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כ"ב סיוון תשס"ח

בס"ד
לכבוד חברי מזכירות מבואות יריחו
השלום והברכה

הנושא :קבלת תרומות מנוצרים "ידידי ישראל" בכלל ,ומארגון  CFOICבפרט.
נתבקשתי על ידכם לקבוע עמדה הלכתית ביחס לקבלת תרומות לצורך בניית גן מהארגון CFOIC
בראשות גב' סנדרה ברס.
ראשית ,יש להבין כי השאלה איננה שאלה ספציפית על הארגון הנ"ל ,אלא זו שאלה כללית על קבלת
תרומות מנוצרים "ידידי ישראל" .גב' סנדרה ברס מנהלת מערך של יצירת קשרים בין נוצרים
אוונגליסטים )יבואר בהמשך( לבין קהילות יהודיות ובפרט בישובי יש"ע .כל אדם נוצרי או גוף נוצרי
המעוניין לתרום כסף לטובת ישוב יהודי יכול לעשות זאת דרך גב' סנדרה ברס .אתר האינטרנט של
הארגון שלה פונה לנוצרים בכל העולם .לכן יש להבין את התופעה של "נוצרים ידידי ישראל" לעומקה,
ומתוך כך תתברר העמדה ההלכתית.
כל הנכתב להלן הוא פרי של בירור יסודי באמצעות גופים הנלחמים במיסיון ,ועל פי פסקי הלכה של
גדולי ישראל.
מפאת חשיבות הנושא הושקעו שעות רבות בבירור העניין עד תום .ברשותי חומר רב )כמאה עמודים(
בנושא ,וכל הנכתב להלן מגובה בחומר שברשותי .אשמח להראותו לכל דורש .הדברים שלפניכם
כתובים בצורה שוטפת – בלי ציון המקור שעליו מבוססים הדברים ,וכן מצוטטים קטעים ממאמרים
שכתבו רבנים בנושא בלי ציון הדבר .את המאמרים בשלמותם אפשר לקבל ממני ,וכן חלקם מובאים
כנספחים.
בדברים הבאים אתייחס לשלוש נקודות:
א .נוצרים "ידידי ישראל" – הבנת התופעה לעומקה.
ג .הפסיקה ההלכתית בנושא.
א" .נוצרים ידידי ישראל"
"נוצרים ידידי ישראל" הוא שם כולל לאוכלוסיה של עשרות מליוני נוצרים ,השייכים כולם לזרם
האוונגליסטי .המרכז העיקרי של הקהילה האוונגליסטית הוא באמריקה ,ומוערך כי ישנם כיום
כשבעים עד שמונים מליון אוונגליסטים באמריקה בלבד.
הזרם הנוצרי  -אוונגליסטי הוא זרם חדש שנוצר לפני כ 150שנה .בכל שנות קיומה של הנצרות )עד
לפני  150שנה( לא היה זרם של "ידידי ישראל" בתוך הנצרות ,שכן מהותה של הנצרות מוששתת על
תפיסתם כי העם היהודי חטא בכך שהרג את יש"ו ,ועל כן האלוהי-ם עזב את העם היהודי ,והחליפו
במאמיני יש"ו .הנצרות מעולם לא סלחה לעם היהודי על הריגת יש"ו ,והתואר "האויב הנצחי של עם
ישראל" דבק בה מראשיתה ללא עוררין .לכן המושג "נוצרים  -ידידי ישראל" הוא סתירה מיניה וביה.
לשם הבנת הזרם האוונגליסטי ומהותו נסקור בקצרה את שלושת הזרמים בנצרות – הזרם הקתולי,
הזרם הפרוטסטנטי הליברלי והזרם הפרוטסטנטי השמרני.
 .1הקתולים ,נאמני האפיפיור ,טוענים שמה שכתוב בתנ"ך על עם ישראל אינו כפשוטו ,אלא משל.
לדעתם ,אין הכוונה לנו ,המשתלשלים מאב לבן ,אלא זהו מושג רוחני .בהתחלה היינו הנבחרים
להיות עם ישראל ,אך כיוון שחטאנו ופשענו ולא האמנו באותו האיש ישו הנוצרי ,איבדנו את השם עם
ישראל .עם ישראל אינו מושג לאומי ,אלא מושג רוחני ,ועתה הנוצרים הם עם ישראל ,הם VERUS
 , ISRAELהשבט האמיתי ,ואנחנו פסולת מיותרת.
אנו מתחרים שלהם .לשיטתם אין לנו זכות קיום כי חטאנו בכך שהרגנו את אותו האיש .כל זמן שאנו
פה בעולם ,מעמדם מעורער .לכן הם הציקו לנו ,שרפו אותנו ,וגם התנגדו בכל הדרכים למדינת
ישראל ועדיין מתנגדים ,אמנם לא בגלוי ,כיוון שהם ממולחים ,אך באופן סמוי .הרי הם בעיניהם עם
ישראל האמיתי שהיה צריך לחזור לארץ ישראל ,אך אנו זכינו בשיבת ציון ,ואם כן משהו השתבש
בתוכניותיהם .הם ניסו להכשיל הקמת המדינה ,ואף אחרי הקמתה על פי פקודה אלוקית ,הם נוקטים
בקו פרו ערבי.
בהתחלה הותיקאן כלל לא הכיר במדינת ישראל .ועתה חיבור היחסים הבינלאומיים ,הוא טקטיקה
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ולא שינוי מהותי ביחס .מה שהם עם ישראל ולא אנחנו ,אינו נקודה צדדית בהשקפת עולמם ,אלא
אחד היסודות הראשיים בתאולוגיה שלהם .הקתולים תמיד נקטו מדיניות אנטי ישראלית ולא השתנו.
 .2לפרוטסטנטים אין אפיפיור ,אלא כל מיני זרמים .יש פרוטסטנטים מודרניים ,האומרים שיש
להתאים את הנצרות אל הזמן ,כדי לשרוד .הם סוג של רפורמים ,הסוברים שאין צורך בנאמנות לכל
מילה וכל עניין ב"ברית החדשה" ,אלא די לשמור את הרוח הכללית ,כלומר להתרכז בעניינים של
מוסר וצדק .ולדאבוננו ,גם יחסם למדינת ישראל שלילי :כאילו בשם המוסר והצדק ,הערבים הם צדיקי
עולם ואנו מעוותי עולם .לכן יחסם שלילי למדינה .אך אינם טוענים שהם עם ישראל ,ואין להם מלחמה
עם הדת היהודית .כל זה לגיטימי בעיניהם ,וכל אחד רשאי לילך בדרכו.
ביחס למדינת ישראל הם מטים את הכף לטובת הערבים הפלסטינאים ,מלמדים עליהם זכות ועלינו
חובה ,כביכול בשם הצדק.
 .3הפרוטסטנטים האוונגליקנים הפונדמנטליסטים השמרניים מבינים את התנ"ך כפשוטו .הוא אינו
משל ,עם ישראל המוזכר שם זה אנחנו ,לא עם ישראל שברוח ,לא עם ישראל אחר ,אלא אנחנו.
נבואות הנביאים אמורות להתקיים בנו .לכן כאשר הם רואים את שיבת ציון ,בניין הארץ והקמת
המדינה ,הם שמחים :הנביאים דברו אמת ועם ישראל חוזר לארצו .הם תמיד תמכו בציונות ובהקמת
המדינה ,מאז ועד הנה .הם אף תומכים ביהודה ושומרון.
וכאשר הם שואלים את עצמם :איפה הנצרות בזה? איפה הם? תשובתם פשוטה :שיבת ציון אינה
אלא שלב ראשון בגאולה ,אחר כך יבוא השלב העיקרי :התנצרות כל עם ישראל ,שהרי בעיניהם
הנצרות רק היא דת האמת .אף אנו אומרים שהגאולה קמעא קמעא ,שהקמת המדינה הוא נס גדול
ואנו אומרים תפילה לשלום המדינה ,אנו מודים שאין זו המדינה האידיאלית ולצערנו יש בה הרבה
חסרונות ,אלא יש להתאזר בסבלנות ,זו מלכות המשיח בדרך .כך ,להבדיל טמא לטהור ,הם אומרים
שהאידיאל האמיתי הוא שכל עם ישראל יתנצר ,אך בינתיים חזרתו לארץ ישראל הוא כבר דבר גדול
והם שמחים כל כך ועוזרים על כך ,אך מטרתם הסופית היא התנצרות כל עם ישראל.
להלן פירוט מיסודות הדת האוונגליקנית:
 .1האוונגליקנים מאמינים כי ע"מ להגיע לישועת הנפש ,על המאמין לעבור חוויה דתית אישית,
שבמסגרתה הוא מאמץ את יש"ו כמושיעו האישי .רק אלו ש'נולדו מחדש' ואימצו את יש"ו
כמושיעם יזכו לגאולה.
 .2הפרוטסטנטיזם האוונגליקני מחויב לאוונגליזציה ,דהיינו להפצת הבשורה הנוצרית .עבורו
המסיון הוא חלק בלתי נפרד מהחיים הדתיים .רוב ארגוני המסיון הנוצריים הקיימים היום
שייכים לזרם האוונגליקני ,ולא לשאר הזרמים.
 .3האוונגליקנים רואים ב"ברית החדשה" דבר אלוהי-ם לקהילה האנושית.
 .4חלקים ניכרים של המחנה האוונגליקני מחזיקים באמונה המשיחית הנוצרית בשיבתו
הקרובה של יש"ו לכדור הארץ והקמת מלכות האל לאלף שנים )המלניום(
 .5התפיסה השלטת היום בקרב האוונגליקנים היא "תורת העידנים" – תפיסה זו אומרת
שההיסטוריה מחולקת לעידנים שונים ,ובכל עידן יש תוכנית אלוהי-ת שונה למין האנושי.
 .6שלבי ה"גאולה" לשיטתם הם :שיבת עם ישראל לארצו .לאחר מכן יקום שליט יהודי ויתחזה
למשיח והוא יבנה את בית המקדש ויחדש את עבודת הקורבנות ,והוא ירדוף את היהודים
המאמינים ביש"ו .אחר כך תהיה מלחמה גדולה ובסופה יתגלה יש"ו ,במלחמה זו ימותו שני
שליש מעם ישראל והנותרים יאמינו ביש"ו .הוא ימגר את השליט היהודי ,בירת העולם תהיה
ירושלים ,ועם ישראל יסייע לו להנהיג את כל האנושות .לאחר מלכות אלף שנים יעברו על
כדור הארץ שינויים קוסמולוגיים ,גיאולוגיים ואקלימיים ,וייווצרו "שמים חדשים וארץ חדשה".
אלוהי-ם האב יצטרף אל יש"ו בנו בניהול כדור הארץ ,יתרחש יום הדין האחרון ,החטא והמות
ימוגרו ,ותחל התקופה האוטופית שבה יגור זאב עם כבש.
 .7בעוד הנצרות הקתולית מייחסת לנבואות התנ"ך משמעות אלגורית )שאין הנבואות מתכוונות
לעם ישראל כפשוטו אלא ל"עם ישראל הרוחני" – דהיינו מאמיני יש"ו( הנצרות האוונגליקנית
תופסת את התנ"ך כפשוטו .לכן שיבת ציון והתבססות עם ישראל בארצו הם שלב הכרחי
בגאולת העולם והתגלותו של יש"ו.
 .8לשיטתם ,למאמיני יש"ו יש ברית רוחנית עם ה"אל" ) -יש"ו( ,שזכו לה בעקבות הכרתם
ב"משיח" ובזכות פעולתם לקירוב בואו והתקבלותו בעם ישראל.
עם התפתחותם של תנועת הציונות ותהליך שיבת ציון ,חלה התעוררות משיחית בקרב העולם הנוצרי
– אוונגליקני ,ומאז הם מגלים עניין רב בגורל היהודים ובאפשרות שיבתם לארץ ,שהרי לשיטתם זה
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שלב הכרחי להופעת יש"ו וגאולת העולם על ידו .הם רואים במדינת ישראל סימן מעודד המבשר על
שובו הקרוב של יש"ו.
כאמור" ,נוצרים ידידי ישראל" הם נוצרים אוונגליקנים ,עובדי עבודה זרה המאמינים באותו האיש,
והמניע לקשריהם עם ישראל ותמיכה בהתנחלויות וישובים הוא אמונתם ביש"ו – ורצונם לקירוב
התגלותו .הם מחזיקים בעמדות ימניות )ארץ ישראל השלמה לעם ישראל( ,מאוהבים בעיקר בישובי
יש"ע ,וכל זאת מתוך אמונתם ששיבת ציון היא השלב הראשון המקדים את בואו של יש"ו.
גם ארגוני המסיון הם פרי הזרם האוונגליקני" .אוונגליקניזם" פירושו לגרום לאחרים להתנצר )מילון
אוקספורד( – זו חובתם כמאמינים באותו האיש ,שעם ישראל צריך להאמין בו ולהמליכו עליהם.
הידידות עם ישראל והפעילות המסיונרית אינם סותרים זה את זה אלא משלימים זה את זה.
לכן הם תומכים בארגוני המיסיון ,הם גם תומכים במדינה וביהודה ושומרון וגם במיסיון ,ואינם רואים
בכך שום סתירה ,לא אידיאולוגית ולא מעשית .לא אידיאולוגית – כי הציונות היא שלב המוביל למטרה
הסופית והעיקרית של ההתנצרות הכללית ,לכן הינם עסוקים בשתי המטרות גם יחד .לא מעשית – כי
הם פועלים בחכמה בחדירה איטית ללבבות ,מתוך בניית יחסי אמון .מתן כסף מסייע להפיל מחיצות,
פותח להידברות .הם מזמינים אותנו אצלם ומזמינים עצמם אצלנו – הרי הם ידידים .כך הסלידה
הטבעית מפני התנצרות שהיא עבודה זרה ,וגם שפיכות דמים של מיליונים מישראל – הולכת
ונעלמת ,נוצרים קשרים .מנהיג של אחת מהכתות של נוצרים ידידי ישראל אמר" :הציונות הנוצרית
עזרה ליצירת אווירה נוחה לפעילות מיסיונרית בקרב היהודים" .בוודאי אינם אומרים :התנצר תמורת
עזרה וכסף ! אלא זהו חלחול ארוך טווח .כאשר הם באים לדבר אל לבם של יהודים כדי לקרבם
לנצרות ,הם מציגים את עצמם :אנו ידידי ישראל ,הנה הצטלמנו עם פלוני איש ציבור ,וכך נוסכים
אמון.
איננו אומרים שהם נותנים כסף כתרגיל כדי לנצר .לאו דווקא ,הם באמת אוהבים את הציונות,
"הציונות הנוצרית" ,הם באמת מחבבים את יהודה ושומרון .יחד עם זה ,הינם אוהבים את דתם
ורוצים לנצר אותנו .יש להם שתי אהבות שאינן סותרות ,וכמובן האהבה העיקרית היא השאיפה שעם
ישראל יתנצר.
לכן אותם פרוטסטנטים פונדמנטליסטים הם גם תומכים בארץ ישראל וגם תומכים במיסיון ,כמובן
הינם נזהרים שלא נקשר בין שתי מגמות אלה ,ולא אותם אנשים מופקדים על שתי העבודות ,כדי
לטשטש עקבות .לפעמים אפשר לפגוש אותם יחד  ,כגון בתהלוכה משותפת "של נוצרים ידידי ישראל
ויהודים המשיחיים" שהינם מיסיונרים מוצהרים.
האוונגליקנים "ידידי ישראל" מסתירים את שאיפותיהם ומגלים רק "חצי אמת" .דבר זה הוא מחויב
המציאות מבחינתם ,שכן רק על ידי כך הם יכולים להתקרב ליהודים וליצור קשרים .אם היו מגלים את
מטרתם ואת אמונתם ודאי שלא היו יכולים להתחבר ליישובים ומוסדות בישראל ,אלא היו נתקלים
בהתנגדות אנטי ידידותית .לכן ההנהגה האוונגליקנית מכוונת את מאמיניה להתמקד רק בשלב
הראשון של הגאולה ,והוא ביסוס חזרת עם ישראל לארצו השלמה ,ולהתעלם מהיעדים האמיתיים.
ישנו כומר בשם פט רוברטסון )ימח שמו וזכרו( שכתב מאמר שלם תחת הכותרת "מדוע תומכים
הנוצרים האוונגליסטים בישראל" .המאמר נמצא אצלי בשלמותו .לדאבון לב המאמר מוצג לראווה
באינטרנט לכל דורש .במאמר זה הוא מרבה לבטא את אהבתו והערצתו לעם היהודי ,הוא מונה את
מעלותיו של עם ישראל ביחס לעמים הערבים שמסביבו ,הוא מפרט את ניסי שיבת ציון הקמת
המדינה ומלחמות ישראל ,משבח את התפתחותה של המדינה מבחינה כלכלית ,מדעית ,צבאית
וחקלאית .הוא רואה בכל המהלך של הקמת המדינה נס אלוה-י המעיד על השגחתו המיוחדת של
האל על עם ישראל .ממש עושה רושם שלמד כמה שנים בישיבת מרכז הרב  ...הוא מספר על
האהבה העמוקה שרוחשים האוונגליסטים לעם ישראל .הוא מפציר בנו לא לעשות שלום עם הערבים
ולא לוותר על חלקי ארץ ישראל .הוא מספר על סלידתם של האוונגליסטים מהאנטישמיות שמופנית
כלפי עם ישראל ,ועל ההזדהות העמוקה שלהם איתנו בצרותינו ובסיבלנו וכו' וכו'
אך בתוך דבריו מובלעים דברי שמד מכוערים ,מלאים טומאה ורפש .להלן מקבץ חלקי:
"אנחנו הנוצרים האוונגליים אומרים לידידינו הישראלים בפשטות" :תנו לנו לעבוד את אלוהינו
יחד ,על-ידי התנגדות לארס הקטלני של האנטישמיות והאנטי-ציונות שמציף במהירות את
העולם".
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"עליכם להבין שהאלוהים שדיבר אל משה בהר סיני הוא האלוהים שלנו .אברהם ,יצחק ויעקב היו
אבותינו הרוחניים .ירמיהו ,יחזקאל ,דניאל ,ישעיהו – הם נביאינו .דוד המלך ,שאלוהים ראה בו
איש כלבבו ,הוא הגיבור שלנו .ירושלים עיר הקודש היא בירתנו הרוחנית ,והמשכיותה של
הריבונות היהודית על ארץ הקודש מהווה חיזוק נוסף לעובדת קיומם של אלוהים וכתבי הקודש,
ושדבר ה'  -אמת הוא .עלינו לזכור שהנוצרים האוונגליים עובדים את היהודי ,שלפי אמונתנו היה
המשיח שעליו דיברו הנביאים הקדמונים ושבידיו הפקיד ה' את הפצת דברו בכל העולם
באמצעות שנים-עשר השליחים היהודים".
והרי הטפת מוסר על אי – נטישת המקומות המקודשים:
"שערו בנפשכם ,המקום שבו אברהם אבינו לקח את יצחק כדי להעלותו עולה לאלוהים ,המקום
שנקנה על-ידי דוד המלך מאֲ ַרוְנָה היבוסי ,מקום מקדש שלמה ,מקומו של קודש הקודשים,
המקום שבו ישו המשיח דיבר והלך ,עצם המוקד הרוחני של הפולחן היהודי לאל האמיתי האחד
– כל זה אינו אלא ערימת אבנים קדושות שאינה ראויה להקרבה? איזו טענה שלא תיאמן!
גבירותי ורבותיי שלא תהיה לכם טעות בעניין הזה ,העולם כולו מיטלטל כעת במאבק דתי,
שאיננו על כסף או שטח ,הוא לא ניטש על עוני מול עושר ,הוא לא מתחולל על מנהגים עתיקים
כנגד מודרניות .המאבק הוא על השאלה מיהו האל העליון :האם זהו הּוּבָאל ,אל-הירח של מכה
הידוע בשם אללה ,או אֲ -ד ֹ-נָי י ְ–הו-ה התנ"כי היהודי-נוצרי) ".במקור כמובן שהופיעו שם הוי-ה ושם
אדנות בלי קווים מפסיקים(.
הכומר הנ"ל הוא בעלים של תחנת טלוויזיה מסיונרת בשם  CBNומטרתה היא ככתוב באינטרנט
להכין את העולם לביאת יש"ו ,ופעילותה למען האדרת הא-ל ובנו יש"ו .את שידוריה קולטים טוב
במיוחד בתחומי יש"ע.
אחד מארגוני "נוצרים ידידי ישראל" הוא הארגון ") "CFIר"ת נוצרים ידידי ישראל( .באתר האינטרנט
של  ,CFIתחת הכותרת " "MISSION STATEMENTנכתבו הדברים הבאים:
WE BELIEVE THE LORD JEJUS IS BOTH THE MESSIAH OF ISRAEL AND
SAVIOR OF THE WORLD
הארגון הראשון של העברת תמיכה כספית לישראל מנוצרים אוונגליסטים שהוקם על ידי יהודי
אורטודוכסי הוא הארגון "קרן ידידות" .היוזם והמקים של הארגון הוא "הרב" יחיאל אקשטיין ,יהודי
אמריקאי .להלן כתבה שהתפרסמה באתר של גוש קטיף ,מתאריך 21.12.07
"הרחבת השותפות בין הסוכנות היהודית לקרן לידידות בראשות הרב אקשטיין .הקרן תתרום
לסוכנות היהודית כ 180 -מיליון ש"ח בעיקר לפעילויות עליה וקליטה.
בימים האחרונים נחתם הסכם להרחבת שיתוף הפעולה בין הסוכנות היהודית לקרן לידידות
)(The International Fellowship of Christians and Jewsבראשות הרב יחיאל אקשטיין.
במסגרת זו תתרום הקרן אשר מגייסת תרומות בעיקר בקרב נוצרים אוהבי ישראל והעולם
היהודי ,לסוכנות כ 180 -מיליון  45) ₪מיליון דולר( בשלוש שנים ,בעיקר למען פעילויות בתחום
העלייה והקליטה.
שיתוף הפעולה בין הקרן לידידות לסוכנות היהודית החל כבר מאז הקמת הקרן לפני כעשר
שנים .ההסכם החדש יביא להגדלת המשאבים ,שמשקיעה הסוכנות היהודית בתחומי העלייה
והקליטה ותאפשר חיזוק והעמקת הפעילויות בתחומים אלה.
השותפות תבוא לידי ביטוי בהצבת הקרן בהנהגת הסוכנות היהודית לצד איחוד הקהילות
היהודיות של צפון אמריקה ) (UJCומגבית קרן היסוד .ההחלטה התקבלה בברכת כל השותפים.
מדובר בהסכם היסטורי בו זוכה השותפות האסטרטגית עם הקהילה הנוצרית ללגיטימציה בלב
העשייה הציונית של הסוכנות היהודית .זו הפעם הראשונה שיש לנוצרים אוהבי ישראל מושב
בהנהלת הסוכנות יחד עם הקהילות היהודיות.
"השותפות הזו תאפשר לסוכנות היהודית לעמוד באופן הטוב ביותר באתגרים העומדים בפנינו
כיום ולחזק את הטיפול באוכלוסיות ,הזקוקות לכך" אמר יו"ר הסוכנות היהודית ,זאב בילסקי .
"תרומתו ארוכת השנים של הרב יחיאל אקשטיין והקרן לידידות למדינת ישראל בתחומי
הביטחון ,החברה וקליטת העלייה ושיתוף הפעולה ההדוק עם ממשלת ישראל ,הרשויות
המקומיות ,הסוכנות היהודית וגורמים נוספים ,הוא אות של כבוד לקהילות הלא-יהודיות ,תומכות
ישראל ברחבי העולם ,שהעמידו את חיזוק מדינת ישראל בראש סדר העדיפויות".
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הרב אקשטיין אמר" :כבר לפני  30שנה זיהיתי את החשיבות והקשר האסטרטגי העמוק בין
הקהילה הנוצרית לעם היהודי ומדינת ישראל .החבירה שלנו לסוכנות היהודית מהווה הכרה
חשובה מאוד בברית האסטרטגית והחשובה הזאת לעם היהודי כולו".
הקרן לידידות תרמה בשנים האחרונות למעלה ממיליארד  ₪למדינת ישראל למגוון עצום של
פעילויות לרבות שיפוץ המקלטים בצפון ,למשטרת ישראל ,לפרויקטים חברתיים ,לקידום נוער
בסיכון ,לקליטת עלייה ולמען חיילי צה"ל .זאת בנוסף למאות מיליוני  ₪שניתנו לעם היהודי
בחו"ל בעיקר במדינות חבר העמים לשעבר ,קהילת בני המנשה ועוד".
אקשטיין מציג את עצמו בארץ כרב אורטודוכסי ,הדואג להשגת תמיכות-ענק לטובת מדינת ישראל.
כותב הרב צפניה דרורי :
"בפרסומיו באנגלית לעומת זאת הוא מבהיר את השקפת עולמו בצורך לקשר את הנוצרים והיהודים
מטעמים רוחניים ודתיים .כפי המפורט להלן .צפייתו היא לראות את היהדות והנצרות הולכות כל
אחת בדרכה ומתאחדות במטרה .המשל שהוא נוקט בו לצורך זה ,מזעזע ,אך מבהיר את הכוונה
בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים ,שני הכרובים שבקודש הקודשים אחד מהם הוא היהדות והשני
)עפר ללשונו( הוא דת הנוצרים ,ורק בחיבורם תבוא השלמות.
בספרו המפואר המסע הביתה ע'  204הוא מספר "...איש יהודי שעבר ראה שיצאתי עם כיפה על
הראש והסתובב בתרעומת .ללא ספק בהנחה שאני יהודי למען ישו ,למרות שאני לא מאמין כמו
שגימי )חברו הנערץ הנוצרי( מאמין .כי מבחינתי )ישו( הוא יהודי שהביא  ,SALVATIONאת הישועה
לגויים במספר היבטים .זה בדיוק מה שאני הפכתי להיות ...יהודי למען ישו" .אין ספק איפה שמייסד
קרן הידידות מעריץ את הנצרות ולפיכך הוא מסכם ואומר  :רק כאשר שני הכרובים )הנוצרי והיהודי(
יושיטו יד ויגעו אחד בשני נחזה בהאדרת האל ובגאולה] ".צילום עמוד זה מספרו נמצא אצלי[
הרי לפנינו יהודי מומר ,בצורה המכוערת ביותר ,שבאתר של גוש קטיף הוא "הרב אקשטיין" ,וכן בעוד
הרבה מקומות ,לצערנו.
לאקשטיין יש קשרים עם פט רוברטסון ,הכומר המסיונר ,ימח שמו.
ג .פסיקת ההלכה
לאחר שהתברר מהי המשמעות של "נוצרים ידידי ישראל" ,המסקנה ההלכתית נעשית ברורה מאליה.
הרי נצטווינו בתורה להוקיע כל עבודה זרה ,ואיך נשתף פעולה עם עובדי עבודה זרה ,שעושים מה
שעושים מתוך אמונתם באותו האיש ומתוך רצון שהדבר יביא להתגלותו .מתוך תרי"ג המצוות של
תורתנו הקדושה ישנם  51מצוות הנוגעות לאיסורי עבודה זרה .היחס של גדולי ישראל בכל הדורות
לטומאת הנצרות היה תמיד יחס של תיעוב ושינאה .אין דבר שנצטווינו להתרחק ממנו ולשנוא אותו
כמו טומאת העבודה זרה .היאך יעלה על הדעת ליצור קשרים עם טומאת העבודה זרה ?
מלבד זאת ,הרי כוונתם היא לשבור את מחיצת השינאה והריחוק שבין היהודים לבין הנצרות ,כדי
שתיפתח האפשרות להמיר את דתנו ח"ו .איך ניתן את ידנו לדבר זה ? איך ניקח חלק ביצירת "קשרי
ידידות" עם עובדי עבודה זרה החפצים להמיר דתנו ?
זאת ועוד ,ארגונים מסיונרים רבים פועלים תחת הכותרת "נוצרים ידידי ישראל" )לדוגמא צעדה של
"היהודים המשיחיים" ,שבראשה התנוסס שלט "נוצרים ידידי ישראל( ,הן בארץ והן בתפוצות.
הפעילות "הידידותית" מסייעת למסיונרים לפעול את פעולתם .דוגמאות רבות ומצערות אפשר לראות
באתר של "יד לאחים" .פעילים מסיונרים משתמשים במסמכים של "ידידי ישראל" ,ובתמונות שהם
מצטלמים ביישובים ,ובמכתבי התודה שיישובים שולחים להם ,ועל ידי כך מצליחים לחדור לליבם של
אנשים .נמצא שעצם הקשר עם "נוצרים ידידי ישראל" הוא סיוע עקיף לפעולות מסיונריות.
מעבר לכל זאת ,נפסק בשו"ע יו"ד סי' רנ"ד שאסור לקבל צדקה מגוי בפרהסיא ,משום חילול השם.
קבלת כסף מנוצרים אלו היא איסור גמור ויש בו חילול השם נורא.
נצטט כאן מכתב שפירסם מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל )אגרות א' אס"א( ,אודות בית
מרקחת של נוצרים מסיונרים ,שמשך אליו אנשים ע"י מכירת תרופות בזול.

אברהם יצחק הכהן קוק מכתב מזהיר לאחינו היקרים יושבי עה"ק ירושלים ויתר ערי הקודש
והמושבות באה"ק תובב"א .את צערי הגדול מוכרח אני להודיע לכם אחי היקרים ,מצפה אני לרחמי
שמים שדברי אלה היוצאים ממעמקי פצעי לבבי ,יכנסו בתוך הלבבות ,וכולנו ,כנסת ישראל אשר
בארה"ק ,כאחד נהיה מזורזים לגדור את הפרצה הגדולה העושה בנו שמות ואוכלת כעש את
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נשמתנו .המסיתים ,זאת היא צרת ארץ ישראל בכלל וצרת ירושלים העתיקה ביחוד .ההסתה ,צידת
הנפשות ,היא מתמדת בפעולותיה המזיקות לנו זה שנים רבות ותקופות באה"ק ובעיר הקודש,
וההיזק הבא ממקום הקדוש ,מא"י ומירושלים ,מהשפעת ההסתה ,הוא דוקר ומכאיב אותנו באין
ערוך ,הרבה יותר ממה שמכאוב הנורא הזה יכאיב בכל מקום שהוא פוגע אותנו .ובהנפשות
הנצודות ,ברשת זו טמנו להם חברת המסיתים ביחוד בארץ הקודש ובירושלים ,יוצאים
ביותר לדאבוננו עוכרי עמם היותר טפוסיים .מסיתים ומדיחים ,ומובילים את ארס השמד למקומות
רבים בין אחב"י באפסי ארץ .והנה בימים הראשונים הטובים מאלה ,באמץ הרוח ורגשי החיים
העצמיים של ישראל ,בקדושת התורה ובגדולת האמונה הטהורה ,אבל היו גם רעים מימינו במצב
החיים הגשמיים ,בחיי החברה ,ובתיקון צרכי הכלכלה ,והמרפא ,אז בימי צרה ומצוקה עמדו
אבותינו ורבותינו הקדושים כחומת ברזל ,להציל את הנפשות החלושות העלולות להיות הולכות
לטמיון ע"י אמצעי ההסתה הבדוקים לבעלי מלאכה זו ,ובאיסורים חמורים מאד הזהירו את העם
להרחיק את דרכו מעליה ולא יקרב אל פתח ביתה ,שלא יהנה מטובתה ,ולא ילחם במנעמיה ,הודיעו
והזהירו על המות אשר לנשמה הישראלית בסיר הבשר ,ולא בנזיד העדשים שהם מקריבים לפני
הכושלים הללו ,להיות להם כדגן אשר במצודה לאחוז על ידו יונות פותות .היו ימים אשר היה קשה
בירושלים ובא"י בכלל ,למצוא עזרת רופא ואמצעים של רפואה ,ובמסירות נפש ברחו אבותינו בני
א"י מלהלכד בפח המסיתים גם כאשר הגיע הצרה עד הנפש ,ובמסירות נפש אמיתית עמדו על
חייהם האמיתים ועל חיי עם ה' כולו והתרחקו מהם ומטובותיהם .והנה עתה ,רבותי ואחי האהובים,
העינים נחשכות מראות ,כי התחילה הפרצה המגואלת הזאת להראות בירושלים ,אשר אמנם יחידים
המה המנבלים את עצמם עד לידי מדה זו אבל אם לא נמהר לתן על אלה חלושי הנפש בקול רעש
גדול ,הנה הם מרחיבים את הפרץ .על ידי מה שאחיהם לומדים ממעשיהם ,ובשביל ריוח קטן של
כסף נמאס ,של הזלת סמי המרפא ,או בשביל איזה דמיון נתעה ליחס גדולות דוקא לרופאיהם ,בזמן
שב"ה נמצאים כעת עמנו מאחינו רופאים מומחים ,ומציאות של סמי מרפא בתכונה טובה ומספיקה,
בעבור טובה דמיונית קלת ערך זו ,מרהיבים עזות היחידים הללו ,ומבזים עצמם את אמונתם
הקדושה ,ואת עמם ומשכימים לפתחיה של ההסתה בשפלות נפש נוראה .ומאלה אשר מלאים
הצטדקות כשמוכיחים אותם ומדברים עליהם על גודל עונם ,וחומר חלול השם שיש במעשיהם,
מתפרצת היא מחלת השמד כארס נחש ,והם הם הערבים על כל נפש אבודה והולכת לטמיון ,ע"י מה
שהם מקררים את היורה של האסור הנורא הזה ,של ההשכמה לפתח ההסתה ,וההנאה מאסור
הנאה האיום הזה ,שהוא כרקב לבית ישראל ,וערבים הם האנשים הללו בעד כל הפעולות השמדיות
העלולות לצאת ע"י ההתקרבות השפלה הזאת ,על ידי הנפשות השפלות שאחרי שהן נמכרות כבר
לההסתה ,נעשים הם שלוחים מדבר עבירה ,ויוצאים בתור צידים מסיתים ומדיחים בגלוי ובסתר
ובערים גם במרחקי ארץ ,וכל המכשלה הארורה הזאת ,וכל התוצאות המרות והרעות היוצאות לנו
מהמומרים הללו ,הלא הקולר תלוי גם כן בצוארם של אלו הנטפלים לדבר עבירה ,שעונשם שוה
לעוברי עבירה עצמם .על כן קולי קול מר צורח ,קול נפש נכאה מיוגעת מעצת מכאובים מעני
עמי ,ומעלבון קדושתו הנעלה והמרמם ,חדלו לכם אחי מדרכי שאול הללו ,תמכו אשוריכם ,בדרכי
רבותינו ואבותינו הקדושים ,אשר הזהירונו מלכת על גחלים הבוערות הללו ,אשר ארס שרץ מעופף
שרוי בהם לנשמתנו הכללית והפרטית ,זכרו את האסורים הנוראים והחמורים שגאוני עולם קדושי
הדורות נוחי נפש ז"ל זי"ע הודיעו בקדושתם ,אסורים היוצאים ממקור הקודש ,ממעין הקדוש
והטהור של קדושת נשמת ישראל ואור תוה"ק והטהורה העומדת לעד ,על כל הקרב
ליהנות מהטובות המדומות הללו העוכרות את ישראל ,ומעבירות נפשות רבות על דעתן ודעת
קונן .היו זהירים ברוחכם ,והזהירו ועמדו על המשמר בכל כחכם שלא ליתן מקום למחלת ההסתה
הנוראה מלהתדבק בגדול הקודש התרחקו מכל עזרה ומכל הנאה של המסיתים ,ושומר ישראל
ישמור את עמו מכל מכשול ,ואופל אלמנה יאיר בשמש צדקה ומרפא .לשוב את שבותנו כימי עולם
וכשנים קדמוניות ,ושב ישראל שקט ושאנן על אדמת קדשו ,ברוח ה' אשר עמו ,ובדברו אשר שם
כפיו ,אשר לא ימושו מפיו ומפי זרעו וזרע זרעו מעתה ועד עולם ,ואור חדש יאר על עמו
ונחלתו בתתו מציון ישועה לישראל ותפארתו.
להלן ציטוטים מפסקי הלכה מגדולי דורנו:
כך כתב הרב נבנצל שליט"א" :לא בכדי המשילו חז"ל את אדום לאותה חיה טמאה הפושטת את
טלפיה שהם סימן טהרה אך בפנימיותה סימן טמאה .אין להם שום חזקת כשרות ונאמנות ,אלא
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חזקת מסיתים ורודפים שכנגדם תקנו חז"ל את ברכת המינים ,בראותם את גודל הסכנה
מהפיתויים והמדוחים.
 ...אחרי ששאלוני ,רצוני להוסיף ולבאר באר היטב שיש להתרחק מכל הכיתות הנוצריות גם
המצהירות שאינן עוסקות במסיון ,ובכלל ראוי ככל האפשר להמנע מלקבל צדקה מן הגוים
כמבואר בחז"ל ,וכל שכן שאצל חלק מאלה זה חלק מהדת הכוזבת שלהם לחזק ישיבת ישראל
בארצו ,ואנו רוצים לישב כאן בהתאם לתורת ישראל ולא חס וחלילה כתמיכה בעבודה זרה".
מפסקי הרב דב ליאור ,באתר 'ישיבה':
ט"ז כסלו תשס"ח
שאלה:
האם אפשר לקבל תרומה מארגון "נוצרים ידידי ישראל" לצרכים רפואיים ,גם אם אין בהם פיקוח
נפש ודאי?
תשובה:
ברור שאסור .בזמן הרב קוק ,לפני  90 - 80שנה ,היה לנוצרים בית מרקחת בירושלים והרב אמר
שלא לבוא אליהם )הם נתנו בחינם או חצי בחינם( ,ולא לקבל מהם שום דבר .אין בעיה לקבל שי
משאינם יהודיים שמעריכים את עם ישראל ,אבל אם זה בשם הנצרות אסור לקבל.
ד אדר תשס"ז
מועצה איזורית ’חוף עזה’ קיבלה תרומה של איפודי מגן מהכנסייה הנוצרית תומכת ההתיישבות
ביש"ע .האם מותר להשתמש בהם?
תשובה:
בעיקרון מכיון שמדובר במוצהר בכנסייה ובשם הנצרות ,אין להשתמש כי בוודאי כוונתם אם לא
הגלויה אז הנסתרת ,גם להעביר את היהודים על דתם ,אמנם במקרה דנן ,בדיעבד כשכבר
קיבלתם את האפודים ,וגם יש בזה חשש של פיקוח נפש ,אין חיוב לזרוק אותם.
אם מדובר בנכרי סתם שמעניק מתוך הערכתו לעם ישראל אזי מותר לקבל ממנו ,ואין בזה משום
חסד לאומים חטאת
עוד כתב הרב ליאור "מה ששאלת בנוגע לקבלת תרומות מנוצרים הנה ידועה שיטתו של הרב
זצ"ל שכתב שאין לקבל מנוצרים מיסיונרים אפילו תרופות וכן כל תמיכה בייחוד מאלה שנקראים
אונגליסטים שהם קשורים למיסיון שיש בדעתם שעם ישראל ישוב לדת שלהם וכל התמיכה הזו
כמו שמפטמים שור על מנת לשוחטו "...
"עיקר הבעיה היא באותם המשתייכים לכת האונגליסטים שלמרות שאינם אומרים שכוונתם שעם
ישראל בסופו של דבר יאמין באותו האיש אבל זו אמונתם ויש להתרחק מהם"
כך כותב הרב אבינר:
"מה שהם תומכים במדינת ישראל זה משום שהם רואים בה שלב בהתגלותו המחודשת וקימתו
לתחיה של המשיח-האל-האדם שבו הם מאמינים .אותם `אוהבי מדינת ישראל` הם הם הנוצרים
שעל ידם נשרפו ונשחטו מאות אלפי יהודים ,ובחסדי ד` עלינו כבר אין בכוחם לשרוף את
גופותינו ,אך הם ממשיכים לשרוף את נשמותינו – ``גדול המחטיאו מן ההורגו ``.הם מזרימים
מאה מיליון דולר לשנה לתמוך בארץ ישראל ובה בעת  -מאתיים מיליון דולר למיסיון בארץ
ישראל .הכל תחת קורת גג אחת .נותנים כסף וגונבים נשמות .מארגנים מפגשים יהודים-נוצרים,
דיאלוגים ,ועדות משותפות ,ומפזרים חומר מיסיונרי לרוב.
זאת תוכניתם הכוללת כפי שעולה מפרסומיהם :לנדב סכומי כסף גדולים כדי לרכוש את אמוננו,
לפרוץ את מחסום ההרתעה היהודית הטבעית וליצור לגיטימציה .אוי לנו כי אנו מכניסים במו
ידינו את כוח הטומאה למוסדות החסד והתורה הקדושים והטהורים שלנו .אגב ,מרבית העולים
שהנוצרים מסייעים להם לעלות מחבר העמים ,אינם אלא גויים .
שמא תאמרו" :זה בסך הכל כסף! מה אכפת לנו מה מקורו? העיקר שנשתמש בו לטובה" .זה
מזכיר שברומא העתיקה התקינו בתי שימוש ציבוריים תמורת תשלום .תמהו בסנאט`` :מזה
ניקח כסף?!`` השיב אספסיאנוס-קיסר הרשע`` :לכסף אין ריח`` .אך לכסף של הנוצרים יש ריח,
ריח של שרפת עשרות אלפי גופות וריח שרפת עשרות אלפי נשמות – עד עצם היום הזה .הייתם
מקבלים כסף מארגון הקשור במישרין או בעקיפין לסחר קטינות?! מה ההבדל ?
על הפסוק`` :ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם עץ ואבן כסף וזהב`` )דברים כט טז( ,הסביר
גדול אחד :בתחילה ,עבודה זרה נראית כדבר משוקץ ומתועב שאין הדעת סובלתו ,אבל במשך
הזמן מתרגלים והיא נראית כעץ ואבן שאינו משוקץ ומתועב ,לבסוף נראית נחמד ככסף וכזהב.

כל אלה אינם דברי מוסר והתעוררות בעלמא אלא הלכות מפורשות .כך פסקו גדולי
דורנו ,הלוא המה מרן הגר``א שפירא ,הגרי``ש אלישיב ,הג``ר נסים קרליץ ,הג``ר דב
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ליאור רבה הראשי של חברון ,הג``ר שמואל אוירבך ,הג``ר שמחה הכהן קוק רבה של
רחובות ,הגאונים של בית הדין של העדה החרדית ,וכן הוקם לעניין זה בית דין מיוחד
מטעם הרבנות הראשית לישראל ,ועוד רבנים גדולים באמריקה .
כאמור האיסור חמור מאד בגלל כמה טעמים ,שכל אחד מהם מספיק:
 .1המקבל צדקה מגויים בפרהסיא גורם לחילול השם נורא )סנהדרין כו ב(
 .2הוא מחזק את המשך קיומם וגורם אריכות לשלטונם )ביבש קצירה תישברנה .בבא בתרא י ב(
 .3הוא מאדיר את הדת הנוצרית ,שהרי אין מדובר בגוי נוצרי פרטי שתורם אלא בכנסיות נוצריות
ובזה הוא קרוב לאביזרייהו בעבודה זרה שמייקר שם אלילים ,שהרי הם מאד מפרסים זאת
ומתפארים בזאת.
 .4הוא מסייע ומכשיר את פעולות המיסיון בעתיד ,והנו שותף למעשה הנורא ומתחבר לאנשים
שקוראים להתנצר .בל נשכח שעד עצם היום הזה הם חותרים לכך שכולנו נתנצר .למשל אותם
נוצרים אוהבי ישראל ,ארגנו מחנה בחוץ לארץ ,מחנה עבור נוער יהודה ושומרון ,ושטפו אותם
שם כמעט יום יום בתעמולה מיסיונרית )ועיין עוד בנדון ``באהבה ובאמונה``  .231 – 230ויגש
ויחי תש``ס(.
פסקי הלכה נוספים ראה בנפסחים.
סוף דבר

אנו חפצים להגדיל את היישוב ,לבסס אותו ,ולשם כך אנו נדרשים להשיג תקציבים גדולים.
כיישוב ,בראש ובראשונה עלינו לתת את ליבנו ודעתנו על זכות קיומו הרוחני – שהיישוב יתנהל על
טהרת הקודש.
כשם שכאנשי אמונה אנו בטוחים שמי שמנסה להתפרנס ע"י איסורי גנבה ,ריבית ,וכד' – מלאכתו לא
תצלח ,כי ברכת ד' היא תעשיר ,כן עלינו להיות בטוחים שמי שמנסה להתפרנס ע"י כסף טמא ,במלוא
מובן המילה ,מלאכתו לא תצלח .וכאן לא מדובר רק בכסף טמא ,אלא באיסורים חמורים מאוד ,כפי
שפורט לעיל.
לא נטמון ראשנו בחול .לא נעשה עצמנו כמתעלמים מכוונתם האמיתית של הנוצרים ,ומההשלכות
הנוראיות של הקשרים איתם.
לא נלמד ממעשיהם של אחרים) ,ולדאבוננו גם רבנים( ,שלא באו חשבון ,לא שמעו לקולם של גדולי
ישראל ,לא עמדו בפיתוי ,ומצאו לעצמם "הוראות היתר".
אם נשכיל לקדש שם שמים ,להימשך אחר רצון התורה ולא אחר בצע כסף ,בטוחים אנו כי השי"ת ישפיע
עלינו ברכה עד בלי די ,ונפוץ ונרבה לרוב.
ארץ ישראל לא נקנית בכסף של נוצרים ,אלא במסירות נפש על קדושתה.
כתב הרמב"ם )הלכות ע"ז פ"ז( "מצות עשה היא לאבד עבודת כוכבים ומשמשיה וכל הנעשה
בשבילה שנאמר אבד תאבדון את כל המקומות ונאמר כי אם כה תעשו להם וגו' ,ובארץ ישראל
מצוה לרדוף אחריה עד שנאבד אותה מכל ארצנו ,אבל בחוץ לארץ אין אנו מצווין לרדוף אחריה
אלא כל מקום שנכבוש אותו נאבד כל עבודת כוכבים שבו ,שנאמר ואבדתם את שמם מן המקום
ההוא ,בארץ ישראל אתה מצווה לרדוף אחריהן ואי אתה מצווה לרדוף אחריהן בחוץ לארץ".
ויה"ר שנזכה לביעור כל הע"ז מארצנו
בברכה
נתן שלו
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נ .ב.
יש לציין שלא עסקנו כאן אלא בשאלה הנידונה ,והיא קבלת תרומות מנוצרים.
מעבר לכך ,יש עוד לדון על עצם ההתקשרות עם נוצרים ,ועל רכישת כבוד להם ,חלילה .גם נושאים
אלו טעונים בירור ,כדי לעמוד על חומרת הדברים .הריני מצרף כאן תשו' הגאון הרב משה פיישטיין
זצ"ל בדבר איסור התקרבות לנוצרים .ומתוך הדברים נלמד כמה יש לנו להתמרמר על כך שפעילות
ליצירת קשרי ידידות עם נוצרים נתפסת כדבר כשר ,רחמנא ליצלן.
תשו' האג"מ מועתקת כאן במלואה )יו"ד ח"ג סי' מ"ג(:

שני תשובות בענין איסור לילך לאסיפה עם נוצרים בענייני התקרבות באמונה והתחברות עמם.
א' י"ט אדר ראשון תשכ"ז מע"כ ידידי הנכבד מהר"ר דובער לאנדער שליט"א הנה בדבר
שכתר"ה הבטיח לבא למקום שיתאספו בכ"ג אדר א' קאטאליקן ופראטעסטאנטן /קתולים
ופרוטסטנטים /יחד עם בנ"י מחברי סינאגיאג קאנסול וגם חברים רבנים מהסתדרות הרבנים ,אף
שמה שידבר כתר"ה יהיה במילי דעלמא ,פשוט וברור שהוא איסור חמור של אביזרייהו דע"ז אשר
פשטה המגפה עתה בהרבה מקומות ע"י יזמת הפויפסט /האפיפיור /החדש אשר כל כוונתו הוא
להעביר את כל היהודים מאמונתם הטהורה והקדושה ושיקבלו את אמונת הנוצרים ,שיותר נוח
להעביר באופן זה מבאופן השנאה והרציחות שהשתמשו הפויפסטן שלפניו ,ולכן כל מגע ומשא
עמהם אף בדברים בעלמא ועצם ההתקרבות הוא אסור באיסור החמור דהתקרבות לע"ז ,ויש
להחשיב זה גם באיסור מסית ומדיח ,שאף אם כתר"ה ועוד רבנים שילכו לשם יזהרו בדבריהם וגם
לא יחניפו להכומרים ואמונתם כמו שמחניפים הראבייס המסיתים ומדיחים מרעפארמער
וקאנסערוואטיוון /מרפורמים וקונסרבטיבים /ילמדו מזה הרבה אנשים לילך לדרשות המיסיאונערן
/המסיונרים /וכדומה ,וכן אין לכת"ר לשלח אף במכתב לשם מה שהיה חושב לדבר כי כל פגישה
עמהם הוא סיוע למזימתם הרשעה ביותר .וכן אסור להשתתף בשום אופן באספות כאלו ששמעתי
שרוצים לעשות בבאסטאן וברומא וכל המשתתף עמהם יהיו מי שיהיו הם נחשבים למסיתים
ומדיחים את כלל ישראל ,דמה שעמלו המיסיאונערן של הקאטאליקן כל השנים ולא עלה בידם רק
מעט דמעט ,ח"ו ע"י רבנים חסרי דעת כאלו שרוצים להשתתף עמהם אפשר שישתמדו עי"ז הרבה
יותר ,ואין טוענים למסית לומר שלא נתכוין לזה ויתחייבו בנפשם ח"ו בזה ובבא.
ולכן לא ישגיח על מה שלא יקיים הבטחתו לבא לשם ולדבר כי אדרבה אולי עי"ז שכתר"ה לא ילך
מצד האיסור גם אחרים לא ילכו ויהיה בכלל מזכי הרבים .ידידו מוקירו ,משה פיינשטיין.
ב' בע"ה ט' אדר שני תשכ"ז מע"כ ש"ב ידידי וחביבי הגאון הגדול המפורסם מרביץ
תורה ברבים מהרי"ד סאלאווייציק שליט"א .שלו' וברכה כל הימים.
בדבר אשר איזה רבנים מהצעירים נלכדו בפח של ראש הכומרים בוואטיקאן בשם המועצה
האקומנית )עקומענישן ראט( ,אשר כוונתו הוא להעביר כל היהודים לאמונתם ח"ו והקראדנאלן
והבישאפן /והקרדינאלים והבישופים /נצטוו ממנו לעשות התחברות בין הכומרים ובין הרבנים
בוועדות )בקאמיטעס( בכל מקום ומקום וגם בהתכנסיות )קאנווענשאנס( ,והצליח מעשה שטן
שנתחברו לזה איזה רבנים בהוראת היתר שלא ידברו בעניני אמונה אלא בענייני חברה )סאציאלע
אנגעלעגענהייטן( ,אשר לבד שכמעט כל הדברים הם עניני דת שלהכומרים הוא השקפה אחרת,
ולבד שכל כוונתם הוא רק לבא ע"י זה לעניני אמונה ,הנה פשוט שעצם ההתחברות עמהם אף
לדברים בעלמא הוא דבר אסור בכל עת ועידן ,וכ"ש עתה שבא זה מעצה הרשעה של ראש
הכומרים שאסור ,וכדחזינן שהעתונים מתפארים מזה שכבר הוא כבאו לשיווי אמונה ודעות
ולהתפלל יחד וכדומה ,וכבר שאל אותי אחד מרבנים הצעירים אשר נשלח מהסתדרות הרבנים לדבר
בכ"ג אדר א' שהיה כעין התכנסות בנוא יארק מחבור הכומרים להבדיל עם רבנים אם מותר לו
ללכת לשם באשר שבישיבה ההיא לא ידברו מעניני אמונה וכתבתי לו שאסור באיסור החמור
דמסית אף שאין כוונתו לזה .וב"ה ששמע לדברי ועתה בקרוב יהיה התכנסות כזה באופן יותר גדול
בבאסטאן ,ולכן להפר עצת הרשעים והצלחת מעשה שטן ולהציל כלל ישראל משמד ח"ו היתה
רצוני שגם הו"ג יחתום על הכתב שאני שולח במכתבי זה שאיסור גמור הוא להתחבר עם הכומרים
בשום אופן אף לא לדברים בעלמא ולא להשתתף בהתכנסות שיהיה בבאסטאן ולא בשום התכנסות
עמהם בשום מקום לא במדינה זו ולא ביוראפ ולא לסייע בשום דבר לעצת ראש הכומרים
בעקומעניזם שלו .ומקוה אני שפס"ד של שנינו ימנע לכל הרבנים מזה ,ותופר עצת הרשעים
בעקומעניזם שעשו ואם הו"ג רוצה לכתוב בכתב עצמו ויכתוב לי העתקת נוסחו .וידוע לי טרדת
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הו"ג בימים אלו ה' ירחם אבל הוא כבוד שמים לעמוד בפרץ הגדול הזה שלכן בטוח אני שיבליג על
צערו וטרדתו ותיכף יחתום ע"ז שאסור וישלח לי בחזרה.
והנני ידידו ש"ב מוקירו מאד גומר בברכה כפולה לרפואה שלימה ,משה פיינשטיין.
נוסח האיסור בדבר ענין עקומעניזם אשר יצא בעצת ראשי אמונת הנוצרים אשר הכוונה היא
להעביר לשמד ח"ו שהצליח מעשה שטן לפתות לזה גם איזה רבנים להתחבר בחבורה אחת עם
כומרים בקאמיטעס /בועדות /קבועים בכל מקום ומקום וגם בקאנווענשאנס במדינה זו וביוראפ ,הנה
אנחנו מודיעים כי הוא איסור גמור וברור שאסור לעשות חבורות יחד רבנים עם כומרים ולא להיות
בקאנווענשאנס לא במה שיהיה בבאסטאן ולא בשום מקום לא במדינה זו ולא במדינות אחרות ,ואף
לא לדברים בעלמא שאינם עניני אמונה ודת בלא שום התנצלות ותירוצים ,וכן אסור לסייע בשום
דבר לענין העקומעניזם שיש בזה משום איסור מסית אף שלא יתכוונו לזה וע"ז באנו על החתום
להודיע דין איסור זה לכל הרבנים שומרי דת תורתנו הקדושה ועומדים בפרץ ביום תענית אסתר
תשכ"ז.

