תעירו את האהבה עד שתחפץ
 
כל וסחות כהן מנאין  135.אולם אופיין אינו מו גדר, שבועות הלכות קבועותב רואה יואל' ר, כאמור

זכרות בספרות  נהן אין , וכאמור, ה את ישראל" אלא כשבועה שהשביע הקבה רגילההלכ

ל מפראג " לדברי המהר פרשנותו בעיקר לפי מסביר יואל'תוקפן של השבועות ראת . הפוסקים

 על הרלוונטיות  של יואל' ר אבן פינה  בתיאוריה ש ל ה יאהגדרה זו . למדרש שלוש השבועות

 :)השירים רבה ב-שיר ( דברי המדרשהואל .וד אחר השואהחייב, בזמננושלוש השבועות 

 

, השביעם בדורו  של שמד: ירבנן אמר... במה השביעם, השבעתי אתכם בנות ירושלים

או באליות השדה ששופכים דמם על קדושת , י בהםנבצבאות שעשו צביוני ועשיתי צביו

 .ד כי עליך הורגנו כל היום"הה, שמי
 
זיסטנציה של ק הא– שחיוניות ן של השבועות נובעת מהתופעה הא נומלית ל מסביר"המהר

 136.הקודםה לחזור למצב יל יש נטיולכ. הנוגדת את טבעו של האדם מישראל, ישראל בגלות

 השבעת השמים ידי-עלושינוי  זה הובע במ דרש , אירוע קוסמי זה מחייב שינ ויים בסדרי הבריאה

 במ ושב ע מציאות העיהשבועה מט ב, ל"פי המהר- על.האבות והאמהות ודורו של שמד, ץוהאר

 : לשונוהוז, ארעית שהיא אנומלית לגביו

 
                                                           

 . קכא' עמ, לא נצח ישר,ל מפר א ג"רמה 133
,    אג רת תימן ,ם"ברמבר  ורא ה עו ד משיחי שק, צבי-ש בתאי , בר כו בבא, המעפילים בי ציאת מצרים 134
 .קפו-ק פה' עמ, ם"בגר ות ה רמאתוך ב
 . יא'  ע מ,ש המל ויוא 135
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ק יהא נשאר ר, מפני כי המשביע את אחר הוא משביע שלא יצא מדבר זה שמשביעו עליו

 137.עליו לגמרי מבלי נטיה ימין  ושמאל לפנים ולאחור
 

כפ י  , ל בפירושו השני"מהר מפרש ה"השביעם בדורו של שמד"בביאור דברי רבנן שאומרים 

 :יואל' רא ישמב

 

לא יהיו יוצאים , ל אף אם יהי ו רוצים להמית אותם בעינוי קשה"ר, בדורו של שמד' ועוד פי

 138.ויש להבין זה , וכן ה פירוש אצל כל אחד ואחד, ולא יהיו משנים בזה
 

שהשביע   יואל שאין קשר בין השבועה '  לתזה של רמשמשים סימוכיןל "דברי המהר, כן-אם

לשבועות ) א, כתובות קיא( "שלא ישתעבדו בהם ביש ראל יותר מדי"ה את אומות העולם "הקב

 : וזה לשונו.שזהו נמוקם של הרואים בצרות הגלות ביטול השבועות, שהשביע את ישראל

 

ו היתר " לכן יש לנו ח,עהוויש אפיקורסי ם שאומרים שכיוו ן שהאמות לא קיימו את השב

שלא השביע  , שאין אלו השבועות תלויים זה בזה, וזה הבל הבלים, לעבור על השבועה

את גודל הרעה של דחיקת הקץ לפני ' אתה חכמתו יתרש, ה אלא לטובתינו"אותנו הקב

ז כמה "ה מהם כמו שיש ע"והאומו ת מעולם עברו על השבועה ולעתיד ינקום הקב, זמנו

 139.אבל אין לזה שייכות עם שבועתינו, ל"פסוקים ומאמ רי חז
 
 עומדת  השבועות שהפרת ת מסיק מסקנה רדיקלייואל' רל המובאים לעיל " המהרמדברי

 : ואלה דבריו140,הרג ואל יעבוריי"בקטגוריה ה חמורה של 

 

ו להמית אותם בעינויים קשים  "ל ברור מללו שכתב שאף אם היו רוצים ח"ל ז"לשון המהר

ו האומות " והנה אם ח141.וכן הפירוש אצל כל שבועה משבועות הללו, לא יהיו יוצאי ם

                                                                                                                                                                          
 .קכג-בקכ ' עמ, נצח ישראל, ל"מהר 136
,   ארבע  או  ש ש–  את ש תי הדעות  בת למוד על מספ ר הש בועותשם ל מס ביר  " המה ר.ק כד ' עמ, שם 137

המס פר  . שמספר הש בו עות מורה כמ ה השבועות כ ופות את המו שבע לבטל את מציאותו הטבעית
 . הסרה מ כל  הכיו ונים–וש ש , ה מ ארב עה צדדיםר הסרו מז עלארבע 

וכן  : " ל" בציט וט ד בר י המ הריואל ג ור ס'  ר". ש אצ ל כל אחד  ואח דו כן  הפיר ו "היא לפנינו ש  ה הג רס. שם 138
 " . הפירו ש אצל כ ל אחד ואחד מ שבועות הללו

 . לחולקים על דעתו"אפיקורס ים"יפ ה  חרשים לב ללשון ה. צ' ע מ, ש המל ויוא 139
 , בבלי(גילוי  עריות ושפי כו ת דמים , עבוד ה זרה: שלוש  מצוות חמורות  כלולות בקטגוריה זו,  כידוע140

 ).א , סנהדרין עד
 :  ה יאל" בספ רי  המה רה   הגרס".וכן  הפי רו ש אצל כל  שב ועה וש בועה " :ל" המ הר  י ואל ג ורס  בדברי 'ר 141
 יואל בונה את ' הואיל  ור, לדיוק בג רסאותהשפעה  רבה הזהבמקרה ". וכן הפי רוש א צל כל אחד ואחד"

ה רג ואל  י ישהןצוות  למשווהסור הש בועות חומרתו  יק שאי המו ב את אצלו ומסההתזה שלו על הגרס
  פרשנות ל  ונותן "  פרק לבירו ר ד ברי ה מהר"התק ופה הגד ולה" בספרו   מקד יש  כשר'  מ בהר  .יעבור
 אצל כל  'ו כ ן הפי "א ת המשפט. ל"בספ רי המה רש  הפי  הגרסל ע, ל" זו בדבר י המ הרה  לפסקאחרת
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ל "ואף על פי כן כתב המהר, ל בודאי עוברים על השבועה"ר יים קשיםוממיתים בעינ

ל כדי "ו מהאומות הריגות בעינויים קשי ם ר"דבישראל עדין הוא ביהרג ואל יעבור לסבול ח

 142.שלא לעבור על אלו השבועות
 

ייחס לו סמכות הלכתית שאין  והוא מ, ל בכמה מקומות בכתביו" יואל מצטט את דברי המהר'ר

 :עליה עוררין

 

ל מי לא יירא במה שנתן על העברת אלה "ל מפראג ז"שאג המהר' ובפרט שארי

 143.אל יעבור ואין בדורנו מי שיוכל להכריע כנגדוול ביהרג "השבועות דין משומד ר
 

ן   נובעת מהיותיואל' בדברי רובעקבותיו  ל "בדברי המהר  הנודעת לשבועותהבהחומרה הר 

פועל כא ילו והעו בר עליהן , זיסטנציה ש ל עם ישראל בגולהקבהן תלויה  האש ,לוקיות-רות אגֵז

 .לוקית-רה האנגד הדטרמיניזם שבגֵז

 

 :ה בלבד" בידי הקב–אולה האחרונה גה. 2.4

                                                                                                                                                                          
בשמ ים  , במה  הש בי ען" –  הדעו ת שהבי א ה מ דרשן   מת  ואחתונה לבל אחו הכש  הו א מבא ר"  אחד ואחד

 כל ומר מי ש הש ביע את ישר א ל בשמים ובא רץ   ,"ב מילה ובד ורו  של שמד, בא בו ת ואמהות, ובאר ץ
 שהשביען ב מעלתם וקדושתם –  למדרש רבה" י פה תואר" וש הרכפי. השביע אותם  בדורו של שמ ד

. "שמוסרין נ פשם למות על קדושת השם" – הפירוש השנ י מעלה את דרגת קדושתם .רים וס ישסבלו י
 יציאת פיזי ת שלא יצאו מהגלות טרם  פירוש ה שאין –" ולא יהיו יוצא י ם" בלשון אףר מדי יק  כש בהר

:  משלל,  כמה  פעמים"יציאה"משתמש במונח ל "המהר. אלא שינוי ממצב קיים,  יואל' רשיטתזמנה כ
שמים ואר ץ אם יהיו  יוצ אים  ";" והדב ר  שמשביע א ותו אכי המ שביע  את האחר הו א משביע של א יצ"

".  הוא  שינוי יוצא מס דר המציאות"ה  הוא אומ ר על הגלות שכ ובעמוד ק." יה יה  הפסד לעולםמסדר זה
לא יה יו  יוצ אין  " שאף  א ם ירצו ל המית ם  היא ל שהש ביען  בדורו  של  שמ ד"נת  המה ר וו  שכיו אל מציי ן' ר

ראה ע וד  ו. ישנו אלא ימסרו נפש ם על קדושת השם כלומר לא יצאו מאמונתם ולא, "ולא יהיו משני ם
וב ימיו  עדיי ן , י  שלמ ה"דורש פ סוק שנ אמר ע  בעתי ד שמדר ש זה "  י היו  יוצאים"לשו ן שק פו '  עמב בר והס

ומפ רש שרא ה של מה בר וח הקו דש שיה יו ד ורו ת קדושים שי מסרו נפשם ע ל  , לא היה  דורו   של שמד
 .   ובהן  השביעם,קדושת השם

 .צ' ע מ, ש המל ויוא 142
 יואל שד בר י ו   'כותב על דב רי  רה  ,עס' מ ע,'חלק ב, תולדות זאב,  פרנק'   שבראה  הרו .קב' עמ, שם 143

ד  של מעלה עם  כל אלו  שתלו  "ל והוא  יתבע  לדין לפני ב י" ל מפראג זצ"זיוף ו סילו ף דברי  המה ר "הם 
 לא למד נו משפט עקום  ודי ן   )ק" י–משה ר בנו על יו השל ום    (ה" כי  מתור תו של מרע,  בוקי ס ריקי  בד בריו

ואם לא ו  , י כ שאפש ר לבוא לא רץ  י שראל"שיעז וב ארצו  ושיל ך  לאש אם הגוי  מאיים  על יהוד י , הבל ש כזה
מ ובור א רקיעים של שוא ותוהו ובו הו  "ה וא שטות והב ל מתורתו של הס, יהרגנו שיה רג  ואל יעבור

ומי שא ומר ז את הוא מ סלף   .. .ל לז ה"ומע ולם לא נתכון  המהר, כמו  שכ תבו בספ רים  הקדושים, ל"רח
י   "והמפריעים  את הקיבוץ ג לויות של אחב... 'ם התורה ושם הומזייף דברי א לוקים חיים ומחלל ש

תולדו ת " ו "התקופה  ה גדולה" –  בשני ה ספרים  שהובא ו לעיל" ( ן את הדי ןתעתידים ל י ' החרדים לדב ר  ה
ו י ש : "טטו  מדב ריו  וכתב וישמות ספ ריו  א לא צאת    יואל  או 'לא  הזכ י רו מחב ריהם  את שמו  של ר , "זאב

 "). שכתב



 40

 זאת  וכבר ביטא,  חוליה בתהליך הגאולההיאהגלות על פי משנתה של החסידות , כאמור

 הסבר למציאות קיומו  של עם ישראל 144.ר לעמוד על הגאולה מתוך הגלות אפש–ל "רהמה

קרי  י עהואל,  על משמעות הגלות"נצח ישראל "ל"בגולה מוצג בחיבור ו המ קיף של המהר

 :משנתו

 

 .הגלות אינה מצב נורמאלי לעם ישראל. 1

 .הגלות היא זמנית. 2

 145.הגלות אינה עונש אלא חוליה בתהלי ך הגאולה. 3

 

.  לוקית-רה אגלות היא גֵזה וכמו,  אינה תלויה במעשה אנוש, הגלותםסיו שהיא, הגאולה, כן-אם

 :וכך כתב, ה"ק לקברסתומים וחתומים ונמסרו  פעמים שכל ענייני הגאולה כמה יואל מדגיש 'ר

146 

אלא , ולכן אנו מוזהרים כל כך שלא לעשות מעצמינו שום זיז כלשהוא בענייני הגאולה

 .ת ולצפות לישועתו"לעבוד את השי
 

 יואל ומופיעה  ' אצל רחשוב מוטי ב אהפסיב יות ה אנושית האבסולוטית בתהליך הגאולה הי

  .ברמז וב דרך דרוש, באמירה ישירה –וריאצי ו ת כמה ב

 

ל שבהם הוא יכול "דרך הדרוש שלו מאופיינת במתן פרשנות אקטואלית לפסוקים ולדרשות חז

-ֵהָאְספּו ְוַאִּגיָדה ָלֶכם ֵאת ֲאֶׁשר" –יו צוואת יעקב לבנ, למשל. למצוא סימוכין להשקפת עולמו

'   מקבלת משמעות התואמת את רוח התקופה שר –) 1, מט' בר(ִיְקָרא ֶאְתֶכם ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים 

 147:ואלה דבריו, אזהרה לדורות שלא לעשות פעולות גשמיות לקירוב ה גאולה: יואל דן בה

 

דביאת המשיח אי ... ינת מקרהעניין הגאולה  באחרית הימים אפשר שיהיה רק  ב בח

ואם מז מינים לה אף קצת בידי אדם ועושין , אבל לא במזומן, אפשר רק בבחינת מקרה

אלא אדרבה מרחיקין אותה , פעולות בידיי ם בזה לא רק שאין מקרבין את הגאולה

אשר יקרא אתכם "ועל זה הז הירם י עקב אבינו לפני פטירתו באמרו . ומעכבי ן ביא ת משיח

 .ימיםבאחרית ה
 

                                                           
 .י'  עמ, ראה  ה סבר קיר בת ה מילים גלות וג אולה שםו. פרק א, נצח ישראל 144
 .11-28'  עמ, 8כיוונים ,  "ל ב ין  אכזיסטנצי ה לאסכטול וגיה"תו ר ת המהר", ץ" ש'ר 145
 .צ, נח, ל' עמ,  שם;צז'  ע מ,ש המל ויוא 146
חדושי ; ח' עמ,  ויואל מש ה: עו ד דרושים ר א ה. שכב' עמ,  ו יחי' חדושי ת ורה לפר, יואל טיי טל בוים'  ר147

 .י' עמ, ה לפרשת  צותור
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לכן הכרח הו א  , תהיה הגאולה השלמה, האחרונה, יואל מדגיש בכתביו שהגאולה השלישית' ר

 148:וזה לשונו, ה בלב ד"שתהיה על ידי הקב

 

ה בכבוד ו   "י הקב"ודבר זה מבואר בכל מקום שאי אפשר להיות קיבוץ גלויות אלא ע

) ק" י–רשת לך לך פ(לך ' ר פ"וכמו שהוא במד, ו"הוא ולא אחר להתערב בזה ח, ובעצמו

 . שאני מפזרןתדע, שאני מפזרן  ידוע–" ידֹע תדע"כ "עה
 
לכן , עד שאפילו משה רבנו לא יכול להתערב בה, כך-הגאולה האחרונה נעלה כל, יואל' לדעת ר

 149:וזה לשונו. אין להעלות על הדעת אקטיבי זם אנושי כלשהו במהל ך הגאולה

 

והוא יותר גבוה , ה לבדו"י הקב"ה רק ע"עי מר"אבל גאולה העתידה לא יהי ה אפילו ע

, י רשעים"נביאי שקר וגאולה של שקר שהוא עולא ישלטו בו זרים ו בפר ט , מכל הגאולות

שהוא היפוך הדעת התורה ,  כלל שיהיה נחשב לאיזה התחלהםשמזה אין מדברי

ה   שמז, י ר ש עים"נביאי שקר וג אולה של שקר  שהוא ע.הקדושה והו א מעכב הגאולה האמיתית

שהוא ה יפוך הדעת  ה תורה הקדו שה  והוא מע כב   ,  כ לל שיהיה נח שב לאיזה  הת חלהםאין מדב רי

 .הגאולה  האמי תית

 
תהליך הגאולה בכל בי ז ם אנושי בהשוללת לחלוטין אקטי,  יואל'טולוגית של רסכהתפיסה הא 

 כגון פעילות התנועה ,  בדחיקת הקץרואההוא בה ומרה הרבה שחמסבירה את ה, שלב שהוא

 שהוא רואה ב ה  ,פעילות זו היא התערבות אנושית במהלכי ההשגחה העליונה בעיניו .תינהציו

 150 :וזה לשו נו, ה"פירה באמונ ה ומרידה בק בכ

 

י כל אלו מדברים בפה  מלא נגד "האומרים שכ ל ישראל מכל מקומות מוש בותיהם יסעו  לא

מאמינים ואינם ... י"ס ובמדרשים ובכתבי  האר"ל שבכמה מקומות בש"כל דברי חכז

 .ש"ה וב הש גחתו ית"בגזירתו של הקב

 
 

 : עונש ע ל דחיקת הקץ– השואה 2.5
ה לא עביד דינא בלא "קוב: "ל"יואל בדיונו בעניי ן  השואה היא  אמרת חז' נקודת המוצא של ר

לפיכך יש לברר מדוע הגיע לעם ישראל עונש "). אמר ליה"ה "ד, א, סנהדרין קז, י"רש" (דיינא

 .השואה –כה חמור 

 

                                                           
 . שטו' ע מ,  ויואל מש ה148
 . ס ב' עמ, ויוא ל משה; קח' עמ, נשי א ' חדושי ת ורה לפר, יואל טי יטל בוים'  ר149
 .לט' עמ,  שם150
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ִהְׁשּבַ ְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָׁשַלִם " –) 7, ב(השירים -יואל סומך את בירורו על הפסוק בשיר' ר

הפסוק  מן , כאמור ".ִּבְצָבאֹות אֹו ְּבַאְילֹות ַהָּׂשֶדה ִאם ָּתִעירּו ְוִאם ְּתעֹוְררּו ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץ

אמר להם  : "אלעזר בבבלי'  רמוז במאמר רוהעונש, תשלוש השבועול את "חז דרשו הזה

ואם לאו אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות  , מוטבה אם אתן מקיימי ן את השבועה "הקב

 ).א, כתובות קיא" (השדה

 

ומוכיח " ייהרג ואל יעבור"יואל מונה את השבועות עם המצוות שעליהן נאמר ' ר, כנזכר לעיל

 151:יואל' וכך כתב ר. ביטו לן מחייב עונש חמור מאודמכאן ש. ל"את דבריו מדברי המהר

 

אני מתיר את בשרכם הפקר  "והנה לא מצינו בקראי עונש רע ומר נורא ואיום כזה של 

 זולת אותו העוון של העברה על הקץ ועל השבועה כמ ו  "ממש כצבאות או כאילות השדה

ל מאז היתה ולא הגיע כזאת לישרא. ל"וכדרשת חז' שהוא בקרא בהשבעתי אתכם וגו

אלא הותר דמם , ה שלא היה גזירת שמד ולא שום טעם וסיבה"לגוי זולת בדורנו בעו

אלא הוא הדבר , ולא נודע מה זה ועל מה זה, והפקר ממש  כצבאות וכאילות השדה

כ הכתוב מעיד שהוא הגורם ואין "וא, המבואר בקר א רק על עוון העברה על אותן שבועות

 .איש שם לב

 
שהרי בשואה נספו גם רבים שלא השתייכו , את דעתו אף לקושי שבקביעה זויואל נותן ' ר

,  ועליה, ולא עוד אלא שמנהיגי הציונות היו רובם בארץ ישראל, לתנועה הציונית ולא תמכו בה

 152:תו לקושי שבקבי עתו תשובמרומ זתבשני מקומות בדבריו . לא עלה הכורת, כידוע
 

ואינה מתחלת אלא , ה לעולם אלא בשביל הרשעיםאין פורענות בא: "ל"פי מאמר חז-על. א

 153."מן הצדיקים

 

ואף בשעת החורבן נהרגו גם חסידי עליון בעו ון : "אנלוגיה לחורבן שני בתי המקדש. ב

 154."א עד מאודרר והיה החרי  אף נו"החוטאים ומ חטיאים בעוה 

                                                           
151  
 יואל בין  ' רשלאנלוגיה  ב דן יואל  ו'דברי ראת  דוחה ל"הנ. עו'  עמ,בלק  ח, תולדות זאב,פ פראנק"ש 152

והנה נכון ה דבר וכ ן היה  שורת הדי ן שב ני   ": ואלה דבר יו ,שוא הב ין עונש הו ה הרגם "בני אפרים שה קב
אבל לא היה שורת  , אפרים שיצאו  מהגלות טרם שהגיע הזמן  שנקבע להם בדין קבלו ענשם ונהרגו

זינן הד בר  בהפו כו ש יצא  חו כ אן , הדין ש יהר גו א לו שלא יצאו   מן הגלות  ולא  עברו מע ולם על השבוע ה
י ול א "להשמ יד א ך  ורק אל ה שלא  באו  לא' ויצא   הקצף מלפני  ה, ונותחרון אף  הגדול  הזה  בשנים  ה אחר
עשו  כל מיני השתדלויות עלו וה צליחו ועשו פרי   וי "ואלו שבאו לא, עברו מעולם על השבועות  הללו

 ". דב ר א שר לא פילל א דם מעולם הלא דבר ה וא וה ו א דבר פלאי, צא  מהכללובאופ ן י בסייעתא ד שמ יא
 . גכק'  ע מ,ש המל ויוא 153
 .ז' עמ, שם 154
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שב ו  , גדול הסתר פנים ןמוגדרת זמ, שאליה כוונתו, ותקופת השואה, ות סתומאלה ותתשוב

 155.ם הסתר פניהואלוקם יוס,  עונש לדורהיאהמתת הצדיקים . החרב פוגעת תחילה בצדיקים

 

. חמורה יואל מאשים את המנהיגות הציונית ה אשמה 'אולוגי ות לשואה ריסיב ות התה לבד מן

,   היא סייעה להשמ דת היהודים באירופה על מנת להוציא לפועל את האידיאה הציונ ית,לדבריו

 :נווזה לשו

 

אבל הם עשו פעולות נוראות לדבר כי מלבד שעוד בתחילת התייסרותם במשך שנים 

 במלשינות נוראות על ישראל אצל האומות ודברו עליהם בפני השרים  ]?[בו בות הרר

ז  יהיה קל "וכנים מאוד לאומות וצריכי ם לגרשם מן הארצות בחושבם שעיסקשות שמ

וחוץ מזה יש בירורים ... שם ממשלהלהם לבצע זממם לבוא לארץ ישראל ולארגן 

 156,אמיתיים על כמה פעולות אכזריות שעשו בזה שדין גרמא בנזקים של כל האסון הנורא

 –משפט קסטנר  (י"וממדינת אונגארן נתברר קצת מן הפעולות גם במשפט שהתנהל בא

 י ותר למטרת וז יגיע"וככה ה יו כמה  מעשים ברורים בכ ל משך הזמן בחושבם שעי, )ק"י

 157.פצם להשיג ממשלהח
 

 :אמרנ ובהמשך דבריו שם

 

והם קו ו להבנות מחורבן עם ישר אל ואפשר לברר בכל , כל מעשי הצי ונים הם חורבנות

 158.אבל צריך לזה קונטרס מיוחד, פרטי מעשיה ם
 

                                                           
ביחד עם כל העביר ות על , הכפיר ה הצי ונית המוחלטת: "וכך נאמר שם ,  רמא' עמ, עת נסיון,  דומב'י 155

וה כל נעזב  ... ידה  עד  מאו דרה ביא ו ו הוסיפ ו ר יחוק ו י, מצוות התו רה   הנמשכים  והמ סתעפים מן  כפ ירה ז ו
לי ארץ ש י אירו ויז היר ו א ת זמן הי רידה  גדובנלקחו מאתנו ... לגויית וטבע יו ת בהסתרת פנים גדולה

כי ג ם זה חלק מסילוק הש כינה  והשרא ה בזמ ן תוקף החוש ך  , ותורתו' ישראל לבלתי  נטות מאת ה
 ". הזה

הציונים  הכריז ו מלחמ ה נגד   " :פח'  עמ,  " ועל  התמורהע ל הגאולה "ראה  ו .שהם גר מו נ זקים – תרגום  156
והצ ורר ענה להם  ",  מדו לצד  בריטניה שהיהוד י ם יע1939צ מן בקונגרס ייו כוונ תו לדברי  ו, "גרמניה

 ".שהוא יע רוך מ לחמה כנגדם
 נסגרו  שערי המ דינו ת ה את המנהיג ו ת הציונית ש בגלל שם  מאשיםל" הנ. גכק'   עמ,שהמ ל ויוא 157

רעו ליה ודי ם י הוא מאשי ם את מדינת ישראל בצרות שאעוד.   שיעלו  לארץ ישראלכדילשארית הפלי טה 
 . לא ה יו מתנכלים לה ם,ה  המדינהלא קמ לואיו,  בארצות ערב

הד בר  ב רור  ואיני  רוצה  : "טו ריות  ואו מריסבכמ ה מקו מו ת הוא  מסתמ ך על עוב דות  ה. ק כד ' עמ, שם 158
 ). קכד-קכג, ח' עמ, שם" (ר הל כה רב קונטרס זה אל א לב כי לא באת י,  להאריך  בזה
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הוא , טהי עוגן הצלה לשארית הפל ראה בהםציבורשה, את המפעל הציוני ואת מדינת ישראל

מציל כאשר לחשב בעיניו ייוכל להכך -אחר בית מארחו על מנת שממשיל לאורח שהצית את

 :והמשך דבריו, יעשה פעולות הצלה להציל רכושו

 

 159.והנמשל מובן  שהציונים גורמים בעוונותיהם כל הצרות והתלאות ושוב נעשו למצילים
 

,  "טומאת המינות והכפיר ה ": יואל'וכהגדרת ר , חטא הלאומיות היאעונש השואהל סיבה אחרת

 :וזה לשונו

 

 טמאו את בית ישראל ד מלבד עוון החמור של העברה על השבועה עו: כללו של דבר

ואין תימה מה שהי ה  החרון האף  הגדול הזה ו י צא הקצף , ל"בטומאת המי נות והכפירה  ר

 160.'מלפני ה
 

 

  טייטלבויםואלי' במשנת ר לאומיותלהקונפליקט בין יהדות : 3פרק 

 את עם ישראל לארצו בכוחות רזיחלמטרה לה, ועה הציוניתכתנועה לאומית שמה לה התנ

 161. ופאיתרעל פי התפיסה המדיני ת האככל המדינות עצמו ובעזרת אומות העולם ולכונן מדינה 

ודו של עם ישראל כעם סגולה המונהג  יח יסותרת אתתפיסה לאומית זו , יואל' אבל לדעת ר

 הסותרות זו את זו ואינן חוב רות ותסתירה זו היא שתי אמונמהותה  של . בהשגחה אלוקית

 אין הוא  162.מצד שניהמשיח   ואמונה במדינה יהוד ית לפני ביאת, מצד אחדה" אמונה בקב:יחדיו

 ולחשוב שיש ממש ,מחד גיסא – תפילין חולהני" שמע ישראל"יכול לזמר יה ודי מבין כיצד 

  יסוד  היאנה המיועד  זמקודםתכן מלכות ישראל יהתפיסה שת, לדעתו.  מאידך גיסאבציונות

 אתציונות ב רואה הוא 163".ומי שהושב כן הוא בודאי שכופר ככל התורה כולה ":כלשונו, הכפירה

 :וזה לשונו, מור בתולדות ימי עולםחהחטא ה

 

 את כל פירצות הדור והעבירות המרובו ת הנעשות בכל העולם וישימו אותם ח נקםכי א

שהוא משורש  , תכריע את הכל, זניים השניהומדינה הציונית בכ ף מא, בכף מאזניים  אחת

                                                           
 ' עמ, "על  הגאולה ועל  ה תמורה" בראה משל דו מה לזה 159
 .ז'  עמ, על  התמורהעל הגאולה ו\ ויואל מש ה– שם 160
 .374' עמ, ת ה חדשהעות  הי הודית בג תול דות הה, שבייד'א 161
 . יג'  ע מ,ש המל ויוא 162
 . עה' עמ, חדושי תו רה,  טי יטלב ויםר יואל 163
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והן   , פורה ראש ולענה של אבי אבות הטומ אה שבכל אבות הנזיקי ן  שבכל העולם כולו

 164.המה המטמא ים את כל העולם כולו
 

בין הל אומיות    מנתח את הקונפליקט,קרתא- של סאטמר ונטוריאחד מהוגי הדעות , דומב'י

 כעבודה ז ר ה  יםולם החטאסשהציונות מדורגת ב יואל 'מסביר את קביעתו של רויהדות ל

 165.מכו לןהחמורה 

 

ות  חב שעה שהנפש נדבקה בכח חיצון מן  כו ' הסרה מאת ה: "הרעבודה זשל  ההגדרתוזאת 

הם בכל דור ו , עולםה כ ימי ימיהם,  הנקראים עבודה זרה,ה כו חות חיצוניים אל166."חיצוניים

אבל חטא הציונות . עגל וחטאי אחאבחטא ה,  חטא דוד הפלגה למשל,בדרך אחרתמופיעים 

 167". לא הייתה כמ וה  מיום הוסדה  הארץרמינות ואפיקורסות נוראה אש ":הוא מעל כולם

 

עבודה זרה ל דודותיה הי י תה .   של ציבור  בין עב ודה ז רה פרטית לעבודה זרהמבחי ןדומב 

 168 :וזה דברו,  הפרטבעיקר נחלת

 

רטי של הקדושה שהחטא והעוון מכ ו ו ן   פוכל חטא ועוון פרטי פוגם ומחשיך את האור ה

 .כנגדה
 
ישוע ה  הן הכללי של יין הכללי של עם סגולה ונוגעת בעניי הענאלהציונות מכוונת ואולם 

 ":עם סגולה" וכך הגדיר דומב את המונח 169. ובזה חומרתה,לעתיד לבואגאולה הו

 

ה בא לידי זאפיון . שונה מכל העמים,  מודה על היות עם ישראל- עם סגולה -המונח 

-ביטו י במיוחד  באמונה האסכטולוגית שגאולת עם ישראל תהיה במסגרת קוסמולוגית

 .ראלית-טוריתסולא במסגרת ה, שמימית
 

 :הגדרתהזאת  ו,זם אנושיבי הציונות בנויה על אקטיאבל 
                                                           

ר  ע ש(ר ממ ונקאטש " האדמו אצל ראה"אבי אבות הטומא ה"מקור למושג . יא' עמ, שהמל ויוא 164
ועליהם  , יי ם הלאומיים שהם כגוף בל י נשמה שאמר על הדת,)אות נב,   חג הבכוריםר  מאמ,יששכ ר

 ש הם אבי א בות  , והם מטמא י ם כמת כל ה נוגע בהם,ר שעים בחייהם  קרויים מתים "ל "ו חזראמ
 . "הטומא ה

עת  "  הםמוקד שי ם למלחמה בציונותהפריו ס . טא ון נטורי קרתאיב, "הח ומה" דומב כתב מאמרים ב'י 165
 The Transformation: The Case of the Neturei Karta, London ;)א"יר ושלי ם תש" (נסיון

5718 (1958). 
 . רמא'  עמ, עת נסיון 166
 ילקוט   –  ום אני  חומהא : בתוך,  "יען לאמצחהפול  " ,גריינבט  ש 'ראה  יו. קלז,  קל,ז'   עמ,שהמל  ויוא 167

 .קצג-קצב' עמ, ט"י רושל ים תש, )אןהז ש ר'א :עורך(מאמרים מאנ שי נטורי קרת א 
 . רמא'  עמ, עת נסיון 168
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 שזה עצם –בעיות ככל גויי הארץ טהכחשה לענין שמימי והשתקעות בגויות וארציות 

 170.אלוקי ישראל'  בהכפירתם והתכחשותם
 

בור ע ם  י אין לה ח, אבל למעשה, לכאורה לגאולתם של ישראלפועלתהציונות לדעתו , כן-אם

 171".י משיח צדקנו"מול גאולתינו ע' תכלית הזוהמה '"היא ש היות, לעתיד לבואהגאולה 

 

 – באחד מעיקריה של החסידות  פוגעת ובזה הצי ונו ת, על עידן הגאולהבעיקרההדגשה הי א 

החסידות העמידה לה למטרה לנטרל את . יז ם אנושיבי ה למשיח ללא אקטיי פייון הצרע

 בשורה משיחית לעם ישראל בתקופה  כ ה  והביאה והנה באה הציונות , ההתפרצויות המשיחיות

 172.קשה לחסידות וסחפה עמה רבים מבני ישראל

 

בגמרא במסכת   דבריו על דרשה סומךוהוא , "מלכות המינות " רואה יואל'ממשלת ישראל רב

במכתב ששלח לארץ ". דוד בא עד שתתהפך כל המלכות למינות-אין בן: ")ב, צז (סנהדרין

: הוא כותב, כחודש לפני הקמת מדינת ישראל, ח" בערב  ראש חדש ניסן תש)?לחסידיו (ישראל
173 

ר חנינא אין בן דוד בא  עד שתכלה "ר חמא ב"ועכשיו אנו מ בינים מה ש מבואר בגמרא א

ל "י ז"ופרש) 5, ישעיהו יח ("וכרת הזלזלים במז מרות": מישראל שנאמרמלכות הזלה 

שלכאורה צריך להבי ן הלא , שלא תהא שום שולטנות לישראל אפילו שולטנות קלה ודלה

'  ואם דל היא א, ק יש בה  חשיבות"אף ממשלה קלה ודלה בישראל אם היא בדרך התוה

אוהו בלשו ן זלה שהיא  לשון גנאי ולמה  קר', הממעיט ו בלבד שיכוו ן לב ו וכו ' המרבה  וא

, ל"אבל עכשיו אנך רואים באמת מלכות הזלה שהיא ממשלה של מינות וכפירה ר... מאוד

ת ותורתו הקדושה אשר לא "יששזהו באמת זלזול גדול לכלל ישראל וחירוף וגידוף נגד ה

 . ויפה ק ראוהו מלכות הזלהה וגידיה  דילי174מ"הייתה כזאת מעולם בכח הס
 

                                                                                                                                                                          
 .רמ ח'  שם ובעמ169
מה שאין   ,   שייך לגויים–"  גויי"  הוא קורא לזה  "ארצי" ו"ט בעי"בכל פעם שהוא מזכ יר . רמא' עמ,  שם170
 . שה ם על טבעיים,יש ראל כן

 . תפ י סה הרו אה ב ה קמת המדינה  מימוש החז ון  המשיחיב דןהוא . מט ר' עמ, שם 171
 . פר ק א,ראה לעיל 172
 .מט' עמ , דברי י ואל 173
י "האר .  חנוך  ב ס פרומקור ו,   האמור אים ואי לךימי ק רי של  השטן   ביהדות  מישמו  הע,   סמ אלאמ  הו"ס 174

מ  בכתי ב ה  "בו ר וסיבד " מ"הסמ ך מ"לכ ן נ תפשט המנהג  לקראו , נהג שלא לבט א את שמו של  השטן
יצר הר ע   ה בדמ ות אף השטן  מופיע .)105-106'  עמ, כר ך כח,ערך ס מאל ולילת, אנציקלופדיה  עברית(

 עו ד רא ה ). ב, פסחים כ א" (הוא מלא ך המ וות,  הוא יצר  הרע,  הוא ה שטן:  "בתלמוד  כ מובא  ,סונאלירהפ
192' עמ, בתוך  פרקי יסוד בה בנת הקבלה וסמליה, הטוב והרע  בקבלה, אבפרק סטרא אחר,  שלום'ג
-199. 
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אין   יואל מדגיש ש'ר.  עצם מציאותה של מדינה יהודית לפני בוא המשיחהיא "מינותמלכות ה"

אלא עצם קיום מדינה יהודי ת לפני הגאולה , מלכות זו תלויה ב מעשיה ם של מנהיגי המדינה

 :וזה לשונו,  כפירה וגידוף  כלפי מעלההיאהשלמה 

 

מכל , אים ואמוראים ברורים אף כתנםואף אם יהיו כל חברי הממשלה כולם אהובים כול

 הוי דחיקת הקץ שהיא ,מקום אם לוקחים הממשלה והחרות מעצמם טרם שהגיע הזמן 

 175.ק ובאמונה" כפירה בתוה
 

,  סיון הצ יונו תי לא עומדות בנאומר שהן יואל 'ר, "אגודת ישראל"בייחוד , על המפלגות הדתיות

ות הדתיות  הוא מאשים את המפלג176.בממשלת ישראל מעכבת את הגאולהוהשתתפותן 

 177 :וזה לשונו, "ממשלת המינות"בנתינת כוח ל

 

 .א להם לרשעים להשיג חפצם ומאוויים"ולולא עזרתם של הדתיים למיניהם א
 

לנוצרים  , הוא משווה לצדוקיםלצדקת דרכן את המפלגות הדתיות המביאות ראיות מן התורה 

 178 :אומרא וכך הו, ה לשיטתםרראיות מן התואף הם שהביאו , ולכת שבתאי צבי

 

, שה תלבשו באיצטלא ירושלמית בשם חיבת הארץ והצלת ישראל,ועוד יותר מז ה עכשיו
 . והשקרים וה זיופ ים מרובי ם הם עד אין שיעור להטעות עיני הבריות179
 
 והוא קורא  לאנשי שלומו  180, מצטרפת לממשלה כדי לקבל כבוד וממ ון"אגודת ישראל"לדעתו 

וכ ך  , משכו אחריהם ויכירו ב ממשלה זוי ישמא בזה, נותהנות מכספי ממשלת המיישלא יתפתו ל

 :כתב

 

                                                           
הציונים ה מ ה מחללי שבת  אבל אי ן זא ת    ": ה גדרת הציונות,  דומ ב' יד ברי רא ה ו. צג'  ע מ,שהמל  ויוא 175

הציונים אוכלי טריפ ות ונבילות אבל , ק מבלעדי הציונים"ת זאת חילול שבת קודש והיו מחללי שציונו
הציונים פושעים ועוברים על כל  , אין זאת ציונות שהרבה או כל י טריפות ישנם בעולם חוץ מן הציונים

זאת רק  ה ציונות .  להציוניםד םאבל אי ן זאת  ציונות שהר י  כ מה פושע ים ה יו בעולם  מקו,   ולהכהתורה  
ד הט ומאה   הגדולה  וה כפי רה   בת ל א רק העני ן  של מדינה לי שראל ז! זאת מד ינה,ד  בל בדחדבר א

פנימי לחברי   , קובץ  מאמ רים לחיזוק ה דת, החומ ה" (העמוקה שחי דשו הציונים  ו הביאו  זאת ל עולם
 ).צד' עמ, ה"שבט  תשל, קרתא-נטורי 

 . טפדף ,  וא ראשת פר ,חדושי ת ורה,  טי יטל בוים יואל'ר 176
 .מדף , נח שתפר , חדושי ת ורה,  טי יטל בוים יואל'ר 177
,  ןמ א  וס ר"רר אה ו . רנג'  עמ, עת ניסי ון , ד ו מב'על ה מפלגות הדתי ות ראה  י. יז' עמ,  שהמל  ויוא 178

 .שיתוףב  רהז בודה לאומיים עו בד י ע- את הדתיים ד יר  שם הוא מג.48' עמ,  דמשי חאאעקבת
'   עמ , סדבמכת, "דברי יו אל"אודות הרב קוק בל ע יואל 'ראה מכתב ר .  ה קוק"אירנראה שכוונת ו ל 179

 .פ-עח
 .קלא' ע מ, ש המל ויוא 180
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אשר הנתמך ממקורות  הרשע לא , ע" ה ה יא מאת גאוני תקיפי קדמאי זירוכבר מנוי ה וג מו

 181.ה היוקדת בקרבו'ובהכר ח ינתק ממקורות הקדושה ויכבה שלהב ת י, ינקה
 

 ידי העושה זאת מחזקו, השתתפות בבחירות לממשלת ישראל אסורהש מדגיש בכתביו יואל' ר

" ויואל מש ה" מטרת ספרו ,ולדבריו,  יואל'  בכתביו של ר עיקרנושא זה הוא . עובדי עבודה  זרה

 183 :באחת מדרשותיווכך הצהיר  182.לכנסתסור הכרוך בבחירות י לבאר את האהיא

 

הכנסת שלהם יש בו משום מינות  דשאחרי עיון ושיקול רב ויגיעה רבה הע ליתי להלכה 

 וכל המשתתף אתם הוא שותף 184,ם עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמיואפיקורסות

 .כי שלוחו של אדם כמותו, כ אסור"והעושה שליח ללכת שמה ג, לכל מה שהם עושים
 

 אבל אני מוכן  ,בגלל דעה זו שהעלתי להלכה היה לי הפסד ממון"שמר ווסיף ואמ הו א זובדרשה 

למסור הנפש על צריך ד סור יותר חמור בזמנינוא למסור את נפשי על דבר אמת שלדעתי אין

 ."זה

 

ר במושגים דמונולוגיים   י יואל מסב'ר, "המינות-מלכות ",עובדת קיומה של מדינת ישראלאת 

ופ עת התנועה הציונית ומדי נת הס שבקסביר את הפרדובאמצעותם הוא מ. ממקורות קב ליים

 ומאידך גיסא המפעל  185,וריה האנושיתסטיחטא החמור בהה היאא הציונות סמחד גי. ישראל

צחון  ינהוד חייב, נצחונותיה במלחמות, תקומת מדינת ישראל. הציוני מתפתח ומשגשג

 יואל ' של רמשנתוב אלא ש. יואל' תופסים מקום נכבד במשנתו של ר,מלחמת ששת הימיםב

גלות  משמעותה של את ז.אולוגיי התצדסטורי אלא בי ההלא בצדהמאורעות בעולם נבחנים 

סטורי י ם  ימאורעות ההמפרש את ה יואל 'רוכך , סטוריימהלך המה חלק נפסיבית שאינ

' ראולוגית התואמת את עמדתו י  משמעות תליצוק בהםכדי  ו. הקשורים לה צלחת המפעל הציוני

שרדותה על אף רצון הערב י ם  י תקומת מדינת ישראל והולפיו, משתמש ביסוד הדמונולוגייואל 

סיונם האחרו ן  ימשיחית המייצגת את כוחות הרע בנ-ות שטנית אנטי התפרצהי אלהכחידה 

                                                           
 שאסו ר לקבל תמיכ ה  כאן המחב ר מציין. דף רסז, ויגש'  פר,  חדושי תורה;המ כתב צ, דברי יואל 181

ע ל הגאול ה ועל  "ספרו  ב ר אה ו.  ם  בקדושת  החי נוך הט הורופגדב ר י המ א ש ,נו ךימהממשלה  לצורך ח
 חשוב  עד   אי קבלת תמיכה מהמ משלהעניין".  עגל הזהב"ם הוא קורא לציונות  ש.ח'  עמ ,"התמורה

 נטור י וניטא י  ראה  בבמאמרים  בע ניין זה. אטמ ר  באר ץ יש ראל ס נ טורי קרתא  וק הילת בק רב מאוד
 . "ו מהחה"  ו"אום אני חומה"קרתא 

 .קנו'  ע מ,ש המל ויוא 182
 .דף קס , מסעי-מטות ' דרש ות פר,  טי יטל בוים יואל'ר 183
 היא שפיכות דמים . )קיד'  עמ, דברי יואל;קלט'  עמ,שהמל ויוא( גיוס הבנות  לצבא הואי עריות גילו 184

 א ולהגעל ה" (מתגרים  בא ומות ב אופן  נו רא ומפק ידים  דמם של יש רא ל ":מלחמות ישר א ל שאינן לצו רך 
 . )יא' עמ,  ועל התמורה

 . יא'  ע מ,ש המל ויוא 185
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ורק ממנו תבוא ',  שעם ישראל יבטח רק בההואזכות לגאולה התנאי ל 186.לעכב את הגאולה

 188 :וזה לשונו,  הגאולההמעכב  אתוהוא ,  דחיקת הקץפירושום האנושי זי ב האקטי187.הגאולה

 

את גאולתינו ופדות נפשנו ומבואר ב ז ה    כי אותו הרעיון  המתועב ה וא המעכב ברורוזה 

שלא ו...שאין לנו עכשיו זכות אחר לצאת מן הגלות אלא אותו הזכות לשמור ולהמתין

 .להנות מגאולה כזאת הבאה קודם הזמן 
 

לכן  כל השמחים במדינה הציו נית  ,  ב גלגולו הנוכחי הוא המפעל הציוני"מתועבהרעיון  אותו ה"

 ". המשיחהרי הם משתבחים מהתעכבות ביאת"

 

 ,קיומה של הציונות  יש ממד קוסמי המסביר אתדווקאלהופעת הרעיון הצי וני ערב הגאולה 

 190 :יואל' ר ומסביר 189".השורש פורה ראש ולענה "שהיא

 

שאז היה , תונו זה הוא הזמ ן של ערב שבת אחר חצות סמוך לבין השמשרולפי שדו

ים והאפי קורסים בכל כוחם למשול לכן נתעורר ונתרבו בזמנים אלו המינ, בריאת המזי קין

 .על ישראל
 

, כ מקבילה לשב ת, והאלף השביעי,  שנה6000תפי סה שהעולם יתקיים ה הואיסוד מאמר זה 

סמוך לבין  ,  ערב שבת אחר חצותהיא,  סוף האלף החמישי,ותקופתנו, מן  הגאולהז הוא

 .השמשות

 

 את מאבקי הכוחות בעולמות  רכדי לתא במושגים קבליים מספר הזוהר מסתייע יואל 'ר, כאמור

 הוא סומך ע ל  את שיטתו האסכטולוגית 191. הזההמשפיעים על הנעשה בעולם , העליונים

 ולפי , )א, סנהדרין צח ("אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזלה מישראל"המאמר התלמודי 

 192". אפילו שלטנות קלה ודלה, להם שום שלטונות לישראל שלא תהא: " שםי"פירוש רש

 . הגאולה יש לבטל ריבונות זווכדי להביא את,  הגאולהמעכבת אתות ישראלית כלשהי בוניר

                                                           
 .142' עמ, והרשות נתונ ה -הצ פוי  ,  רביצקי'א 186
  ר איה מהז והר    המ חבר מביאשם. קיג-קיב'   עמ, ועל ה תמורה על הגאולה;ח'   עמ,שהמל ויוא 187

ש כנסת  הוא   יואל  למדר ש בילקוט  שמ עוני '  של  רפירו שו .ה בל ב ד" י הקב" עהי א שהגאולה  הא חרונה 
 . נחם מ הנביאיםילכן לא ה סכ ימה לה, ישראל חושש ת מזיוף הגאול ה

 ). מורה  ו על התעל הגאולה\ש המל ויוא( שם 188
 . יא' עמ,  שם189
 .ו'  ע מ,ו כותס, חדושי ת ורה, יואל טי יטל בוים'  ר190
 .  רפז'  עמ,אלק  ח,  משנ ת הזוהר, תשבי'י 191
,  יה  הפסק  עוד גלות אחר רהגאול ה עתידה  אין  אח: " י יש מק בילה  קוסמית למאמ ר זה" בקבלת הא ר 192

ן של ישרא ל מונע פזורן בין   ו כל שלטו לפי שאין בן דו ד בא עד שיכל ו כל הנשמות להתברר מכל  האומות
 ). א, ב" מ, שמות' פר,  שער המצוות("  האומות ומע כב  את הגאולה
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מאבק כוחות  .  חפצים בריבונות  זו ומסי יעים לה,שמטרתם לעכב את הגאולה,  כוחות הרעואולם

 :יו אל'  וכותב ר193. לכוחות הרע חשוב מאודזה ערב הגאולה

 

רי באופן שלא היה כן מיום שנברא מנוצח לגמ' מ יהי"ר והס" היצה,ידוע שאחרי הגאולה

מהירושלמי שאחרי שיתקע " כדי"ה "ב ד"ו ע"ה דף ט"ר' וכמו שהביא בתוס, םולהע

 194.בשופר גדול מטא זמנא דשטן להתבלע
 
 כל כוחה  שהמלכות יונקת את,אימדינה הציונית השבס קפרדוה בעניין יואל ' רל שתומסקנ

הצלחותיה של . גי העולמיוהדמונול כחומדינה זו משרתת את ה, ות הרע שבבריאהחמכו

בא לה  לא  יואל שקיומה ' את הנחתו של ריםה תומכים בה  רק מחזק  המדינה הציו נית וריבוי

 195".עושה נס לרשעים  ה"אין הקב "ל"וראיה לדבריו היא מאמר חז, דמונולוגי חומכאלא 

 

הקו נטרס . "מורהאולה ועל התגעל ה" בחי בורו יואל מובאים 'עיקרי משנתו הדמונולגית של ר

לישראל שנעשו "  המדומים"סים  הִנועיקר עניינו, נכתב לאחר מלחמת ששת הימיםהזה 

 196.הבמלחמ

 

 מלחמת  נהג בענייןוכך , טורייםיסאולוגית למאורעות הי משמעות תיוצק יואל 'ר, כנזכר לעיל

א  שהרי אין נס אל, יעשה נס לרשעיםה " הקבתכן שינקודת המוצא היא שלא י. ששת הימים

 יו אל' את שיא הטומאה ר.  מזההפךהאלא , ה מקום קדושהנומדינת ישראל אינ, במקום קדושה

 :ואלה דבריו, סים לעם ישראל נעשו הִנ,לכאורה, שעל ידו,  בצבא הגנה לישראלמוצא

 

העולם כולו ונודע  הצבא הזה שנעשה בגיוס הבנות והוא ערוה וזימ ה שאין כמותה בכל

 גם מלאים מינות וכפירה ורציחה  והפרת הדת עד אין  197ל"שהם מלאים ערוה וזי מה  ר

                                                           
 .7הערה  ,  לעיל193
 הבטחת של טונו המוחלט  של הטוב ו ביט ו ל  : הג דרת הגאולה  השלמה בקבל האתז. ט'  עמ,ש המל ויוא 194

 .)2  רהקמב ובהע '  עמ, ת ורת הרע, תשבי(הרע 
 .ז' ע מ, על הגאולה וע ל התמורה 195
 1956-ב  תגובתו למבצ ע סיני   שם ראה. א למנט דמונולוג י זהב א וב ד רשות מו"וי ו אל משה"ספר גם ב 196
רעו בא רץ  י על מאורעות  שאבתגובות יו יואל 'בות של ריאפשר להבחין ב עק. )קמ ובעוד  מקומות' עמ(

  הב ולטת ה י א ההדוג מ. את חסידיו לה כרה  במדינה  הציונית"  למשוך" שהי ה ב הם הוד  אלחייב , ישראל
אלו ל   (אחר  מלחמת ששת הימים ל לה וציא מיד מיהר יו אל 'ש ר, "על ה גאולה ועל הת מורה"קונטרס 

 שר בים  ,צחון  המכר יע במלח מה זוי הנבשל בעיקר ) סיום  המ לחמהמכא רב עה חדשים בל בד , ז"תשכ
ים  סעל הנ.  יואל' את עיקר משנתו של רסותרת עובדה ה , המסייעת למד ינת ישראל'   י ד הואו בר

 ב הר אצל ה למדינה  ראה " של ה קבהוא ה בה ם עזררהתגוב ה העל מלחמת ששת הימ ים ורעו  בישא
 .רנט-רמד , כח-א'  עמ,  התקופ ה  הגדולה,כשר

 זה ממקום  ענייןל בופעהרב ה להוא . יואל' ר כמה פעמים ב כתביו של נדוןל " גיוס בנות לצה עניין197
 .קיז-קטז'  עמ,"ד ברי  יו אל"תביו במכ א ה ר .יורק-מושבו  בניו 
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ושב שהשכינה הקדושה שרויה ביניהם בודאי הוא כופר בכבוד השכינה חמי ש, לשער

ואילו היו רואים , א שיהיה שם נס מצד הקדושה"וממילא א, הקדושה ובכ ל התורה כולה

ררים במקום  מ וחיילותיו השו"באמת איזה נסים שם אין להסתפק שאינו אלא מצד הס

שות להשטן לעשות נסים ונפלאות לקיומו  ר כמבואר בגמרא שניתן ,טומאה וזוהמ ה כזו

ת ובתורתו הקדושה אף זיז "ואין שום ספק שלא יתפעל לב המאמין בהשי .ז"של הע

 אף אם יעמיד ,ז"ת עצומים הנעשים לעאו גם בראותו נסים ונפל,כלשהוא לנטות מהאמת

 198 .עהחמה כיה וש ע בן נון כנוד
 
קביעה   ה.  במקום שאין בו קדוש ה– מ"ה או מצד הס" מהקב:יש שני מקורות לִנסים, לדבריו

 יואל 'ראכן . של היהדות עלולה לסתור את העיקרון המ ונותאיסטיים ס כוח לשטן לעשות ִנשניתן

ניתן מן השמים כוח זה  "אבל , רבה לדואליזם ומסביר שאמנם מפי עליון לא תצא הרעותחש בִק

 199".ן לנסות את ישראללהשט

 

פי התפיסה ל יואל  ע’ ר ריסטית מסבימציאותם של כוחות הרע באמונה המונת אאת 

.  לנסות את ישראלשנועדושליחי הבורא הם   כוחות הרע ולפיה ,ההרמוניסטי ת שבספר הזוהר

ובכ ל  , וכי מה ראה עבד שיהא מקטרג על אדוניו "):בתרגום לעברית(ו הזוהר מ ציג שאלה זוכל 

הזוהר   200".אלא ודאי רצון אדוניו הוא עושה ":והתשובה" ?שרצון אדוניו נעשה הוא מקטרגמה 

 .סיון ושל ח זונה לפתותויבנו בנאת פי משל למלך שרצה להעמיד ל  ע שםהתשובהמסביר את 

 מגיע לה  ועל זה,אותה זונההוא והגורם לכבוד , כבודב יזכה  ,אם הבן לא יתפתה לאותה זונה

   מסכם הזוהר וכך.  המ לך וגרמה לאותו בן את כל הטוב שהגיע אליושבח שעשתה מצוות

 לא ייעשו הצדיקים אותם גנזים עליונים , אם לא יהא מקטרג זה,אהרבוא ו: ")בתרגום(

, ריפט מביא ראיה לגישה הרמוניסטית זו מחטא דור הפלגה" שעתידים הם לרשת לעולם הבא

 :ואלה דבריו

 

נשי דור הפלגה שזרקו חיצים אל השמים ויפלו כל ג בא"תתקע' וכתב בסדר הדורות א

ויהי כראותם ויאמרו איש אל רעהו אך הנה הרגנו את כל אשר , החצים עליהם מלאים דם

ומבואר שלא היה האות אלא כשפים , ל"הייתה זאת למען התעם עכ' כי מאת ה, בשמים

אלא שמן , ו"לא תצא הרעות ומכשול ח'  כי מ אותו ית,וממקור ה קדושה' ולא מאותו ית

 201.מ לעשות אותות כדי להטעותם"השמים ניתן רשות להס

                                                           
,   ועל  התמור הל הואגעל ה (צחון הי ה ט ב עי יה נאלא   , ב מלחמת ששת  הימ ים לא  היו  נסים, פי דעתול 198

 .) שםעוד מ קומותבז ו' עמ
  . " מן השמים"בין  ו " מ פ י עליון לא תצ א הרעות"במאמר " עליון "ראה את ה הב חנה בין . מז' עמ, שם 199

 . לאיימן השמים  כמו שג ערטה אלא  "אין  הוא  אומר ש כוחו  מהקב, ח הניתן  לשטןוכשהו א מדב ר על הכ
 .)רצד' א עמלק ח , מ שנת הזוהר, יב תש'פי תרג ום י-לע(ב -  קסג א,בלק ח, זוהר 200
 .סח' עמ,  שם201
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 נ ראיםית בקט ייסים שמבחינה או ביאף ִנש היא, לדעתו,  ה הר מוניסטיתהשיטה של ייחודה

ה  " שאין הקבכיוו ן , הם מכוחות הרעבמקרה הזה, אלרהצלה לישבהם   וישכבאים ממקור הטוב

 לנסות את םמטרתו ,סים גדולים  לעשות ִנרשות מן השמים ניתנהאבל , עושה נס לרשעים

 להעמי ד  על מנתקדם של מהלכים מוטעים ו מייחס לשטן תכנון מריפט. ישראל טרם הגאולה

 הוא מו כ יח שאף הצלתם  באיומעשה מ. סיון של מלכות לפני ביאת המשיחיאת עם ישראל בנ

לחמת ששת  וכך הוא מגיב על ההצלחה הגדולה במ. מ"סי ה"עשו ת עישל ישראל יכולה לה

 202 : הימים

 

 גם ההצלה הכל 203צדדיםהל הן ההתגרות מצד שני כד אולי הכל אשר לוואני מפחד ע

ה להשטן " כמו שמצינו  באיוב שמס ר אותו הקב , כדי להסית ולהדיח,הוא מעשה  שטן

 . אך הזהירו רק את נפשו שמור,מה שעשה לעשות עמו
 

ר יצחק קשה צערו "א: "מאמר התלמודיפי הל הוא מסביר ע "רואת נפשו שמו"את הציווי לשטן 

-בבא( " את יינהרבית ושמוח משל לאדם שאומר לעבדו שבור את ה.של שטן יותר משל איוב

 :ואלה דבריו,  הקושי של השטןבדברמתקשה  אבל ריפט ).א, בתרא טז

 

 הצערבשלמא , צריך  להזהיר את השטן לשמו ר נפשו' ומעולם נתקשיתי בזה ל מה ה

אבל שמירת הנפש , ש לא תצא הרעות" כי מ אותו ית, ודאי שרק להשטן זה,שעשה לו

 את נפש איו ב  רה לשמו"ש נפש כל חי ורוח כל בשר איש ואם רצה הקב"הנה בידי ית

 השטן )מג (י המובא בגמרא במסכת חולין"ויותר מכך עפ. למה היה צריך לשמירת השטן

אלתם מדוע השטן הוא שומר ומחריפה ש.  את נפשו של איוברמ לשמו"נסתייע בנסים ע

 .י נסים"נפשו של איוב ועוד שהוזק ק לעשות זאת ע
 

 , איוב. והוא בוחר את דרכו בערמה רבה, מטרתו להכשיל את בני האדםהשטן  יואל מסבי ר ש'ר

 כדי  ,ההזלם עוונותיו ב עומ ו למרקכדי םסורייה הב י א עליו י" הקב,שבא לעולם לקבל שכרו

לם  ריבוי  שכרו בעודייל  עונשו עבא לו,  כשהחל לחרף ולגדף אבל204.אהבלם שיקבל שכר לעו

ה  " כפל לו הקב"אף שנאמר , ריבוי שכר זה הי ה עצת השטן. אהבלם  כדי לטרדו מן העוההז

 : יואל'מבאר רו ."שכרו

 

                                                           
 . יד'  ע מ, וע ל התמורהעל הגאולה 202
של   שההתג רות היית ה אף,  המהל כים  שקדמו למלחמת ששת הימ י ם  הם"התגרות של  שני הצדדים" 203

 . צד אחד בלבד
ם ואיו ב ש מו ולא בא לעו לם אלא לקבל "חסיד היה ב עכו ":טודף , ראתב בא  בי הגמרא  במסכת "עפ 204

ה שכרו בע ולם הזה כדי לטוה רו  מ ן  "התחיל מ חרף ומגדף כפל לו הקב, ה עליו יסו רין"שכרו ה ביא ה קב
 ". העולם הבא
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פ דאף "כ דכן מצינו , לא קשה, אף שהשטן עשה זה-'  ה"הביא ה קב'והנה מה שכ תב 

 205.  בידו נכתב בלשון זהר ומסה"חו של הקבבמה שעושה השטן כיו ון שהוא שלו
 

 : יואל ממעשה איוב' רתמסקנוזאת 

 

ואילו היה   ... והי ה מת בתחילה לא היה מ חרף ומגדף, אלו לא היו נעשים לו אותם ניסים

ונמצא  .ב" ובודאי הי ה בא לעוה,ז"ן לו שכרו בעוה תתו לא הייתה אפשרות לירמת בצ

 להחליף עולם הנצחי ,ת לחיים היה לו לרעה גדולהדאלה הנסים שנעשו לו להצילו ממוו

ומצילם ,  את נפשו להחטיא את בני האדםרוזו הי דרכו של השטן שהוא מוס, בעולם עובר

 206.ב"ז ויפסידו עוה "מ שיכשלו ויקבלו שכרם בעוה"ממות ע
 

ההצלה  באה , לדבריו. מעשה השטן אצל איוב להצלת מלחמת ששת הימיםמ מקיש יואל 'ר

 : וזה לשונו.השטןמכוחו של 

 

 כאלו מהם ומחיילותיו  בא להפיץ מי נות וכפר ה  ר תומ להכניס בזה צו"וניתנה רשות להס

 207.בעולם
 

 וטעותם ,ה" והדתיים רואים בה נס מהקב,תכסיסו של השטן במלחמת ששת הימים כה גדול

ל ההכרה במ דינת ישראל ע, יואל' לדעת ר. מ" מכח הס בא להםזהכל הם מבינים שאין היא ש

 208 : ו כך הוא כותב.ה"ידי היהדות הדתית מגדילה את כוחו של השטן ומגבירה את הכפירה בקב

 

ה של נסים רכדאי היה לו להשטן לעשות כל העובדא הזאת מהחל ועד כלה אף בצו

כמו שיתבאר להלן כדי לרדוף אחר ישראל ולמוסרם כולם ,  מאלהתרונפלאות עצומים יו

 209.ביד האפיקור סים
 

 

  סיכום ומסקנות– ף דברסו. 4פרק 

 האחת מביעה הסכ מ ה  :קריו תיציונית מסווגת לשתי קטגוריות ע-האנטיהחרדית  ה האידיאולוגי

 ;לוני שנושאת עמה הציונות המדיניתי אבל מתנגדת לאופי הח,לעצמוהוא לרעיון הציוני  כש
                                                           

 . טו' ע מ,  וע ל התמורהעל הגאולה 205
 .טז' עמ,  שם206
 .יז' עמ,  שם207
 .יג' עמ,  שם208
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 ועיכו ב החז ו ן   מתנגדת עקרונית לרעיון הציוני עצמו ו רואה בו ניסיו ן לדחיקת הקץאחרתהאילו ו

 אהונר, הלכתי לדחיית הרעיון הציוני-יאידיאולוגשלוש השבועות היו בסיס . המשיחי המ סורתי

 . לפני השואהמזרח אירופהקרב היהדות עי קר ב בה זו רווחהשאידיאולוגי

 

-מש נתו האנטי.  בהקשרו ה היסטורימתבטאציוני -יואל טייטלבו י ם כאידאולוג אנטי' ייחודו של ר

גיש בכתביו  שאין  דמאף והוא , לפניו המשך לדעותיהם של מנהיגים חסידיים ה אלאאינציונית 

 .שלפניו צדיקי הדורות את יךהוא מחדש דבר אלא ממש

 

 יואל בתנועה הציונית אינו מאב ק  'מאבקו של ר.  להבחין  בין תקופ ה לתקופהעלינו אף על פי כן

הוא  .  לותיה את בני הקה בשורה חדשה וסוחפת אחריבאמתחתהבתנועה חלוצית הנושאת 

קרי של יהח שש הע. מציאותה של מדינת ישראל לאחר חורבן הקה ילות באירופהמתמודד עם 

הקהילות חרב ו  .  עוד תקףלא,  פריצת המסגרות הקהילתיות אשד תוביל לעזיב ת הדת–קודמיו  

 . אחר חוף מבטחים בחפשהומדינת ישראל משמשת עוגן הצלה לשארית הפליטה , בשואה

 

ונראה שזה הרק ע  , ומתפלמס עם עובדות ולא עם רעיונות  יואל מתמודד' ר,שלא כקודמיו

אבק בעובדות הוא נעזר יכדי לה. מאוד בסגנון פולמוסי חרי ף ניכרתלמשנתו האפולוגטית ה

 :בשני כלים

 

 .מאודשלא פעם נראית תמוהה , לשון חריפה ותוקפנית. א

 

לכל טענה . ונו הפלפו לי ניכר בהםרשלעיתים כש, ופרשנותפי - עלרבים  מ מקורות ןסימוכי . ב

 ומדגיש שהחולק עליו כו פר ,דבריואת ח י הוכלפחות כדי לשהוא טוען ה וא מביא מקו ר אחד 

 .בתורה

 

 קיומה  של מדינת ישראל עלססו את הרעיון  הציוני  וימאורעות שפקדו את העם היה ודי  ובה על

 כפי רה  אהוש,  הרעיון הצי ונילהכשיר את כדי  בהן טוריות אלו איןיס שתמורות היואל' אומר ר

 .במלכות שמים

 

,   עונש על המפעל הציונירואה יואל 'ר,  מאז ומעולםרע לעם היהודיי שאל הגדואסון ה–שואה ב

, חיק לכתרנראה שבנושא כה רגיש זה  הוא האבל . טענתו מוקדש להוכחת "וי ואל משה"וספרו 

 . כל יסודתלובעיקר כשה הוכחה שלו לביסוס טענה זו נטו

 
                                                                                                                                                                          

 או בזכות  ,ה  לא רצה לכלו תם"  שארית הפלי טה שהקבצחון ה יה אף בזכ ות י שהנ עו ד ראה שם209
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 נחשבת בעיני ו   ,אשר מילאה תפקיד נכבד בקליטת שארית הפליטה, הקמת מדינת ישראל

שימשה עוגן הצלה  ש אף , אין זכות קיום כללמדינת ישראלל. חטא החמור בתולדות האנושותל

גרמו צרה זו על מנת שיוכלו להתפאר ) ק" י– הציונים(כיוון שהם  ,ליהדות אירופה אחרי השואה

 .םבהצלת

 

 את מעמדה של מדינת ישראל בעולם ואת האידאולוגי ה  חיזקהאשר , מלחמת ששת הימים

 "על הגאולה ועל התמורה"בקונטרס ו,  יואל'תזה  לאידאולוגיה של ר- הייתה אנטי,דתית-הציונית 

 טענתו 210.צחון הגדו ל במלחמה זו הכר ה אלוקיתיהוא מתמודד עם התפיסה שראתה בנ

נ בע ו טבעי יהצחון הי אף שלדעתו הנ,"מעשה שטן"ו במלחמה  הם סים שהיהִנש היאקרית יהע

 ).ו"ל' ראה על הגאולה ועל התמורה עמ(מחולשת הערבים 

 

 ניסיו ן   וא יואל נעזר ביסודות דמונולוגיים ואומר שהמשך קיומה  של מדינת ישראל ה'רבעניין זה 

 שולל ךן לא הליעדיש, שלומי אמוני ישראל, הוא פונה למיעוט. אחרון לפני הגאולה השלמה

ויו א ל   ("ל"הספר הנ. תית לגאולה האִמהיז ככך ו, סיון זהישיחזיק מעמד גם בנ, אחר הציונות

ית  ולשונו רוּו, מב טא עמדה קיצונית ומנוסח בחריפות רבה ")על הגאולה ועל התמורה"\"משה

 .שנאה למדינת ישראל

 

 היושר אתחסר הוא ו, ציוני-נטי שהוא כבול לרעיון הא מראים יואל'מחקר בכתביו של רו עיון

 ). מנהיגים חסידיים אחריםשנהגוכפי (סטוריו ת יתות העובדות הההאינטלקטואלי להודות באִמ

 

 לפתח  יואל' את רסטוריות אילצה יבין העובדות ההו ההאידיאולוגיה בין רתיסה
 . קיצונית שאין לה אח ורע בתולדות ההגות היהודית לדורותיההאידיאולוגי

 

 

                                                                                                                                                                          
 . התפילות

 .383'  עמ,מקביל ים נפגשים,  לוז'א 210
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