ידידי אמת או מסיונרים
)כותרת מעיתון הצפה טולי פרקש אדר תשס"ד(

הרב צפניה דרורי
התיאוריה הכנסייתית שעם ישראל ירד מעל במת ההיסטוריה ולכן הוא גולה וסובל לעולם על חטאיו,
נשברה עם תקומת מדינת ישראל .ההתחזקות הלאומית של היהודים פגעה באמיתה של הנצרות.
התגשמות והתקיימות דברי הנביאים על גאולתם וקיבוץ גליותיהם לארץ ישראל העמידו במבוכה את
טענות המטיפים לנצרות.
"יסוד המדינה היהודית בשנת  1948מציב אתגר חמור לאושיות האמונה הנוצרית" ,קבעה מועצת הכנסיות
)אוונסטן  .(1954בגין כך החליטה הכנסיה על שינוי טקטיקה ,במקום להתמודד ולהתווכח עם היהודים ,יש
להתחבר וליצור קשר של אהבה ,לגלות סימפטיה ללאומיות יהודית ,ובמיוחד לתקומת מדינת ישראל .תוך
חידוש הידידות ,יוכלו השליחים לשכנע את היהודים להודות באל הנוצרי ,להשלים את מפעלה של הנצרות
כאשר העם היהודי יהיה חלק מן המאמינים באותו איש .
בעקבות התכנסות האוונגליסטים בלוזאן ,ובכינוס בתאילנד ,אשר יקרא להלן דו"ח תאילנד ),(1980
החליטה הכנסייה על מדיניות חדשה ביחס למדינת ישראל והיהודים .מדיניות שתאפשר קשר בין נוצרים
ליהודים ,ובעקבותיו קרוב היהודים לאמונה ב"משיח".
הספר רב המשמעות" ,הנצרות אל מול תקומת ישראל" ,שנכתב ע"י הרב אברהם צבי רבינוביץ )שימש כרב
ראשי של חיל האוויר( מנתח את פעילות המיסיון העקיפה במדינת ישראל .פעילות זו ,שונה מהותית
מפעילות המיסיון בעבר .בעוד שבעבר הפעילות הייתה מכוונת כלפי היחיד היום המטרה היא מדינת
ישראל  .תושבי המדינה מתוך נאמנות לאומית לא מוכנים לשמוע על ישו -כריסטוס כי אם יקבלו אותו,
שוב לא יחשבו יהודים ,כמו שקבע פס"ד של ביהמ"ש העליון במשפט רופאייזן  -בזמן הפולמוס הגדול "מי
הוא יהודי" ,בימי בן גוריון.
הרב רבינוביץ מסתמך על הנכתב בדו"ח תאילנד )עמוד " (1כדי לענות על ההאשמה ,שיהודי המקבל את
כריסטוס שוב אינו יהודי ,אנו קוראים למנהיגי הכנסייה ,לעודד ולקדם אותם יסודות חיים ,תרבות ודת
יהודים ,שבהם מזדהה היהודי כיהודי"  .הנצרות החליטה ללכת בדרך רמייה .לתמוך ולעודד יסודות חיים
יהודיים ,ובכך לסלול קשר בין יהודים לכריסטוס.
התמיכה הכספית הרחבה שמעבירים מקורות הכנסייה דרך "הקרן לידידות" להקמת בתי -כנסת ביישובים,
גם התמיכה הכספית הרחבה במפעלי צדקה וחסד כדוגמת עמותת ה"כוח לתת" ,המיועדת לחלוקת מזון
דרך בתי תמחוי ,וחלוקת ציוד ביתי ,מגמתם להכניס את הארגונים הנוצריים לקשר והשפעה מסיונרית
בישראל.
את הפעילות הזו אסר מרן ר' אברהם שפירא בקבעו -כל המסייע לכך יחשוש שהוא נכשל ביהרג ואל
יעבור]. [1
בחוברת "הנאמנות הישראלית" שהוציאה הכנסייה האנגליקנית ביפו ) ,(ITACהוגדר כי קהל היעד המועדף
הם העולים שאינם מעורים בדת ,כאמור בעמ' – 181
"לקדם תנועת אנשים בקרב הפלשים )היהודים האתיופים( כאשר תאפשר להם לשמור על רבים
מטקסיהם העבריים ,שעה שהם באים לאמונה במשיח ישו".

ובדו"ח תאילנד ) (1980עמ'  " 7עזר רב במשימה להגיע אל עולים יהודיים רוסים אלה] [2עשוי להיות מאמץ
מתואם עם הקהילה הנוצרית דוברת רוסית ) רבינוביץ' עמ' . (23
המאמצים של הכנסייה מתרכזים "בעמים שלא הגיעו אליהם" .בראש מעיניהם היהודים ,ובמיוחד עולים
הבאים מרוסיה ומאתיופיה לארצנו .
חשיבות רבה מייחסת הכנסייה לטיפול בהפצת ה"אוונגליזם היהודי" והעדיפות בפעילות עם היהודים.
"...לפיכך מוטלת )המשימה( על הכנסייה  ....לפעול למען ישועת העם היהודי" )דו"ח תאילנד עמ' .(7
"הנוצרי המיסיונרי צריך לפעול על ידי ההזדהות עם הקהילה היהודית תוך אימוץ אורח חיים יהודי"
 ,דו"ח לוזאן תאילנד )אפשטיין עמ' .(29

"אף שאנו דבקים בניסוח הדוקטרינה בדבר השילוש כפי שהוא בעיקר וועידות הכנסייה ,כלפי
היהודים אין להציג את התפיסה כפשוטה כי לא יקבלו אותה ולכן הכרח הוא להציג את אמונתנו
באל אחד  -האב ,הבן ורוח הקודש במונחים מקראיים" ) ....והדברים ישתנו בהמשך צ .ד( .

אחרי פעולת הכנה נכונה
"גם היהודים ישתכנעו שיש שלושה כוחות אלוהיים שהם מתגלים באותו האיש ,כפי המתברר-
במהלך ההתפתחות של תולדות הישועה ,הוא האחד התגלה כאב כבן כרוח הקודש .כפי שהברית
החדשה ביארה לנו בצורה מלאה") .הסוגיות התיאולוגיות דו"ח לוזאן תאילנד ( )אפשטיין עמ' (35
"אנו קוראים לכנסיה ,במפגשה עם העם היהודי ,לאשר כי את הברית הישנה ניתן לדעת באורח מלא
וסופי אך ורק דרך הברית החדשה ודרך בנו הנותן ליהודים ולגויים גישה אל האב" ) שם () .כלומר
על המסיונרים להעביר ליהודים שהאל הוא אותו האיש(.
"בדרך החדשה צריך לא רק הטפה ,אלא גם פעילות חסד ) הכוללת ( דו שיח ) מפגשים (.
עצם העובדה של נוכחות נוצרית במפגשים לרבות שתיית קפה  ,מחנות קיץ  ,סוף שבוע לנוער" }פייר
אוסטרבי עבודת מחקר על הכנסייה בישראל לאוניברסיטה בדנמרק עמוד ) 11אפשטיין עמ' . {(45

למרות הצהרות אלו של גורמי הכנסייה ,יש ארגונים יהודים ואפילו חברי כנסת ופקידי ממשל שלא
מייחסים להצעות פעילויות מצד נוצרים ,השפעה מסוכנת .שעה שמדובר בקריאה נוצרית לפעילות
מסיונרית ממש .אין זו אלא בורות ,מחדל יהודי בלתי נסלח ,המתבטא בהימנעות רשלנית מבדיקת מינוח
נוצרי מיסיונרי בסיסי ביותר .
האדישות להשפעה המזיקה של שיתוף נוצרים בחיי החברה בישראל ,תמוהה .למול קביעתם של הנוצרים
עצמם " -האופי היהודי מתמתן בשל האווירה הנוצרית "...הערך המיסיונרי הוא פשוט מאוד .הוא מציע
למיסיונרים שלנו כרטיס כניסה לחברה הישראלית" והם מודיעים
"עיקר מטרתה של הנוכחות הנוצרית והדו שיח הנוצרי יהודי בהסרת מכשולים בכדי שהיהודים יפנו
בסופו של דבר כאומה אל ישו" ) עמ'  149אוסטרבי (

או כדברי הכומר ג'ון סטוט
"איך נוכל לשתף עמנו בהכרת ישו בני אדם שאיננו מקיימים עמם כל מגע?" עמ'  ) 13/14מצוטט ע"י
אפשטיין עמ' .(50

קריאת דבריו של החוקר המסיונר אוסטרבי ,על הצלחת הדו שיח הנוצרי בחברה הישראלית ,מחייבת את
גדולי ישראל לצאת למלחמה .לאסור שיתוף פעולה חברתי עם הנוצרים וידידי ישראל האוונגליסטים,
וחשיפת מגמותיהם המסיונריות.
כמה צדקו דברי חז"ל שאסור לקבל צדקה מגוי לשום דבר .על זה דרשו את הפסוק בישעיהו]" [3ביבוש
קצירה תשברנה נשים באות מאירות אותה" ,לדעתי הם ביארו את הפסוק כך :כשהגויים עומדים להתמוטט
מיובש אמונתם ,אנו נותנים להם את חיותם וצמיחת השפעתם בידינו .בגלל
חולשה ורכרוכיות אנו מעירים אותם ומחזקים את כוחם ,על ידי קבלת תמיכות כספיות למפעלינו[4].
קרן הידידות )נוצרים יהודים(
המייסד והמנהל את קרן הידידות צמח בישיבה אוניברסיטי בנ.י .בכשרון רב הוא מנהל מגבית גדולה בקרב
האוונגליסטים ונוצרים אחרים בארה"ב ,הוא מדגיש בפרסומים העבריים שהוא עושה זאת כדי לחזק את
העם בישראל ותהליך גאולתו .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]. [5
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.

הסגנון שלו ספוג בשפה נוצרית )הביטוי שהביא( "הישועה" הנו ביטוי ומושג נוצרי ברור .בסוגיות
התיאולוגיות של האוונגליסטים דו"ח לוזאן תאילנד עמ'  7נאמר:

"גם היהודים ישתכנעו שיש שלושה כוחות אלוהיים שהם מתגלים באותו האיש )האב ,הבן ,ורוח
הקודש( כפי המתברר במהלך התפתחות "הישועה" הוא האחד התגלה כאב ,כבן וכרוח הקודש .כפי
שהברית החדשה ביארה לנו בצורה מלאה".

לא במקרה איפה כתב יחיאל אקשטיין שהוא יהודי למען ישו  -שהביא הישועה"  -והתכוון בדבריו לענ"ד
להתפתחות "הישועה" המבוארת בברית החדשה.
מקים קרן הידידות ,שולל את העין הטובה של תלמידיו של אברהם אבינו .את התפיסה היהודית המלאה
תקווה ואופטימיות ,וכך הוא כותב:
"מדוע תמהתי לעצמי ממתין האלוקים לרגע האחרון כדי להתערב ולהוציא אותנו מתוך האש
ולהושיע אותנו מהרס ויאוש .האם הוא אינו שם מבטחו באופן מוגזם באדם ...האם יתכן שאנו
היהודים טועים טעות אנושה בהכרה בא-ל שנותן לאדם בחירה חופשית עד כדי שמתאפשר ליצירתו
להרוס את זולתו? האם יתכן שהנוצרים צודקים בקובעם שהאדם הוא באופן בסיסי מושפל ומוכתם
בחטא הקדמון ,האם השקפת היהדות ...יותר מדי אצילית וקבועה שאי אפשר להחזיק בה" )!!(.

יחיאל אקשטיין יוצא גם נגד ההבנה היהודית בתפישת האלוקים המכירה את האמת המוחלטת והשוללת
אמונות אחרות הכופרות בה .היא נראית בעיניו כתופעה שלילית .הוא מסכם בספרו ג'ורני הום עמ' :204
אסור לנו להפוך דת להיות דבר החלטי ולמלא אותה עם אמת יחידה .לעשות כן היא עבודה זרה )!(
שאני מבין כמו פאול טיליץ שהיא טעות להחשיב דבר להיות מוחלט.

אין איפה פלא שבהקדמה לספרו המסע הביתה מספר רביי יחיאל אקשטיין על חלומו הגדול לעלות עם
הכומר האוונגליסטי באקינגהם אל הר סיני" ,לקבל מהאל את המילה הקדושה" ונראה כי צדק העורך
כשציין" :שניהם שאבו מאותו מזון רוחני הבסיסי" .יתירה מזאת בעיני אקשטיין 'ארץ ההבטחה' שייכת
לנוצרים כמו ליהודים וההבטחה שניתנו ,לעם ישראל ניתנה לפי דעתו גם לנוצרים" -זוהי ארץ ההבטחה
לשניהם" .דעותיו ואמונתו של רביי יחיאל אקשטיין כפי שנתבארה כאן הן היסוד להקמת הקרן לידידות ][6
ואל התפיסה הזו אין פלא כי הוא מצליח לחבר אפילו את גדול מפיצי הנצרות בזמננו .ד"ר פט רוברטסון
בעל רשת הטלויזיה המסיונרית  CBNשמטרתה כמו שכתוב באינטרנט להכין את העולם לביאת ישו
כריסטוס  ,פעילותה )של הטלויזיה( היא למען האדרת האל )-זוכרים זו צפייתו של רבי אקשטיין כשיעלה
להר סיני( ובנו ישו .את שידורי הטלויזיה  CBNקולטים במיוחד ביש"ע ,אולי משום כך זכה ד"ר פט לפרס
הוקרה מידי השר בני אלון ,אף כי הרב בני אלון מצהיר,
שאם הם יעסקו במסיון בקרב יהודים אין לי שיתוף פעולה איתם .והם מקפידים על זה )ציטוט מפי
השר אלון  ,הצפה י"ב אדר תשס"ד(.

בחנוכת בית הכנסת במרגליות הכיר לי לפני שנתיים חבר הכנסת יוסי שריד את התורם רביי י .א .המביא
לארץ את כספי האוונגליסטים ,כדי שאקבל ממנו תרומה לבנין הישיבה וסרבתי על פי ההלכה .כי לבנין
בית מדרש הבאתי רק כספים כשרים מאוהבי תורה טהורה .הייתי תלמיד קרוב להרה"ג ר' צבי יהודה קוק
זצ"ל אשר ציווה אותי לפני  40שנה:
היכונו לימים קשים ,אתם תצטרכו לתת מענה לסיבוכים קשים בישראל .סיבוכים קשים בהרבה מאלו
שאנו עומדים לפניהם )אז(.

מי שיער שנצטרך אחרי הסתלקותו להאבק על רוח האומה מול מהרסיה מבפנים המבקשים לעקר אותנו
מיישובינו ,מארצנו .המגדילים את כוח אויביינו ,את השואפים לחיסולנו מעל פני האדמה .מי היה מאמין
כי אנשי תורה יחזקו את המסיון ויכתבו בשבחה של הכנסייה ששבה כביכול בתשובה ומחשיבה אותנו
כאחיה הבכור )כך נכתב במאמר בהצפה בחג הפסח השנה( .זמן קצר אחרי שהאפיפיור והכנסייה סירבו
בעליל למנוע את הצגת הקטעים האנטישמיים בפסיון של כריסטוס .במאי הסרט שובר הקופות ,ביקש
בפרסום תמונות ידי יהודים מגועלות בדם לחזור על האשמה הנוצרית הישנה והאקטואלית שאנו ,עם
ישראל עם קדושים ,אנו שופכי הדמים בעולם ,והכנסיה שותקת!
בושנו ונכלמנו איך שונאי ישראל מעבידים אותנו בפרך" ,בפה רך" .הם מכים בנו בלשון חנף ואנו נופלים
בידם? נישא בעוז את אמונתנו ונדחה את חסד לאומים חטאת.
הרב צפניה דרורי

תודה למינה פנטון המרכזת בידיה חומר רב על פסקי ההלכה והחלטות בתי הדין על איסור קבלת התמיכות
מקרן הידידות .מינה היא לוחמת עצמאית למען קדושת עם ישראל ופיקחונו מול חסד לאומית חטאת
המעוור עיני חכמים ומסלף דברי צדיקים.
לצערי עד עתה הצליחה קרן הידידות להשתיק כל פרסום נגדה.

הערות:

] [1וכן פסק בד"צ העדה החרדית בהרכב מורחב ,ח"י סיון תשס"ב בדיון על ה"כח לתת".
] [2ר' אשר זעליג וייס
אב"ד בי"ד לממונות ירושלים ,רב קהילה טשכנוב רמות ,ראש ישיבת חוג חת"ס
חזרתי השבוע מחו"ל ומצאתי את מכתבו הטוב ,והנני במענה קצר.
אני שותף מלא לדאגתו הכנה לשלומם ושלימותם הרוחנית של אחינו מיוצאי חבר העמים .כמותו ,מוטרד אני
ונפשי מתקוממת נגד פעילותם של ארגונים נוצריים שכל כונתם להעביר את שארית הפליטה של יהדות זו על
דעתה ועל דתה.
ברור כשמש שעפ"י תורה איסור גמור הוא לשתף פעולה עם ארגונים אלה ואסור להנות מהם.
] [3ישעיהו י"ז כ"א
] [4איסור שימוש בתרומות גויים בשו"ע יו"ד רנ"ד "שר עובד כוכבים ששלח ממון לישראל לצדקה אין מחזירין אותו
משום שלום מלכות .אלא נוטלין ממנו וינתן לעני עכו"ם בסתר כדי שלא ישמע השר".
] [5להלכה :עיין תשובות של מו"ח )מורי חותני( זצוק"ל ,ב"אגרות משה" ,יו"ד סימן מ"ג ,דיאלוג עם נוצרים "יש איסור
באיסור חמור של מסית ומדיח :עצם התקרבות הוא אסור באיסור החמור דהתקרבות לע"ז .אין טוענים למסית
לומר שלא נתכוון לזה מהתחייבו בנפשם ח"ו בזה ובבא".
 .1קיים איסור מן התורה לקבל כספים ממסיונרים .משום דרכי שלום אין מסרבים למתנה )קשה לי לדמיין מדוע
לא( .ההלכה מתירה כסף זה כדי לסייע לעניים שאינם יהודים.
 .2אין הבדל בין יחידים )אנשים פרטיים( המקבלים כספים או אירגונים .לדעתי ,באירגונים הדבר מהווה סכנה
גדולה יותר.
 .3אין שום אפשרות )היתר( לקבלת כספים אלו גם ללא פרסום נלווה ,הם )הנוצרים האבנגליסטים( ינצלו יתרון
)השפעה( זו במוקדם או במאוחר.
יחיאל אקשטיין היה תמיד אדם פורש )הבוחר בדרך שלו( ,עתה הוא פורש מחוץ לתחום המקובל ביהדות.
רבני א"י חייבים לאיים עליו בחרם ואמנם להכריז עליו כ"מוחרם" אם הוא לא יחזור בו )יביע חרטה( בפומבי.
חתום ע"י הרה"ג הרב משה דוד טנדלר
אב"ד מנסי ,ראש ישיבת יצחק אלחנן
פעיה"ק ירושלים תובב"א
] [6ר' שמואל אויערבאך,
הנני בזה על חילול כבוד שמים רח"ל ,כאשר הקרן הקורא את עצמו "קרן ידידות נוצרים ויהודים" )ובעברית
העתיקו קרן ידידות ירושלים( ,באספם כסף ממאמיני הדת הנצרית ,ורח"ל תומכים ביהודים ,באמונה שיביא את
גואלם עפ"ל ,והם משתלטים ופורשים כנפם על מוסדות החסד והדת בישראל הקדושים והטהורים ,אוי לנו כי כך
עלתה בימינו ,להכניס כח הטומאה רח"ל למקומות הקדושה ,ד' ישמרנו ויצילנו ,ובודאי שיש כאן חילול השם
נורא ,בלקיחת הכסף בפרהסיא ,אשר להביא שם הנצרות וטמאתם על זה) ,כמבואר בגמ' סנהדרין כ"ו :וברש"י
ותוס' ורי"ף ורמב"ם הובא בב"י יו"ד רנ"ד וחו"מ לד( ,וגם חשש גדול ביותר כי ע"י כך נועצים טלפיהם בעוור רח"ל
לפעולות מסיונריות עתידיות כידוע מנסיון העבר המר בכגון זה ,וגם נתברר שארגון זה תומך בכת היהודים
המשיחיים שהיא כת מסיונרית מסוכנת מאד ,וראוי מאד בודאי לפרסם ולהכריז עפ"י תורתינו הקדושה ,אשר זה
איסור חמור מאד ליהנות מהם בין במישרין בין בעקיפין ,וח"ו וח"ו להתחבר להם בכל צורה שהיא ,ד' ישמרנו.

