
 אלים מפיצים שנאה נוצרית עתיקה מיסיונרים ישר 
 מאת הרב ישראל חיים בלומנטל

 

את מסריו של ישו, הם כשכתבי הקודש הנוצריים מנסים להעביר 
למחברים היה חשוב גם להשמיץ את רק בכך.  לא מסתפקים

 . כל כוחםהמורים שקדמו להם, והם עשו זאת ב

של חבורה לם כעול היהודים חכמי נוצריים הציגו את הכתבים ה
מתגלה באופן שבו אירופה  , והארס הזה בועיםוצם יפושעים רצחני 

 . ּהליהודיהתייחסה 

  (אחד למען ישראל), לקחו דף One for Israelהארגון המיסיונרי 
העלו סרטון המתקיף את האופן שבו  הכתבים הנוצריים ו אחד מ

את מעמד האישה. הם אספו  כסים ואורתוד רבניםחכמים ותופסים 
רבים  . ור משפילנשים בא שמעמידיםרות שונים ציטוטים קוממ

  כולם והמקורי  םאחרים צוטטו מחוץ להקשר ,ממקורות אלה סולפו
 ל הספרות היהודית הרבנית. ש ר הרחב יותרהקשמה תוך התעלמותצוטטו 

את הנשים חוקי ההלכה העתיקים ראו  שוות. גברים ובנשים כבעלי זכויותב כירהמההלכה 
  האישנאמר שעל תלמוד בוון. ים התקדמו בכיוהמוסלמ ם הרבה לפני שהנוצריםריכשוות לגב

 ו ע"ב).  ; יבמות סב ע"ב, סנהדרין ערה זו מופיעה פעמייםעצמו (אמילכבד את אשתו יותר מ

לפי מעשה הכול  ן שפחה, י בון עבד יב  ,בין אישהובין ישראל, בין איש ו  גויבין "נכתב  מדרשב
חים את הבסיס  מני אלהרעיונות כ ).א ," (תנא דבי אליהו יעליוה קודש שורה שעושה כך רוח

 בני האדם כולם. לגישה היהודית כלפי נשים וכלפי 

 חסר בסיסמתירים אונס ורצח של נשים. לומר שזהו שקר רבנים , One for Israelלטענת 
ת בקרב קהילות למען האמת, פשעים אלימים נפוצים הרבה פחושון המעטה. ליהיה 
 חילונית. אחרת, דתית אוכסיות מאשר בכל קבוצה דואורתו

ם נדירה שע, נוכחותהיהודים: "בסטטיסטיקות של פבאים על ברים המרק טווין כתב את הד
 נגיעה כמעט".[ליהודי] לפשעים אלימים אחרים, אין לו ת. בנוגע לרצח וביותר בכל הארצו

 ממשפחותים או כסודים היו אורתודוכאשר מרבית היה 1898הדברים נכתבו בשנת 
בהן  שלהם ובקהילות שמהמורשת  . כאשר יהודים החלו להתרחקותאורתודוכסי

 בהתאם.   ההאורתודוכסיה דעכה, שיעור הפשעים האלימים על

בחברה האורתודוכסית, התורה   על אף שישנם מקרים של אלימות ופשע מערכת:  הערת ה(
"רב"  מתכנה מי ש ללא כ לצערנו , ןכ כמושמעי.  מעשים אלה באופן חד מהמחשבה היהודית מגנים ו

, "ואהבת לרעך כמוך".  בלנות, כבוד ו דות הן סאכן חי על פי ערכי התורה. הפנים האמיתיות של היה
 ) דרכם לחיים מוסריים יותר.יהודים כאחד ב-אלה הם מקור השראה ליהודים וללא ערכים 

  והוקירו אתמדו שלקהילות עים באנשים. אנשים שפוג האלמעולם לא פגעו באיש, ספרים 
 ןכיבדו נשים כמו כל אדם אחר, בעוד שקהילות נוצריות ומוסלמיות סביב ההלכההתלמוד ו

. הנוצרים  הנוצריים הכתביםעל פי שחיו קהילות ל השוו זאתלנשים.  ןאחור ביחסנותרו מ
 לרדוף את העם היהודי. דתית  הצדקהמצאו בהם  שהאמינו בכתבים אלה,

מי שלא מכיר אותם. זה טעה שלהם בפני בהשמצה, בייצוג מו ם אחר מתחילהרדיפה של ע
זה בדיוק    הם השמיצו אותם בפני העולם כולו.  היהודים.הם ליריבי צרותהנ חכמימה שעשו 

ם בפני  כסיומיצים יהודים אורתוד ומש עושה היום. הם מטעים  One for Israelמה שארגון 
הולכים שהם הנוצריים ו םתביכהאת  מדולהיהודים שאינם דתיים. נראה שהם אחיהם 
 בות הכנסייה האנטישמים.כמו שעשו אבדרכם 



 

 

 נספח 
 : One for Israelמן ההטעיות והשקרים בסרטון של  כמה

ך לא נאמר דבר על כ בטקסטיסוי על נשים ערומות. רך נמספרים שרבן גמליאל ע הם .1
סטים  קהטיוצרי הסרטון (או  בדושהנשים לא היו לבושות. פרט זו הוא המצאה ש

 ה).ז התלמוד ה "למדו" את קטעהם הם מים שמטישהאנ

טוי  (הם משתמשים בבי יהבפורנוגרפהם מתארים את העיסוק בתלמוד כאילו מדובר  .2
 חלט. ). זהו שקר מועוסקיםמה תלמידי ישיבה ב"כל היום" לתאר 

כאילו המטרה היא  " צואה מלא  חמת"  ןשנשים ה את האמירההתלמוד מטטים צהם מ .3
יבין שמטרת  בהקשרהיה ישילמד את הסוגמי שר הן. א בהנשים  ללהשמיץ את כ

וסר  תאוותנות וחשים, אלא לצאת נגד בין גברים לנ להפלותהתלמוד היא לא 
 מוסריות. 

על גברים לקנות תכשיטים   ושלמי כאילו נאסר שםהם מצטטים את התלמוד היר .4
ציבורי ההתלמוד דן בשאלה אם מותר לצאת למרחב  .לא נכוןפשוט  . זהלנשיהם

ם ותיהם לנשכשיטים בשבת. האמת היא, שהתלמוד מעודד גברים לקנות תכשיטיבת
 ומבקר גברים שלא עושים זאת. 

ה היריק . בשקרפשוט ר הורה לגברים לירוק על נשים. שוב, מדוב ,לטענתםהאר"י,  .5
אין שום  הגבר לעשות בפרטיות כדי לעזור לו להתגבר על יצרו. היא משהו שעל 

 ם אחר.אד ם על קיריולכך ש אזכור
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