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 השלום ותנועת השלומרעיון

א

 גוי לא-ישא הימיש.. באחריתוהיה
 מלחמה. עוד ולא-ילמדו חרב גויאל

 ד. מיכה, בוישעיהו,

 מייוני עם האחרונה העמים מלחמת של הנוראההקאטאסטרופה
 קץ לאין והריסותיה חרבנותיה עם קרבנותיה, מליוני ועשרותהרוניה
 שאת ביתר עוררה ואבדון דמעות ואש, דם המלאות מהפכותיה וע6וגבול
 לשלום כביר וחפץ ובטוחים שלוים יחייב גדולים געגועים עזוביתד
 נהדרים והיותר יפים היותר החלומות שאת כמו העמים. בין ויציבאמיתי
 האסורים בבית .שילחן .דברי לפי ורוקמים, חולמים והדרור החופש%
 כל עם כלה לאנושיות שקרה הזה, השיום האסון השפיע כךדוקין,

 הנשגבה השאיפה על יפש, מעמקי את והמזעזעות המחרידותתוצאותיי
 בין-הלאומיים היחסים את להעמיד צבאית, אימות ממעשי .סוף-סוף,לחדול,

 מהם ולעשות המפורדים העמים את יאחד ומשפט, דין של יסודותעל
 השפעה כח.בעל בעל לאומים חבר של בציה אחתאמדה

 ביבר הרקיע עיקר. כל כידוע, חדשה, אינה הזאת השאיפהעצם
 של נעלות היותר המוסריות-המדיניות האידיאות אחת היא הנצפיהשלום

 שיש ביוצרו העתיקים הרעיונות 'ואחד בעולם תמיד המנסרותהאנושיות,
 זה רעיון ומעשית ממשית צורה אולם שנים. אלפי של היסטוריה כבר:לו

 שנולדה השלום, תפוצת ידי על האחרון בזמן רק ללבושהתחיל
 בכל כמעט שרשים להכות יותר או פחות ושהצליחה התשע-עשרהבמאה

 התרבותי. !העולם שלאמדינות
 על עוד -'לעלות מוכרח'.היה למלחמה בניגוד השלום שדברהרעיון

 ובקורת הכרה קצת של .מדרגה לידי שהגיע לאחר הקדמון האדב שללבו
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 וסבנת-ההתנפלויות ובלהותיהן המלחמות זועות סביבו. החיים אלביחס
 מדעת שלא כי ואם געגועים, אצלו לעורר שלא יכלו לאאי-הפוסקת

 שקט להיי עדיין, ברורה בלתי גם ולוא ושאיפה, אחרים חיים עלעוד,
 האנושיות, של בראשיתה ההם, הקדמונים-הקדומים בימים ברםושלום.

 או הקרוב בעתיד ותמידי כללי שלום אודות על לדבר עוד ירעולא
 הילדות ובתקופת האנושיות של הילדות תקופת עדיין היתה זאתהרחוק,
 הזמן בני הקדמונים העמים מקום. שום כידוע, עוד, תופס אינוהעתיר
 "לעתיד ש5 המשיחיות האידיאות מן מאד רחוק~מ עוד היו ההואהעתיק
 האגדה את בדמיונם ויצרו העבר אל פניהם שמו הם. עתיד מחוסרילבוא".
 ושלום, אושר חיי של הזהב" "תור ועל ב"גן-עדן" האדם היי ראשיתעל

 הזיה ציורי מתוך הזאת, האגדה מחיק הכש. נגד הכ5 ל"מלחמתשקדם
 בדבר הידועה הנפסדה התורה כך אחר וינקה יצאה אלה ילדותשל

 התורה אותה שמים", "מלכות לשם אותו "לפדות" והצורך האדם""נפילת
 הבינה המשיכה זה ולעומת בלבד. ועונש ירידה אלא אינם ההיים פיהשעל

 ולהתבונן בעולם להסתכל בעצמה, ובטחה הלכה וחזקה, שהחכההאנושית,
 את לראות עיניה שנפקחו עד הכרה וביתר בקורת ביתר החייםאל

 ההיסטוריה כי ההשקפה, נולדה אז האנושיות. של ההתפתחותיהפרו?ס
 והפראי, ההתחלי הטבעי, המצב מן אטית עליה להפך, אלא, ירידהאינה
 פרוצס שיש ובמקום ומוסר, תרבות ש5 גבוהות ויותר יותר מדרגותאל

 ולא לעתיד, תקוות גם אלא עתיד, רק לא כמובן, יש, שםוהתפתחות
 דוקא אדמות עלי לבוא" "לעתיד של הכרחיות תכליתות אפילו אלאעוד

 לאידיאל ונעשה בראשית" "ימי את השלום רעיון עוב וכך הזה.ובעולם
 הימים". "באחריתש5

 התפתחותי פרוצס בעצמו .הוא האדם של בהשקפותיו שבא זהשנוי
 התפתחות בדבר זו חדשה לתורה היה קל לא האנושיות, של מאדארוך
 המדעי בטויה את למצוא והמוסר ההיסטוריה והתקדמות והחייםהעולם
 היו צריכות שנים אלפי הזה. בזמן לה שיש המדעית הצורה אתוללבוש
 כעת המשמש , י נ 1 י צ ו ל 1 ב י 8 ה הרעיון בידי שעלה עד.לעבור
 כך ואם האנושית, ההכרה את לכבוש המדע, מקצעות לכל ומרכזיסוד
 על המעשית לבינה במגע העיונית, לבעה במגע הדברהוא
 עתר עוד במובך המוסרחת, האידיאות על התפתחאן דרכי וכמה. כמהאחת
 ויותר גדולה יותר בהתנגדות תמיד נתקלות הן שהרי אטיות, יותר ועודקשות
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 וחסומה. גדורה ביחוד אולםחזקה.
 שיש המוסריות האידיאות אותן בפני הדרך

 ופשוטות כשמש בהירות היותן למרות מהה רבות מדיני. אופי גםלהן
 להתגשם שהתחילו או הזה היום עד בחיים נתגשמו לא הפשיטות,בתכלית

 באופן אפילו ולפעמים מצומצם באופן כן גם אבל האחרון, בזמןרק
 האדם*, *זכויות את או העבדות את לדוגמה להזכיר די מאד.מצומצם

 מרובה. כך כל בחגיגיות עליהן הכריזה הגדולה הצרפתיתשהמהפכה
 הנצחי. השיום של הגדול הרעיון גם הלך כזו והכרחית יתרהבאטיות
 מלהמה", עוד ילמדו ולא חרב גוי אל גוי ישא שפלא הנשגבההאידיאה

 המוסרית והדרישה מדיניות, מטרות לשם אפילו ולוא תרצה", פלאהצווי
 מה ולהשחית להחריב ושלא לשדה-קטל אדם בני לשלוח שלאהמוחלטת
 כן גם מוכרחות ודם-לבב, בזעת-אפים ושנים שנים במשך ונוצרשנעשה
 השלום מאד. מאד מדודות בפסיעות ולהסתפק מרובה בכבדותלהתנהל
 ההודאה של קרקעה על ורק אך לצמוח כמובן, יכול, והתמידיהאמיתי
 על המלאות. והלאומיות האישיות ובזכויותיו האדם של באישיותוהגמורה
 החוקים כלפי הבדל שום כשאין רק באמת לדבר אפשר הנצחיהשלום

 מין בין לעם, עם בין למעמד, מעמד בין לאדם, אדם ביןהחיצוניים
 יון, חכמי בין שבענקים הגדולים אפילו ואם לגזע. גזע וביןלמין

 האחרים, העמים לכל ,בנגוד הליענים על מדברים עוד ואריסטו,אפלטון
 שנתן זה, אפלטון אם 1 מטבעם ועבדים "ברברים' רק בעיניהםשהם
 את בונה האלוהי", קאפלטון לו ושקראו תורת-האידיאות אתלעולם

 מקבל ההילנים, עמו בני בשביל ורק אך שלו האידיאלית'"המדינה
 כדבר גם אלא הכרחי, כרע רק לא לנצה ומשאירה העבדות אתומקיים
 ושל האנושית המחשבה של זה התוך עמוד אריסטו, אם ן ורצויטבעי
 את חושב הבינים, ימי כל במשך גם אלא העתיק, בעולם רק לאהמדע
 ואומר, ונחוצה טבעית להופעה המלחמה את וכן האנשים בין השויוןאי
 *כלי רק הוא העבד וכי לזה" זה שווים )ברבר( זר עם ובן "העבדכי

 לעצמנו לצייר יכולים אנו הרי וכו', וכו', חיים", רוח בו שיש)מכונה(
 על בדרכו תמיד ופוגש פגש השלום שרעיון והרב הגדול הקושי כלאת
 התשע המאה אפילו להלכה. גם אלא למעשה, רק לא ושעל צעדכל

 והמדע, חהיים מקצעות בכל הענקית בהתקדמותה כך כל שהצטיינהעשרה,
 בזכות מצדדים גם שלה הדור גדולי בין תמיד מלהעמיד חדלהלא

 סופרים ומשוררים, חכמים נמצאים הזה היום עד לה. וסניגוריםהמלחמה
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 לה וליחס אידיאל למדרגת המלחמה את להעלות המשתדליםואמנים
 פ'וירבך, פ-ן ואנזלם בסקל שמות אפילו ביניהם מוסרית.חשיבות
 וכו'. וכו', ורוסקין,כניטצשה
 ושלהבת-יה בפיהם שאש-דת אלה, עליון קדושי ישראל, גביאירק
 של בהאינטואיציה שלהם, העליונה הגאונית באינטואיציה תפסובלבם,
 מוסריותם הקפו. ומלוא שלמותו בכל הנצתי השלום רעיון את הקודש,רוה

 מתוך הנובעת הזאת, האידיאה אחרי שבי הוליכתם והאמיתיתהטהורה
 ם י ה ל א ה ת ו ד ח א : יהד גם והמוסר היהדות של היסודיים העיקריםשני

ואחדות
 הקצונית העקביות בבל בצלמו, שנברא האנושי מ,יי

 חצאיות שום יודע שאינו המוסר, של המוחלט הצווי את תמידהמציינת
 לבבם בכל הם התמסרו וויתורים, -פשרות שום עם להשלים יבולושאינו
 אלמות, למעשי דמים, לשפיכת התנגדותם השלום. לאידיאת נפשםובכל

 שידועה עליונה, היותר למדרגה מגיעה בהן הכרוך הרע ולכללמלחמות
 מדברים, הם אחריהם ולא לפגיהם לא דוגמתה שאין בשפה היום. ערלנו

 ובכל העמים כל בין הנצחי השלום על 1(, המורשתי ומיכה ישעיהוביחוד
 ידעו הוזים, לא אבל חוזים שהיו הם, הימים. באחרית שיהיההעולם,
 ולכן והתמידי הכללי השלום בשביל השעה הגיעה 'לא עוד -כיוהכירו

 אפשר תמיד אשר לבואי "לעתיד איריאל בתור הפחות, %להתשעמות
 והיעודים האידיאלים עם יחד יבוא בוא ושפעם אליו להתקרבוצריך

 ומזמרה, את של תרבות תבוא וחנית חרב במקום האחרים,המשיחיים
 לא אז ד'. ויראת דעת שי תרבות בין-לאומי, ומשפט צדק שלתרבות
 בית-ה' יהיה "נכון כי מלחמה, עוד ילמדו ולא חרב .גוי אל גוי'ישא
 בית-ה' בי יען הגוים", כל אליו ונהרו מגבעות, ונשא ההריםבראש
 ודתי, מוסרי אידיאל רק לא אצלם זהו העמים*. לכל יקרא תפלה"בית
 בת-ציון, מאד "גילי אומר: יכריה כשהנביא מדיני. אידיאל נםיאלא
 על ורוכב עני הוא, ונושע צדיק לך, יבוא מלכך הנה בת-ירושלם,הריעי
 ודבר מלחמה קשת "ונכרתה : מיד מוסיף הוא - בן-אתונות" עיר ועל)חמור
 הדתיות- דעותיהם ובין המדיניות שאיפותיהם "בין 2(. לגוים";שלום

 לאידיאל גם הביאם הדתי-המוסרו האידיאל נגודים. ,שים היו לאהמוסריות
 נשמתם את שמלא חברותי-מוסרי, לאידיאל כלומר:מדיני-מוסרי,
- - -

 א,1. ה מיכה, - ז. נו, א-פ; יא, ה-1; ם, מ1; ב, ישעיה,1(

 ס-י. ם, זכויה,9(
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 בלתי בשלום דעתם נתקררה שלא עד גדותיה כ5 על כך כלהגדולה
 דבר למדרגת גם השלום את העדו א5א בלבד, ועמים אנשים ביןפוסק
 רוחם בחזון העולם, כל ובשביל והחיים הטבע כ5 בשביל והכרחימוחלט
 של והנאדרה הנהדרה המשיחית התמונה את לפניהם ראו הםהלוהטת
 קטן ונער יחדו ומרי וכפיר ועגל ירבץ, גדי עם ונמר כבש עם זאב"וגר
 תבן. יאכל כבקר ואריה יעדיהן ירבצו יחדו, תרעינה ודוב ופרה בם.נוהג

 ירעו לא הדה. ידו גמול צפעוני מאורת ועל פתן, חור ע5 יונקושעשע
 לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה כי קדשי, הר בבל ישחיתוולא

מכסים9.
 היהדות בישראל. השלום דגל נושאי היו בעבד הנביאים לאברם

 רוח חדורה אחריהם, שהתפתחה זו וגם הנביאים שעפני זו גםכ5ה,
 הנביאים שקדמה היהדות כי מאליו, מובן אועם דוגמתה. לאין הזההרעיון
 ותקופה תקופה כל וכי ארוכה התפתחות של פרוצס אלא אינה כןגם

 ועייריה. רשמיה את בה והשאירה חותמה עליה הטביעה עליהשעברה
 שנה, אלפים ארבעת במשך היהודים התפתחות תולדות ספר היאהיהדות
 יתקיים עוד כל ותמשך תמשך ושעוד היום עד ונמשכת שהולכתהתפתחות

 "ה' כמו בטויים נמצאים זו, קדומה ביהדות בה, גם עשרה היהודיעם
 "המלמד 3(, למלחמה" ידי קמלמד 2(, ה'" מלחמות ובספר 1(, מלהמה'איש

 גם בהם. וכיוצא 5(, מלחמה" גבור "ה' 4( למלחמה" אצבעותי לקרב,ידי
 לה גם 1 אידיאליים בתנאים גם ולוא העבדות, מוסד את ידעההיא
 ולוא נשמה", כל תחיה קלא של אכזריים סיסמאות עם מלחמותהיו

 היא גם 1 תועבותם"6( ככל לעשות אתכם ילמדו לא אשר "למעןאפילו
 משור ועד-יונק, מעולל עד-אשה, מאיש והמתה עליו, תחמול קולאצוותה

 מתחת עמלק זכר את "תמחה אמרה היא גם 1 ו( ועד-חמור" מגמלועד-שה,
 עשה אשר עאת יזכרו שזכור הנחיצות, מפני גם ולוא תשכח", 5אהשמים,

 כל- בך ויזנב בדרך קרך אשר ממצרים: בצאתכם בדרך עמלק5ך
 לשכוח אין אבל אלהים'8(. ירא ולא ויגע עיף ואתה אחריךהנחשלים

 הלאומי הקיום ומלחמת העתיקות התקופות פרי הוא זה שכל כן,גם
 בלבד, מוסר תורת רק אינה היהדות שנה. אלפים שלשת-ארבעתשלפני

- . -

 תהלים 4( לה. כב, ב, שמואל 8( יר. כא, במדבר, 2( ג. פו, שמות,1(
 דבריק 8( ג. פו, א, שמואל 1( פז-'ח. כ, דברים, 6( ח. כדו תהלים, 6( א.קטרן
 י1.'פ.גן
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 מיום ישראל בני זחל הלאומיים החיים השתקפות גם אלא דת, רקאינה
 המאורעות מכל אליהם, שעדו ההרפתקאות מכל משקע גם לעם,היותם
 דרגות תמיד הן אופיניות אבל הארוכה. ההיסטורית בדרכם להםשקרו

 את לנו ומראות לפנינו מגלות הן דוקא כי ביותר, הגבוהותההתפתחות
 הפנינים שתי את להזכיר לט די וכאן ונטיתה. ההתפתחותמגמת

 אתהן תבנה לא לק תעשה אבנים מזבח "ואם ההם: הימים מןהמוסרקת
 דויד "ויקם 1(1 " ה ל ל וחח ה י ל ע ת הנפ חרבך כיגוית,
 בית לבנות לבבי עם אני ועמי, אחי שמעוני ויאמר רגליו עלהמלך
 והאלהים : לבנות והכינותי אלהינו רגלי ולהדום ה' ברית לארוןמנוחה
 ם ודמי אתה מלחמות איש כי לשם; ב" תבמ לא *אמר
 וברק היהדות של המוסרית ההכרה שברירי הם אלה !ס. " ת כ פש

 מלחמה וחרב דמים לשפיכת ביחס הנביאים קודם העצמיתתודעתה
 היהדות הנביאים, אחרי והתפתחה שהלכה זו ליהדותבכלל.-ואשר
 הכלל מן היוצאת וחבתה הגדולה נטיתה למכביר ידועה הלאהתלמודית,
 אודות על חז"ל במאמרי למלא אפשר שלמים פרקים השלום.לרעיון
 מקושרים לעתיד והתקוות האידיאלים כל הטובים, הדברים כלהשלום.
 עליהם קיים העולם אשר הדברים ששלשת רק לא השלום. ברעיוןאצלם
 גדול אפילו אלא %, הם" אחד "דבר ושכלם 3( והשלום" הדין "האמת,הם

 שלום"6(. קרוי הקב"ה של "שמו גם 5(. הכל" נגד שקול שהואהשלום
 "עיר גם שהיא האלהים", "עיר ושם ו( שלום" נקרא משיח של ישמו כןכמו

 שלום9(. נקרא המדינות"8( לכל מטרפולין להעשותהשלום"-ירושלם-"העתידה
 10(, שלום נתיבותיה וכל שנאמר בשלום, אלא נמשלה "לא עצמה התורהואפילו
 הדעות והוגי להפילוסופים בנוגע גם לומר אפשר ממש הדבר אותו וכו',וכו',
 הם ותלמידיו כהן בהרסן וגמר האלכסנדרוני מפ'ילון החל ישראל. מעםשיצאו
 שדעותיו שפינונה, אפילו אחריו. ומהנוהים השלום מחסידי כלם, כמעט אוכלם,

 של המשפט לתורת כידוע, הביאוהו, והךטרמיניסטיותהפאנ8יאיסטיות
 המלחמה. של ה ד י ח י ה למטרתה השלום את זאת בכל חושבהכת,
 אודות על יפים היותר שהחלומות בטמרו, באמת שילר כנראה,צדק,
 ביותר שטבל העם דוקא, האסורים בבית וגדלים צצים והדרורהחופש
---------- 

 מסכת 4( סוף. ראשון, פרק אבות, 8( ב-ג. כח, א, היסים דברי 2( כת. כ, שסות,1(
 שם, 7( השלום. פרק ארץ, ררך 6( יא. רבה, בסובר 6( הש15ם. פרק זומא, ארץדדך
 יא. רבח, במדבר 10( נו. רבה, בראשית 9( א. רבה, השירים שיר ; בג רבה, שסע8(
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 ונהיה נעשה ארץ רשעי מיד כפלים ולקח ומלחמות רדיפות מינימכל
 בעולם. גדול היותר ולשופרו השלום של עז היותרלמעריצו

 הנצרות, אצל גם אלא הישלאם, אצל רק לא רואים אנואחרת
 את כידוע, הכניס, האשלאם והשלום. האהבה עצם להיותהמתימרת
 "הכופרים" להם, קורא שהוא כמו או, המאמינים בלתי נגדהמלחמה

 מקדושתה. עליה ואצל הדת צוויי בין - ה"4'האד" את -)אלכאטרין(
 כשהמלחמה גם אלא מגן מלחמת של במקרה רק לא חייבים זובמצוה
 לקחת מחויב בגופו בה להשתתף לו שאי-אפשר מי 1(. תגרה מלחמתהיא
 עולם לחיי השם"2(, "קדוש על כנהרג מובטח, בה הנופל וכלאיהימא בדרכי "הולך נקרא במלחמה המשתתף כי בכספו, הפחות, לכל בה,חלק
 לדבר אמנם, מרבה, והנצרות - המושלימי. גן-העדן תענוגי ולכלהבא

 יצאה היהדות מחיק היא הלא כי פלא, לא גם )וזה השלום עלולהכריז
 ברם וכו', הרע, נגד להתקומם שלא ולדרוש וחנכה( גדלה ברכיהועל

 כמו, ידועות מכתות חוץ פניה. על ומטפחים באים והמעשיםהעובדות
 כמו, מיחידים או אחרות, הרבה ועוד הסנוניטים, הקוויקרים,למשל,
 פרינציפיאיי באופן מתנגדים רק לא שבעקביותם וכוותיה, טולסטוילמשל,
 נעשתה שלום, בימי בצבא לעבוד אפיק מסכימים אינם אלא מלחמה,לכל

 הקאתולית, הכנסת ביחוד אב5 ותיקיה, צורותיה לכל הנוצריההכנסת
 כבר כמה - ec~lesia )11888עש צבאית לכנסת 3(, חרבות" *שתי שללכנסת
 מציינים פנימי ופרוד קרע הצבאיות. וימנן !( לעצמו כשהוא זה בטויאומר
 ומעשי מלחמה נגד לבאורה, היא, להלכה זה. במובן הנצרות אתתמיד

 לרגלי ומאד, מאד ואימה מלחמתית להפך, היא למעשה אבלאלמות,
 ה.אמיתיתע הנצרות על קרובות לעתים מדברים הזאת הבולטתהסתירה

 של האפשרות עצם אבל וכו', הקדומה", "הנצרות על המזויפת",ו"בלתי

 218.212. )הפרה-אלבקרהא ב' שתה איראן למשל, ע"ן,1(
 שנהרגו "ואלו ו 7-6 מחמד(, )שורת מ"ז גשורה לטשל, זראן, שאומר כמו או2(
 אללה(. שפיל פי שתקא .)ואעדין האלהים" שלבדרכיו

 בשנת הקושטא' לאפסרך tvtwnn גריגור האפיפיור כותב משל, ררך כך,8(
- חרבות שתי מישו קבלה והננסת 12281  החרג את רוחנית, וחרב חמרית חרב 

 מלחטה, לאיש זקוקה היא החמרית לחרב ננוגע אבל בעצמה, גיד אוחזת היאהאחרונה
 rsprang~ - : ז)נ .welanaea 8 עיין היא-. הונאותיה לפי בהשישתטש

Theorie, 
Eriden~iaeeaer Geschichte 44מ -  128. עמוד 1909(, )שטשגארו, 
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 שאינה מוכיח, בבר והמאוחרת הקדומה הנצרות בין ההבדל ושלזיופה
 מיסודות מורכבה שהיא ומראה טק?קטית אלא מקורית, ושאינה אחדמעור
 היהדות מיסודות כלומר זה, את זה והסותרים לזה זה המתנגדיםזרים

 יחד. גםוהאלילות
 מאר, אופיניים ובטויים דברים נמצאים החדשה בבריתכבר

 להכניס האליליים, היסודות בה כשגברו הנוצרית, לכנמת כך אחרשנתנו
 אשר את לקיסר "תנו הידועה הפסקה רק לא לבה. מהרהורי פרושיםבהם

 כל על לרומא סמל שמשה "קיסר" כשהמלה בשעה שנאמרהלקיסר",
 שפיכת הרבה כך בכל שהצטיינו התדיריות, ומלחמותיה הצבאיתעריצותה
 והמלים החרבות" *שתי ענין רק לא 1 וחרבנות הריסות אכזריות,דמים,
 1( בלוקס הנמצאים חרב" ויקנה בגדו את ימסור הוא לו, אין*ואשר
 יאבדו", בחרב הרב כל-אוחזי "כי באמת והיפה המוסרי הבטוילעומת
 תחשבו, קאל כמו פסוקים גם אלא 2(, במתיא הזה להמקום בהקבלהשנמצא

 3(, חרב" אם כי שלום, להטיל באתי לא בארץ, שלום להטיל באתיכי
 אם כי לא, לכם אומר אני בארץ, שלום לתת שבאתי אתם "האומריםאו

 במתיא האלו. הפסוקים של ההמשכים גם מאד מענינים 4(.מחלוקתי
 אצל - בכלל השלום לאידיאת ביחס "מרגליות" פוד מוצאים אנוובלוקס
 כלה ובין ואמה בת ובין ואביו איש בין להפריד באתי "כיהראשון:
 על שלשה יעיקו אחד בבית חמשה מעתה *כי : השני ואצל ןוחמותה"
 הבת על האם האב, על והבן הבן על יחלק האב 1 שלשה על ושניםשנים
 הדברים לעומת אם החמות". על והכלה הכלה על החמות האם, עלוהבת
 הנביא..,,, אליה את לכם שולח אנכי *הנה : מלאכי דברי את נקחה~ו
 חז"ל דברי ואת אבותם"5( על בנים ולב גנים על אבות לבוהשיב
 ש, בעולם" שלום לעשות אלא בא אליהו "אין כי הזה, האחרון לפסוקבנוגע
 והנצרות היהדות שבין הרב והמרחק הגדול ההבדל כל את מידנראה
 למעשה שכן. כל לא למעשה כך, הדבר להלכה ואם השלום. לרעיוןביחס
 שיהא השלום, לרעיון אחד נביא אף מתוכה העמידה שלא רק לאהנצרות
 העולם את מלאה להפך, אלא ישראל, מנביאי אחר בנביא או בישעיהגדול

 המינים נגד ואימות נוראות ורדיפות מלחמות מיני ובבל דמיםבשפיכת
(Ketzerkriege),זכו/ גר, ההוגנוטים, הפרוןסטנטים, הסברים, היהודים 

-
 נא, יב, לוקם, 4( לר, י, מתיא, 8( נב. נו, 2( לו-לח. בג,1(
 טוף. עדיות, 6( כג-כד. ג מלאכ',6(
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 והכחדתן שלמות קהלות השמדת ביהודים, פרעות הצלב, מסעי רקלא
 שמד, גזרות בריולוסיאיים, לילות אוטו-דה-פיה, אינקוויזיציה,הגמורה,
 ענויים וגזלות, רציחות וחנק, הרג וברזל, אש באמצעות כפיה שלהסבלות
 השאיפות הישועיות, השלטון, בעד האפיפיורים התאבקות גם אלאואנוסים,
 המעשים וכל האמצעים את מקדשת שהמטרה הססמאות ולמשול,להפריד
 לכל ושגרמו הנצרות ולמען הנצרות בשם ונעשים שנעשו האחרים,היפים
 לעולם. ויסורים צרות הרבה כך כל ושהביאו ומלהמות מהומות הרבהכך

 על והמגונים המכוערים המעשים להצדקת מקום אפילו איןבאן
 הנצרות כי זה, או זה עם של הלאומי הקיום על ולהגן לשמור ההכרחידי
 אפשר אי כן כמו בלבד. דתית כנסת ורק אך אלא לאומיות, אינההלא

 ידי על אותם ולנסק אלו מעשים של עשיתם זמן את בחשבון כאןלהביא
 וההיים כשהעולם שנים, אלפים וכמה כמה שלפני העתיקותהתקופות
 הנצרות בכלל שהרי מאד, נמוכה תרבותית במדרגה עמדו עודמסביב
 היתה אשר דוקא, הקדומה הנצרות כי ויען הרבה כך כל עתיקהאינה
 ממנה. רחוק תכלית שנתרחקה החדשה, מן עדיפה היהדות, אל קרובהיותר
 בדורות ואפילו האחרונות בשנות-מאה רק נעשו הנוראים ממעשיההרבה

 חשבונו )לפי נפשות מהיונים להרבה מגיע קרבנותיה מספרהאחרונים.
 נעשה פה נטויה, ידה ועוד מליונים( לעשרת זה מספר עולה 1( וולסירשל
 הצלב, דגל ותחת ביד הצלב עם majoremdeigloriam" ,,,86הכל

 צביעות, והמלא והענוה הרחמים והשלום, האהבה סמל כביכול,המשמש,
 שום בזה ושאין כך באמת הוא שהדבר סוף. בלי דמים ושפיכתאכזריות
 כשהיתה הבינים, בימי הנצרות של מפעולותיה אחת כל לקחת דיהפרזה
 האבירות, זה בנידון דוגמה לנו לשמש יכולה ביחוד אבל בכפה.מושלת
 אלמנות, יתומים, לנשים, למזור היתה האבירים של הרשמיתתעודתם
 ולהלחם הנוצרית והכנסת הדת על להגן ביחוד אבל וכו', הלשיםזקנים,
 דומה תמיד היתה האביר של חרבו ומתנגדיהן. אויביהן עםבחרב
 האבירים מן אחד כל בה. חקוק ישו של שמו גם היה ולפעמיםלצלב
 מיוחד. דתי טקס פי על אבירות לשם מיוחד לסדר-קדושין זקוקהיה

 של עמשרת ואומר: המקודש האביר של בידו החרב את שם היההכומר
 היפוי-כח את אמן". הקדוש, והרוה הבן האב, בשם לאביר, הנהישו,
 הם, היו בחיים אבל הכנסת, מאת איפוא, מקבלים, האבירים היושלהם
-

 110, קס~ד הנזכר בספיז ילמד ד.י אצ4 עיין 1(
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 מבגא ; הנצחיהשלגם44
--

 היה ולהרוג לפצוע להכות, וחמסנים. אנסים וגזלנים/ רוצחים למכביר,כידוע
 jouer,, 08ץ8 ולאפס. לאין בעיניהם נחשב נקיים דם ולשפוך שעשועיםבשבילם
jeu"היה: בפיהם הרגיל והבטוי מרובת-דמים למלחמה כנוי בלשונם היה 

 guen'e ,,18 אcoln Salson toute eu 6* maisoll ma patrie, ma 6 ץ%%ל6

1(vie" ma c'est .- ומנהגיהם חייהם שדרכי כך, לידי אפילו הגיע הדבר 
 התחילה היא גם עצמה. לכנסת אפילו גדולה סכנה נעשו האביריםשל

 להתנגד לבסוף היתה ומוכרחה שלהם אלמות ממעשי למאד עדלסבול
 במיחמתה הצליחה תמיד לא ברם רדתם. עד בם ולהלחם כפיהליצירי
 "משרתי- את לרסן ביכלתם היה לא שלה חריפים היותר האמצעים גםזו.

 להכריז אלא אחרת, דרר לכנסת נשארה לא שלפעמים עד אלו,ישו"
 עבודת ואת התפלות את להפסיק כלומר קהקריאה", את ולעכב"שביתה"
 וכו'. המתים, את לקבור לא קדושין, לסדר לא בחגים,אלהים

 בסתירות קרובות לעתים אמנם, הרגישו, הנוצרים שביןהמוני-עם
 הנוצרית הכנסת מעשי ובין והדת המוסר דרישות שבין והסמויותהגלויות
 נגדה, מחאה ובתור אליה בנגוד להם, ויסדו ומשרתיההרשמית
 השלום רעיון אל קרובות יותר הן רוב פי שעל שונות דתיות כתותהמון

 הקודש כתבי אל כלל, בדרך קרובות, יותר גם הן כי יען בו,ומחזיקים
 בתוך הזה היום עד וצומחות תמיד שצמחו הללו, הכתות היהדות.ואל

 הנוצרי בעולם הנביאים של השלום אידיאל על ששמרו הן הןהנצרות,
 בין הנוצרים. מלב כליל ונשכח הולך היה לא אם יודע מי הןולולא
 העולם, אומות חסידי גם תמיד אמנם, נמצאו, הנצרות של דגלהנושאי
 האליליים בין )גם נפשם ובכל לבבם בכל ודרשוהו השלום לצדשעמדו
 הצעדים אותם אפילו במדבר. קורא קול ונשאר היה קולם אבל כאלה(,היו

 השלום לטובת הבינים בימי ושם פה זאת, בכל שנעשו, הקטניםהבודדים
 העמים בשביל ורק אך תחילה במחשבה נעשו הנוצרית, הכנסת ידיעל

 ולא העמים כל בשביל לא אבל "המאמינים", בשביל בלבד,הנוצרים
 הכנסת אספת לנו לשמש יכולה מצוינה דוגמה כלה, האנושיותלטובת

,Clermone-בשביל הכריז י נ ש ה אן ב ר 1 א האפיפיור שבה 1095, בשנתב 
 צריך פיו שעל האלוהי", "השלום את trenga, ה-'dei את הנוצרי העולםכל
 ימים ארבעה הפחות לכל איבה מעשי מכל ולחדול ממלחמה לשבותהיה

 הראשון. הצלב במסע להתחיל כן גם הוחלט עצמה אספה באותה אולםבשבוע,
 111! עט1ד הנזכר בסקרו מלסר ד"ר אצל ערן1(-
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47 השלום ותטעת השלוםרעצן

 בשביל מאד אופורית השלום אידיאת אל ביחס זו מוזיהשניות
 הנצרות ש5 התוך עמודהנצרות.

 בכ~
 - ס 1 ג ב א בפרט הקאתוליות ושל

 השלום על שומר שאינו מי שכל אמנם, חושב, ש 1 ד ק ה ס ו נ יט
 רק הוא האמיתי שהשלום כן גם אומר הוא אבל לישו, כמתנגדהריהו
 להוכיח, משתדל הוא כן כמו הארץ. על לא אבל בשמים, במרומים,השלום

 הנצרות לרוח בלתי-מתנגד דבר גם אלא הכרחי, רע רק לאשהמלחמה
 אינם לנשמתם הדואגים ש.החיילים אפילו, ופוסק ישו של לתורתוומתאים
 החייל את הטביל פטרוס ו הצבאית מאומנותם להסתלק כללצריכים
 נלי- בעצמו לקה ופאולוס צבא. איש הוא כי שידע, אף-על-פיקור*ליוס
 , י ש י 5 ש ה ץ י 1 נ י א האפיפיור אחת. דוגמה ועוד 1(. הגנתו' בשבילזיין
 גדולתה, למרום הנוצרית הכנסת עלתה שבימיו האפיפיורים, מגדוליאחד

 מקומושל *ממלא בשם מכנה הוא היה עצמו את רודף-שעם.היה,לכאורה,
 לתורת לסתירה המלחמה את וחשב אדמותע ע5י הגדולהעושה-שלום

 היו לתחיה קם קכשישו : צרפת למלך כותב הוא דבריו יתר ביןהנצרות.
 הבטוי הוא השלום לכם*. ,שלום שליחיו אל פנה שבהן הראשונותהמלים
 אנשים לאהבת גדולה יותר סתירה היש האנשים. אהבת ושל החמלהשל

 '. וכו' ? האנשים את לאהוב מבלי האלהים את לאהוב האפשר 1משחיטתם
 לחברה לחק השלום את שמו וישו *המלאכים כותב: הוא אחרתבפעם

 לדרוש, היא הזה, בעולם ישו של מקומו ממלא בתור וחובתי,הנוצרית
 בצדק אז ונשתוק, נחריש האפיפיורים, אנחנו, אם השלום. אתאיפוא,
 הדם בעד אחראים נהיה אנו חרשים. לכלבים אותנו לחשוב יהיהאפשר
 בין שלום העשות והשתדל שרצה הזה, השלומיי "איש ברם וכו'".השפוך
 מהשעשה, עשה ואנגליה, צרפת בין בעיקר הנוצריים, והנסיכיםהמלכים
 משותפת למלחמה לאחדם כדי ורק אך שכתב מה וכתב שדבר מהדבר
 האפיפיורים, כל של העליונה שאיפתם הגשמת לשם המושלימיםנגד

 תמיד עמדה לשלטון השאיפה ארץ-ישראל. על השלטון השגת לשםכלומר
 באירופה השלטון בעד האפיפיורים בהתאבקות גם הראשונה. בשורהלפניו
 נמשחים "המלכים : אומר היה הוא בראש. מקום השלישי אינוצץתופס

 הוא והנמשח המלכים, ידי על הכומרים ולא הכומרים ידי עללמלוכה
 ה"רודף- של בשמו קשורה כן כמו 2( אותו", שמושחים מאלו קטןיותר

 108. עמת מלמד הדיר של הנזכר בספרו זה כל על עי'11(
 128-126, עמוד קם,2(

- - - -
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 טב1א הנצחי;השתם48

 הרדיפות כל היהודים, בתולדות ביותר השחורות התקופות אחת הזהשלום"
 קודמיו ידי על ליהודים שנגרמו האכזריים, היותר והענויים נוראותהיותר
 עד דעתו נתקררה ו5א משלו עוד עליהם הוסיף והוא בשבילו די היולא

 עוד להבדילם כדי היהודים, בבגדי הקלון אות את 1215 בשנתשהנהיג
 נסיכים למפכים, באגרותיו לשמצה. יותר עוד ולעשותם כרעהיותר

 היחודים, ע5 לרחם שאסור להם, ומשנן וחוזר משנן הואובישופים
 נע תמיד להיות שעליהם עליהם, רובצת אלהים שקללת לשעבדם,שצריך
 וכו'. וכו',ונד,

 כשבאה, אפילו נשתנתה לא השלום אל הנצרות יחס של זושניות
 כי אמנם, חשב, ר ת 4 ל הךפורמאציה. של הגדולה התקופה סוף,סוף

 זאת, בכל ראה, הוא אבל השטן, מאת ישר גאים הזיין וכריהתותחים
 ן י 1 1 ל א ק 1 מלחמת-מגן, ש5 בזכותה וצדד נורמאלית כהופעה המלחמהאת
 את סותרת אינה המלחמה כי בפירוש, ואמר מלחמה כל בזכותצדד

 השלום ומחסידי המלהמה ממתנגדי היה י ל ? נ י 1 ד ץ רק 1(.הנצרות
 הנוצרים. בין גדול הד-קול מצאה לא שתורתו רואים, אנוובאמת

 עומדות הארצות, בכל והתפשטה גדלה השלום כשתנועת עכשו,וגם
 מנגד אופן בכל הנה כנגד, לא אם הרשמיות הנוצריותהכנסיות

 שומעים, ידוע, בטקרה הפעמים, הכללי. השלום לטובתההתאמצויות
 וחבה אהבה דברי זו, או זו כנסת ~גדולי או זה או זה מאפיפיוראמנם,
 ומעשים פעולות שום בלי בלבד דבורים רק הם אלה אבל השלום,כרעיון
 ה"שלום אל שלו במבוא פ'ורענךר קרל זה על אומר בצדקממשיים.
 שומעים כאלו בעלמא וחבה אהדה דברי כי קאנט2(, לעמנואלהנצחיא
 : ר דב ש5 ו ל ל כ חלוניים, ממושלים גם מתאימה בהידמנותעתה

 מוכרחה לעולם האחדות רעיון את שהביאההיהדות,
 השלום, רעיון ע5 גם להבריז טבעי באופןהיתה
 אפשר אי ושבלעדו זו מאחדות נפרד בצתי חלקשהוא
 האלילות עמדה היהדות ולעומת אותה. כחשובאפילו
 עם טבעי, באופן כן גם כך, ומפגי ש5ה "הרבוייעם

 והנצרות, חלקיו. בין ומלחמה התנגדות שלהפרינציפ

 184. עמור הנזכר בספרו מלמר י"ר "צל עיי;1(

 1919(, )לייפציג, XDV עמוד2(
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49 תשלום ותנועת הש15םדע'1ן.

 כן כמו התרתקה, ממנה, והתרחקה היהדות אתשעזבה
 קיהחת שנחזה השלום.הש מהרעיון גם טבעי,באופן
 ששארה האלילות ידי על בעצמה נכבשה האליטת את יעצושכדי

 היהדות הנצרות, וטל יסודותיה מטני הזה. היום עד אצלהשבויה
 ל ש עד צ ל וכ האיייות. הנצחי השלום לרעיון ביחס נצחהודפלילות,

 והתגשמותו הנצחי השלום רעיון אלהתקרבות
 האמיתית משמעותו תהיה פעם שעקשה אושנעשה

 כל ולהפך אליה, ושיבה היהדות אלהתקרבות
 השתתפות וכל הצבאיות הצדקת בל השני, לצדנטיה
 היהדות מן התרחקות תמיד ותהיה היתהבה,

 בהו(.ובגידה

 ל.השיום בהקדמתו Kehrbach Karl אולם1(
 הנצחי-

 )הוצאת קאנה של

 בין הראשון הטקום את נומלח הנצרות כי הפשטות, בתכלית להשמיענו בארקלאם(
 לדת להחשב צריכה היא כי האנושיות, של לממרתה הנצחי השלום את המכריזותהדתות
 במובן ת 1 ד ה י ה ל ע ה ב ר ה ב ה ל ו ע א י ה כי 'שם%, י"ס61השלום
 ", ם כ ל ם 1 ל ש , במלים פגישה ברכת בתור משתמשים היו השליחים וכיזה*(,

 הנוערית השלוט הורת של לרוחה לגמריהמתאימים
 הנביאים את ד ח א ל ק ז מ ר ב אף להזכיר מבלי אומר הוא זה וכל '(. ת א זה

 הנוצרים! חכמי של כביכול, *המדעית., אובייקפיביותם זוהי שלהם. השלום שאיפתואת
 שלי. הפזור*(
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