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 6102גירסת דצמבר , על מסלול האבדון

דברים " אמוני בישראל-חסד עשה עמנו דורון ניר צבי כאשר פרש לפנינו חלק מהמניפסט הלאומני
וכפי שכתב  . וטוב עשה הארץ כשפירסם זאת( 6102דצמבר  01הארץ ) "שמרים נאור צריכה לדעת

שאחרים  את מה, ומניח לפנינו בגלוי ובמפורט, הנה מופיע אדם הנוהג ביושר: "למאמר עודד בתגובתו
 ".י להוליך שוללמסתירים כד

, לרשימה שניר צבי פרסם במניפסט –ל "שלא נכללו במאמר הנ –אפשר להוסיף עוד מספר עניינים 
 :אסתפק בשניים

 ('א ז"שמות כ)נחזור ונאפשר למכור את בנותינו לעבדות  –
  ('ב, ה"שמות ל)נחזור להמית את אלו העושים מלאכה בשבת  –

 .צבי במאמרואתייחס לשתים מהנקודות שפרסם ניר 
ולבניית בית המקדש השלישי , נמשיך לייחל יום יום ושעה שעה להריסת השיקוץ שעל הר הבית"

 ".תחתיו
 ("א"י, ג"שמות כ) "מנהר מצרים ועד הנהר הגדול נהר פרת"נמשיך להרחיב את גבולות ארצנו "

ההקצנה האידיאולוגית  –מסלול האבדון  "שנים כתבתי על 01-לפני כ, "הארץ"במאמר שפרסמתי ב
עבודה "לפני כשלש שנים כתבתי על כך ב."  חזור-והדתית עלולה להוביל את המדינה לנקודת אל

 ."שחורה

, ביותר את התחזיות הפסימיותמאז פרסום המאמרים ההם חלה התדרדרות שמעמידה בצל 
תנועת מלקחיים סוגרת  .וההתפתחויות ההרסניות והסכנות למדינה נראות כיום מוחשיות עוד יותר

' חובה'מה, המּוָנעות מתפיסה דתית של גאולה קבוצות דתיות לאומניות, מצד אחד. ומאיימת על המדינה
הארץ מתוך אמונה כי יישוב הארץ יביא המבקשות לישב את , הארץ לממש את הציווי האלוהי של ירושת

, אתן יחד. המאמינות בקדושת הרעיון האמוני ובִצדקת דרכם אף מעבר ומעל קדושת החיים ,את הגאולה
המאמינות , בטחונים ואחרים שדגלן הוא ארץ ישראל השלמה מנימוקים, קבוצות חילוניות לאומניות

רוצים באמת זה ' הם'שמה ש, סלמים הוא נצחיהמו /הערבים/ שהקונפליקט בינינו לבין הפלסטינאים
 .ושנגזר עלינו לחיות על חרבנו, כולו עימנו שהצדק הוא, לזרוק אותנו לים

תעוב עד שנאה כלפי  חשות, הקבוצות האמוניות חותרות למדינה תוקפנית ומתפשטת על בסיס הלכתי
קבוצות אלו . ברור ומוחשי על קיום המדינה ומהוות איום, הדמוקרטיה הישראלית והאזרחים החילוניים

, כמעט ללא גבולות, הן מנהלות קרב מסוכן. בחברה הישראלית הצליחו להשתלט על רוב מוקדי הכוח
 .כדי לשמור ולהרחיב את בסיסי כוחם, וכנופיות תג מחיר, נוער הגבעות, ובממשלה י נציגיהן בכנסת"ע

בישיבות ובישיבות  ,שגדל וחונך בהתנחלויות, חליםהבנים והממשיכים של המתנ, חלק מדור הרבנים
, חש בוז עמוק כלפי מוסדות המדינה ,הדתי-ובמוסדות החינוך הממלכתי, בסניפי בני עקיבא, ההסדר

תפישות דתיות שגובשו במשך מאות שנים   .הראשון והוא מיליטנטי יותר מהדור, נבחריה וחוקיה
מתקבל כרשות לנהוג " עם נבחר"המושג . מה וגזעניתפעמים רבות אלי ,מקבלות כיום משמעות חדשה

 נהפך להרשאה הלכתית להתנהגות בניגוד לכל" עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב" .כאוות נפשנו
עולמם מסתכמת  תורה גזענית משגשגת בקרב הדור השני של המתנחלים שתפישת. נורמה מקובלת

ובעליונות היהודית , המתייוונים לוניים כיהודיםבראיית החי, בהנגדה מוחלטת בין דמוקרטיה ויהדות
והצבא , הכנסת, קבוצות אלו קוראות עתה תיגר על הממשלה .לעומת נחיתות הגוי בכלל והערבים בפרט

 ותבאנה בסוף התהליך לאבדן, את המרד הגדול נגד המדינה( ובמימון המדינה) ומכינות בריש גלי
 .המדינה

 

 על ההשלכות של בניית בית המקדש השלישי

 

ואת העולם המוסלמי  ,הבית שמלכד את החברה הפלסטינית על פלגיה אין מקום כמסגד אלאקצא ומתחם הר

, שאול אריאלי תאר זאת בצורה מעולה לפני שנתיים .והריסת המסגד יכולה להמיט חורבן על מדינת ישראל, כולו

 "טיני להר הבית כבר לא הזויהחשש הפלס" במאמר, 6102בנובמבר 
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אקצה ולהקים על חורבותיו את בית -הטענה כי היהודים מבקשים להרוס את מתחם ומסגד אל
בסטטוס־קוו על  ממשלות ישראל נמנעו משינוי. נראתה הזויה ומופרכת עד לפני מספר שנים  מקדשם

אלי של המקומות האקסטריטורי והצהירו ושמרו על מעמדם, 0121–הר הבית גם אחרי המלחמה ב
הלוקה , הדעת בשל המדיניות המתלהמת אלא שהיום טענה כזאת נתפשת כמתקבלת על. הקדושים

האחרון נושא הר הבית זז מהשוליים הסהרוריים למרכז  בעשור. של ממשלות נתניהו, בעיוורון מדיני
 ניים ערביות וגםלעי.הציבור הדתי־לאומי בישראל והאיום על אל־אקצה נראה ממשי העיסוק הציבורי של
 .לישראלים מהשורה

קציני המשטרה בעיר יכולים להעיד כיצד בתוך שעה מרגע שחבר  " :ניר חסון נותן תמונת מצב עדכנית
בהר  החלו הפגנות אלימות, הרהודיעו על הצעת חוק חדשה בנושא או על ביקור נוסף ב או חברת כנסת

חקירות הפיגועים בשנתיים האחרונות העלו כי כמעט בכולם היתה ההגנה על אלאקצא  .הבית
בצוואה שצילם לפני שיצא לפיגוע ביום ראשון שעבר בירושלים  .המניע הראשון במעלה של המפגעים

 בדומה .הוא אמר, "קצאביום הדין ישאלו אותנו מה עשינו בשביל אלא. "מניעיו הסביר המפגע את
גם הוא , האחרונות הדריסה והירי בעיר בשנתיים, לכמעט כל אחד אחר ממבצעי פיגועי הדקירה

שלא מאפשר  – הסטטוס קוו בהר הבית הונע על ידי החשש מפני הפגיעה במסגדים או מפני שינוי
 .".ועל ידי צורך עמוק להגן על אלאקצא –אלא רק ביקור , תפילת יהודים במקום

דבר על רגישותו ונפיצותו של  ניר צבי וחבריהם לא למדו, מירי רגב, אורי אריאל, בנט, דומה כי נתניהו
ואת העולם המוסלמי , הפלסטינית על פלגיה המקום הזה משמש דבק המלכד את החברה. הר הבית

ונים קשורים לארגון כלשהו לבצע פיגועים כמו הפיגועים האחר הוא מניע גם אנשים שאינם. כולו
כולל חברי , הגידול הדרמטי בהיקף הביקורים של יהודים בהר הבית. ובישראל בשטחים, בירושלים

להקים מחדש  ההכרזות של אישי ציבור שיש לאפשר תפילה של יהודים בהר הבית ואף; ושרים כנסת
כל אלה , סגירת ההר ההחמרה בהגבלות על כניסתם של מתפללים מוסלמים ואף; את בית המקדש

ועליהם למנוע , עומדת להתגשם אקצה-זקים אצל הפלסטינים את התחושה כי הריסת מתחם אלמח
 .בישראל ומחוצה לה, האיסלאמיים המתחזקים הם יעשו זאת לבדם או בעזרת הארגונים. זאת

נאמני הר 'תנועת  חסידי, הבעייה אינה רק העלייה היומיומית של קיצוניים כמו אורי אריאל וכנופייתו
להרוס את  ,בתוכנית הגלויה שלהם, הבעייה היא במטרה המוצהרת שלהם  .ודומיהם להר הבית' הבית

אקצה את בית המקדש -אל ולבנות במתחם, לדברי ניר צבי" השיקוץ שעל הר הבית", אקצה-מסגד אל
 .השלישי

צריך , מי שאוטם את עיניו לתהליכים המבעבעים בימין הרדיקלי, או שאינו רוצה לדעת, מי שלא מאמין
והוא הוקם בשיתוף , השר אורי אריאל את האתר השיק .הר הקודש ,לבקר באתר האינטרנט החדש

כשבכל נקודה ניתן , בשבע נקודות על הר הבית  סיור ווירטואלי האתר מאפשר". לב האומה"עמותת 
מפת האתר מסומן  גבי-על. ולקרוא הסברים על האתרים בהקשרם היהודי מעלות 021לערוך סיבוב של 

-על הסיור מונחה . כך שהמבקר בו יכול למקם את עצמו ביחס לבית המקדש, בית המקדש שרטוט של
 .של ההר הר הבית כשהם מסבירים על המסורת היהודיתידי מדריכים שצולמו באולפן על 

הבלשן אבשלום קור , איש המחתרת היהודית יהודה עציון, נמצאים השר אריאל עצמו' מדריכים'בין ה
השר אורי אריאל בקלונו ובעצמו עומד מאחורי אתר שבו מסופר על תכנית להקמת  ,אדגיש  .ואחרים

אקצה וכיפת -תוך הריסת מתחם אל ,תולהרחבת שטחו של הר הבי בית מקדש חדש 
 (בתודה לניר חסון) .הסלע

מספר על תוכנית   ,שר הבינוי והשיכון דאז, אורי אריאל, לפני כשלש שנים ,6100מיוני  6בסרטון מערוץ 
, ואתר רוטר שאינו חשוד באהדה לשמאל הישראלי .בית המקדש –הבניה הבאה של משרדו בהר הבית 

 ".קורא לבנות את בית המקדש השלישי, שר הבינוי והשיכון, אורי אריאל" :6100מדצמבר 
 ,לספירה 11בית המקדש השני נהרס בשנת , לפני הספירה 112בית המקדש הראשון נחרב בשנת "

שוב ארצה של העם היהודי יש  עכשיו שישראל היא"הוא אמר " ומאז היהודים מקוננים על חורבן הבית
 ."מי שקורא לבנות את בית המקדש השלישי

מה הפלא שהמוסלמים בישראל בשטחים ובעולם נזעקים להגן , אחרי כל הדברים והפעילויות האלו
  ?אקצה-על מתחם אל
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 על הרחבת גבולות ארצנו מנהר מצרים ועד נהר פרת

 

הקבוצות הפועלות לסיפוח אפקטיבי של שטחים הנמצאים תחת  תכל עלכדי להבין את התהליך כדאי להס

עמונה  לאומניות כמו אנשי-הקבוצות הדתיות . כית"התנ, מתוך אמונה בארץ ישראל השלמה, שליטתנו

ולכן מותר להם להתיישב בכל מקום  ו לישראל בתנךיועד 0121-טוענים שהשטחים שנכבשו ב, והמתנחלים בכלל

הכל , מבחינתם אין דבר כזה שטחים. מקום בארץ וזה לא משנה איפה לגור בכל, וחובתנו, שחובתם, בשטחים אלו

, בשטחים אלו ולכן מותר להם לעשות כל מעשה עוולה שעולה על רוחם, ישראל השלמה מאז ולעולם שלנו ארץ

 .להנהיג משטר אפרטהייד ועוד ועוד, יניםלגרש את התושבים הפלסט

אלא מנהר , לירדן ההבטחה האלוהית אינה מסתיימת בארץ ישראל ממערב. אלא שיש בעייה לא קטנה
בסוריה ובשאר שטחי ארץ , במצרים, בירדן מה יעשו התושבים הגרים. מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת

שניר צבי וחבר מרעיו ינסו לממש את חזונם הם יחכו עד  האם? ישראל המוגדרים בהבטחה האלוהית
, ואז לזרוק אותם מבתיהם, "מנהר מצרים ועד הנהר הגדול נהר פרת"ארצנו  ולנסות הרחיב את גבולות

רבנים  יש הרבה. או תרחיש דמיוני, היפותטית, זו אינה שאלה תאורטית   ?אותם מאדמתם ולנשל
ויש מנהיגים פוליטיים הפועלים  ,כאן ועכשיו, ובטחתמובילים המטיפים למימוש הזכות שלנו על הארץ המ

והסדר עמונה הם עדות יומיומית , הפלסטינים ביהודה ושומרון תנועת ההתנחלות והנישול של. למימושה
ימררו , אם לא ירצו  :ההמשך ברור". יש לאן ללכת, אם ירצו, לערבים בארץ ישראל" :המסר פשוט. לכך

 ."רוצים אנו"את חייהם עד שיאמרו 

תנועת ההתנחלות  מעניין לציין את המקור לחלק מאוסף הרעיונות והאידיאות המשמשים את ראשי
הרעיונות והאידיאות נראים כשאובים ישירות  אך, אלו אינם ערים לכך. וחבריה להצדקת דרכם ומעשיהם

, לדוגמה  .ומתורות הגזע המבחילות ביותר של המאה העשרים הקיצוני באירופה מסיסמאות הימין
אחרי  ששימש את הימין הקיצוני בגרמניה' פושעי ורסאי'נראית כפלגיאט על ' אוסלו פושעי'האמירה 

מזכיר את , בפלסטינאים בו משתמשים להצדקת הפגיעות" תג מחיר"הביטוי   .מלחמת העולם הראשונה
ביוון   Distomo  ובדיסטומו, באורדור בצרפת ,כיה'שהביאה לטבח בלידיצה בצ' המחירתג 'מדיניות 

 .במלחמת העולם השנייה

הבטחה "ההתנחלויות כ הצדקת, הרעיון של הצדקת כיבוש והתנחלות למילוי צרכי האומה והאוכלוסייה
נקרא בתפיסה   ,"רץגידולה הוא מהגבוהים בא צעד הומניטרי הכרחי לאוכלוסייה שקצב"וכ, "הישרדותית

זה היה אחד הרעיונות הפוליטיים המרכזיים שדחף למסע  .Lebensraum  'מרחב מחיה'הגרמנית 
 .שהביאו לתוצאות איומות, במזרח אירופה הכיבושים של גרמניה

יועדו לעמו כמרחב  לפני תשעים שנה כתב אחד ספר ובו טענה ששטחים מסויימים ממזרח למדינה
הוא לא היסס לצאת למלחמות לכיבוש  ,בבחירות דמוקרטיות, כאשר הוא עלה לשלטון . המחייה שלו

לעשות כל מעשה עוולה שעלה על רוחו , מקום שם  להתיישב בכל, ולאחר שנכבשו. השטחים האלו
עד . המקומיים לגרש ואף להרוג בצורה שיטתית את התושבים, אפרטהייד להנהיג משטר, בשטחים אלו

 .כמעט כל אומות העולם שקמו עליו

הגדול ברומא שהביא  המרד. קראנו ולמדנו על עמים שנכנסו למסלול של חורבן וחיסלו את עצמם לדעת
הם דוגמאות להרס עצמי , לחורבן יהודה רבי עקיבא שהביא-ומרד בר כוכבא, לחורבן בית המקדש
ההשקעות העצומות במפעל . ום במסלול דומהכי נראה לי שאנו נמצאים. בתולדות עם ישראל

דתיות וחרדיות החותרות למדינה תוקפנית , קבוצות לאומניות השילוב המסתמן של, ההתנחלות
מכופפות את  –וההשפעה ההרסנית של כוח צבאי הפועל בסביבה אזרחית , הלכתי ומתפשטת על בסיס

ויביאו בסוף  ,ל החברה הישראליתמדרדרות את עוצמתה הכלכלית והצבאית ש, השדרה המוסרי חוט
 .התהליך לאובדן המדינה

 

 

 אמנון פורטוגלי

 ליר-מרכז חזן במכון ון
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