
  

 קים""לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלו

ה בר  לן - הרב טובי  אי

 מה מבקשת התורה ללמד אותנו במצוות השמיטה? 
מעלה שאלה מאוד קשה, שנכונה לכל המצוות התלויות בארץ:    שנקראת השנה בעיצומה של שנת השמיטה   פרשת השבוע

 מה זה נוגע אלינו היום? 

סוגיית הפירות והגידולים, וסוגיית העבודה בקרקע. לכאורה, היום הסוגיה השנייה הזאת לא   –יש שתי סוגיות בשמיטה  
ולם מפסיקים למשך שנה את  רלוונטית בכלל. היא היתה משמעותית יותר כשהחברה היתה חקלאית, ואז היה מורגש שכ 

 ? בימינו מה המשמעות של השמיטה  –העבודה. אבל כשהציבור לא חקלאי 

באופן טבעי, מאד קשור לקרקע שלו  , עו"ד שאול בר אילן. הוא אמר שחקלאי שמעתי על זה פעם תירוץ מאחי שליט"א 
בין האדם ובין הרכוש, התורה רוצה  דוקא בגלל שעלול להווצר קשר כל כך חזק בין האדם ובין הקרקע,  וולרכוש שלו.  

במילים אחרות, ציווי התורה מופנה  לחנך את החקלאי לוותר, להקטין את הקשר עם הקרקע שעלול להיות מופרז מדי.  
יותר עמוק מקשר רגיל של אדם לעבודתו  כיוון שהקשר שלהם אל הקרקע הוא  , מדווקא לחקלאים ולעובדי האדמה

 הזה קצת יותר טוב, צריך להרחיב את נקודת המבט.  כדי להבין את התירוץ  .ולרכושו

 נייחים וניידים  
 מאבק בין 'נייחים ובין ניידים': ד"ר גדי טאוב כתב בספרו 'ניידים ונייחים' תיאוריה שלמה שבה הוא מתאר 

קו השבר ברור: מצד אחד ניצבת אליטה בעלת כושר ניידות ואוריינטציה בינלאומית, שחבריה יכולים להרגיש בבית  
כמעט בכל פינה ברחבי העולם; מצד שני ניצבים המוני האזרחים הנייחים האחוזים בשורשיהם: קשורים בכבלי רגש לנוף  

ים את חייהם בשפה מקומית. מעל הכול, כוחם הפוליטי  מולדתם ולמסורת עמם, תלויים לפרנסתם בשוק מקומי, ומנהל
 תלוי במנגנון הדמוקרטי של מדינת הלאום.  

הפער הגדל בין שתי הקבוצות עומד בתשתית המחלוקות המפלגות את החברה בישראל. זהותה היהודית של המדינה;  
ת בערעור האידאל הלאומי;  הזהו -של -הפולמוס על מעמד מערכות האכיפה והמשפט; השפעתה הגוברת של הפוליטיקה

כל אלה, מראה הספר ניידים ונייחים, קשורים במאבקה    –השליטה בגבולות השיח באמצעות כללי התקינות הפוליטית  
 1.לאומית נגד הדמוקרטיה ונגד עיקרּה: ריבונות האזרחים על גורלם -של אליטה בעלת אוריינטציה פוסט

ו האליטה החברתית והכלכלית אינה קשורה למקום כלל והיא ״ניידת״  ב  מצב טאוב מתאר היטב את המצב היום,  ד"ר  
אולם יש לומר שבזמן התורה המצב היה הפוך. גם האליטות היו 'נייחות', ואדרבה, ככל שאדם היה בעל קרקעות  כהגדרתו.  

יותר בעוד הפועלים  שבעבר דווקא האליטה היתה נייחת    נראהוגדול יותר, כך גם מעמדו הכלכלי והחברתי היה חזק יותר. 
 הפשוטים היו ניידים יותר ונדדו אל מקום בו יכלו למצוא פרנסה. 

צחית, אולם אין ספק שהתורה שמה דגש על מצוות רבות התואמות  כללה היא נבמבוארים. ודאי שהתורה  כעת הדברים  
לפי דרכו של ד"ר ועוד.  קא לדור מקבלי התורה והדורות שלאחריו, כמו המצוות הרבות ביחס למלחמה בעבודה זרה  ודו

חזקה של בעלות ושל אדנות על הארץ.  תחושה  אנשים היו נייחים מדי. היתה להם  הבזמן התורה  , אפשר לומר שטאוב
שהארץ אינה שלו אלא של  להזכיר לאדם  את האחיזה ומעט  לרופף  קא לחקלאים כדי  ומצוות התורה  מופנות דולכן,  

מצווה  אומיות, הגירה של גויים לארץ נחשבת כדבר שלילי, ואילו התורה  בעיניים הל  באותה מידה,הקדוש ברוך הוא.  
קא בעקבות החשש שהאדם יהיה כל כך קשור לארצו עד כדי כך שהוא לא יהיה  ואותנו לכבד גר תושב ולקבל אותו, דו

 מוכן לארח בה זרים.   

בשנת היובל האדם שב אל    –ייח'  התורה מצווה את האדם להיות 'נבאופן דומה ניתן להסתכל על מצוות היובל. מחד,  
אחוזתו. יתירה מכך, מצוות השמיטה והיובל תלויות בכך "שכל יושביה עליה:  והוא שלא יהיו מעורבין שבט בשבט, אלא  

אף מצבים בהם הקרקע לא חוזרת ביובל,    םמאידך, התורה לא אוסרת על מכירת קרקעות, וישנ  2כולן יושבים כתקנן". 
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כך שלמעשה, התורה מחנכת אותנו להיות מחוברים לאדץ, אולם להיות מחוברים    כמו למשל בדין 'בתי ערי חומה' ועוד.
 בצורה מאוזנת,  ולא באופן שמשכיח מהאדם ערכים חברתיים אחרים. 

  – השבת מסמלת את הצד האוניברסלי, הנייד    –"  כך ניתן לדרוש את סיום הפרשה "את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו

"ואין שם בית לדורי  את הקדושה הקבועה וקיימת    – ואילו המקדש מסמל את הניידות    3, השייך לאדם בכל מקום שהוא 

ים; וזה מזבח לעולה,  קזה הוא, בית ה' האלו  שנאמר "ויאמר דויד  4ה שבה" הדורות אלא בירושלים בלבד, ובהר המורי

 יד(. א(, ואומר "זאת מנוחתי, עדי עד" )תהילים קלב,   )דברי הימים א כב, לישראל"

מכל הדברים האלו מובן, שהיום עלינו לחנך הרבה יותר לכיוון ה'נייח'. אחרי אלפיים שנות גלות אנחנו ניידים מדי. יש  
ו לחזק את הקשר ואת  עלינ  'יהודי הנודד' שיכול להסתדר בכל מקום. ת הגלות ורואים אידאל ביאנשים שהתאהבו בחווי

העברית בארץ. אנחנו רואים בעיניים כיצד החקלאות ועיבוד  חקלאות  את הלעודד  מאד  חשוב   בכלל ובפרט  ץהחיבור לאר
האדמה מהוה נקודה יסודית במאבק שלנו על הארץ. כמובן, אין צורך וגם אי אפשר שרוב הציבור יהיה חקלאי, אבל  

 קדושה.  ראוי לחזק את המתאימים לכך בעבודתם ה

תֹ֨וב    :נקודה זו מתבטאת בהפטרה. לקראת היציאה לגלות, ירמיהו מצווה לקנות את השדה ומנבא לעם ֶכֶֶּ֣סף ִיְקנּ֗ו ְוכָׂ דֹ֞ות בַּ שָׂ
ה֙   ֵרֵ֤י ְיהּודָׂ ֗ם ּוְבעָׂ לִַּ ִמִ֜ן ּוִבְסִביֵבֶּ֣י ְירּושָׂ ֵעֶּ֣ד ֵעִדים֒ ְבֶאֶ֨רץ ִבְניָׂ תֹום֘ ְוהָׂ ֵסֵֶּ֥פר׀ ְוחָׂ ִשֵּ֥יב ֶאת־ בַּ ֶנֶֶּ֑גב ִכִּֽי־ אָׂ ֵרֶּ֣י הַּ ָ֖ה ּוְבעָׂ ְשֵפלָׂ ֵרֵּ֥י הַּ ָ֔ר ּוְבעָׂ הָׂ ֵרֶּ֣י הָׂ ּוְבעָׂ

ָ֖ם ְנֻאם־ה'  . אשרינו שזכינו להתגשמות הנבואה בעינינו 5. ְשבּותָׂ

 בקשר לארץ ישראל  שלוש קומות  
הראשונה היא החיבור הפשוט לארץ  אחרי שראינו את כל זה, אני רוצה שנסתכל על ארץ ישראל בשלוש קומות. הקומה 

לכל  יש מסורת בידי הגאונים ש  ישראל והתחושה שארץ ישראל היא המקום שלי. אני מחובר למקום, לא נודד ולא תלוש. 
נולדתי, כאן נולדי לי ילדי', היא הרמה הבסיסית   יהודי יש ארבע אמות בארץ ישראל, והתחושה הטבעית הזו ש'כאן 

   בקשר שלנו לארץ.

. עם ישראל  של "כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדי, כאן בניתי את ביתי בשתי ידי"  ארץ ישראל אינה רק קניין אישי אמנם,  
פסוקים רבים בנביא    גם כאשר גלינו המשיך עם ישראל לדורותיו להתגעגע לארץ ישראל.כעם.  מחובר לארץ ישראל  

זאת בצורה נפלאה:  יש פה  .משוש חתן על כלה ישיש עלייך אלוקייך"  "כי יבעל בחור בתולה יבעלוך בנייך  מבטאים 
, ולא רק חשבון פרטי של כל אדם ואדם. יתכן שיהודי נולד באירופה  עם ישראל חוזר לארץ ישראל  שבוחיבור לאומי  

 . ארץ ישראל –וגדל בארצות הברית, ובכל זאת, המקום שלו הוא 

 : אורותידועים על כך דברי מרן הרב זצ"ל בתחילת ספר  

ְגד  ִהְתאַּ הַּ ה ֶשל  רָׂ טָׂ מַּ לַּ ִעי  ֶאְמצָׂ ק ְבתֹור  ה, רַּ ֻאמָׂ ן ִחיצֹוִני לָׂ ר ִחיצֹוִני, ִקְניָׂ בָׂ ּה דָׂ ֵאל ֵאיֶננָׂ ִיְשרָׂ ּה  ֶאֶרץ  ִקיּומָׂ ת  קָׂ ְחזָׂ ִלית ְוהַּ ְכלָׂ הַּ ּות 
ְצמּוִתית ְקשּורָׂ  ה עַּ ֵאל ִהיא ֲחִטיבָׂ ִני. ֶאֶרץ ִיְשרָׂ רּוחָׂ ְמִרי אֹו ֲאִפּלּו הָׂ הֶהחָׂ ֻאמָׂ ִיים ִעם הָׂ  . ה ְבֶקֶשר חַּ

 : בהמשך לתפיסה זו, מסביר מרן הרב את מצות השמיטה

ֶרץ  אָׂ ה ְולָׂ ֻאמָׂ ת ִהיא לָׂ חַּ תֹון ֻמְכרַּ בָׂ ת שַּ ה    .ְשנַּ א ְשִמטָׂ רָׂ ִחיו ִכי קָׂ ה, ְבֵאין נֹוֵגש ְורֹוֶדה, "לֹא ִיֹגש ֶאת ֵרֵעהּו ְוֶאת אָׂ ְלוָׂ ת ֶשֶקט ְושָׂ ְשנַּ
ד'," שְ  ִיים ְבֶחֶסד לַּ ְלֵכל חַּ ְמכַּ י הַּ ֱאלהִֹ ר הָׂ יֹשֶ ּה ֶאל הַּ תָׂ בָׂ ְרחָׂ ה ְבהַּ מָׂ ְנשָׂ ְשטּות הַּ ְרגעַֹּ, ִהְתפַּ ת ִשְויֹון ּומַּ ם ְולֹא  נַּ ִטי ְמֻסיָׂ , ֵאין ְרכּוש ְפרָׂ

ה   ְיתָׂ פֹו. "ְוהָׂ ה ְבאַּ מָׂ ל ֲאֶשר ְנשָׂ ל כָׂ לֹום ֱאלִֹהי שֹוֵרר עַּ ִנית, ְושָׂ ְפדָׂ ֶתךָׂ ְוִלְשִכיְרךָׂ  ְזכּות קַּ ֲאמָׂ ְבְדךָׂ ְולַּ ה ְלךָׂ ּוְלעַּ ְכלָׂ ֶכם ְלאָׂ ֶרץ לָׂ אָׂ ת הָׂ בַּ שַּ

ּה ֶלֱאכֹל תָׂ ל ְתבּואָׂ ְרֶצךָׂ ִתְהֶיה כָׂ ה ֲאֶשר ְבאַּ יָׂ חַּ ְך, ְוִלְבֶהְמְתךָׂ ְולַּ ִרים ִעמָׂ גָׂ ְבךָׂ הַּ  6. " ּוְלתֹושָׂ

 . ש כאן 'שנת שבתון מכרחת היא לאומה ולארץ'אין כאן רק חינוך אישי של האדם באופן פרטי, אלא יבמילים אחרות, 

כך    בהמשך לכך, מסביר הרב אליעזר מלמד שליט"א את משמעות מצות שמיטה בימינו, גם לאנשים אשר אינם חקלאים
 ששנת השמיטה תוכל גם בימינו להיות 'שנת שבתון' לאומה כולה. 

המקצועות. שכשם שהשביתה נועדה להזכיר לחקלאים    נראה שמן הראוי שרעיון השביתה בשביעית יבוא לידי ביטוי בכל
שהארץ של ה’ היא, כדי שיתחזקו באמונה ובתורה, ומתוך כך יתברכו בשש שנות העבודה, כן ראוי שגם העובדים בשאר  
המקצועות ישבתו בשנה השביעית ויזכרו וידעו שהארץ וכל אשר עליה של ה’ היא, ויתחזקו באמונה ותורה, ומתוך כך  

את נשמתו,  יתברכו   לאדם  ונועדו להזכיר  הבא,  עולם  הם מעין  השבת והשביעית  כן,  על  יתר  העבודה.  בשש שנות 

 
 . שולחן ערוך אורח חיים סימן שדמ –אפילו במדבר, כאשר האדם אינו יודע מתי שבת, עליו לשמור שבת  3
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ושמתחילה הוא נועד להיות בן חורין בלא שיהיה משועבד לעבודה, ומתוך כך לימוד התורה שבשביעית מעמיק את ערך  
לפיכך נראה לעניות דעתי, שהסנהדרין  החירות של הנשמה, ומשחרר את האדם מהשעבוד ליצר התאווה ורדיפת הממון. 

 7. שתקום במהרה בימינו, תתקין שביתה בכל המקצועות על פי היסוד העקרוני שמבואר בתורה

 המקום לחיבור עם הקב"ה   – ארץ הקודש  

ארץ ישראל היא לא סתם מקום לאומי שלנו, כמו אוקראינה    8. היא קומת הקודשהקומה השלישית של הקשר לארץ ישראל  
לאוקראינים וצרפת לצרפתים, אלא זה המקום שבו אנחנו יכולים להתחבר לקדוש ברוך הוא. עם ישראל הוא עם השם,  

ורק בה ועל ידה האדם יכול להגיע לרמות   –ארץ ישראל היא ארץ הנבואה  בהמשך לכך   וארץ ישראל היא ארץ הקודש.
 הות של דבקות בה'. הגבו

ֶכָ֖ם ֵלאלֹקֱאלֶֹּ֣'  ה: ֲאִנ֗י  למדנו בפרשתנו כה   ן ִלְהיֵֹּ֥ות לָׂ ָ֔עַּ ֶכם֙ ֶאת־ֶאֶֶּ֣רץ ְכנַּ ֵתֵ֤ת לָׂ ִֶּ֑ים לָׂ  9. " יםקיֶכָ֔ם ֲאֶשר־הֹוֵצֵּ֥אִתי ֶאְתֶכָ֖ם ֵמֶאֶֶּ֣רץ ִמְצרָׂ

 . כעובד עבודה זרה   שכל הדר בארץ ישראל אני לו לאלהים, וכל היוצא ממנה -: להיות לכם לאלהים ומבאר רש"י

 :)הלכות מלכים פרק ה'( הרמב"םוכך פוסק 

יאמר שכן חליתי העם היושב בה נשא עוון,   ובל  ישראל, עוונותיו מחולים. שנאמר,  "אמרו חכמים, כל השוכן בארץ 
כפרה,  אפילו הלך בה ארבע אמות זוכה לחיי העולם הבא, וכל הקבור בה נתכפר לו, ובכאילו המקום שהוא בו מזבח  

ואינו דומה קולטתו מחיים למי שקולטתו   ובפורענות הוא אומר, על אדמה טמאה תמות,  שנאמר וכיפר אדמתו עמו. 
 לאחר מיתה. ואף על פי כן גדולי החכמים היו מוליכין את מתיהן לשם, צא ולמד מיעקב אבינו ויוסף הצדיק". 

ב"ם לא מזכיר את ההופעה הלאומית שלנו בארץ  הרמהרמב"ם מדבר פה על הדרגה השלישית של הקשר לארץ ישראל.  
ישראל, אלא את החיבור לקודש. חיבור רוחני שמתממש אפילו בעצם הקבורה בארץ ישראל ובודאי ובודאי בעצם החיים  

 על אדמת הקודש 

ואף הם ניתנים   רק חלק מהפירות קדושים,  זה בא לידי ביטוי במצוות השמיטה. לעומת שאר השנים, שבה  אף קשר 
תופסת    -"קדש תהיה לכם    –כילה לרוב רק באופנים מסוימים ולאנשים מסוימים, הרי שבשמיטה כל הפירות קדושים  לא

בדיוק כפי שבשבת איסור המלאכה מבטא את קדושת השבת, כך גם בשמיטה איסור העבודה בקרקע    10.דמיה כהקדש"

יכולים להיות מחוברים    –הם גינה פרטית וכדו'  גם אנשים שאינם חקלאים, אך יש למבטא את קדושת הארץ. בהקשר הזה,  

 11.לקדושת השמיטה

 יציאה מהארץ 
הקומות   שלש  לאור  ישובים  פינוי  וסוגיית  מהארץ,  יציאה  סוגיית  ישראל,  לארץ  ביחס  סוגיות  שתי  לבחון  מעונין  אני 

 המחשבתית. שתארנו ביחס לארץ ישראל. כמובן שאינני נכנס כאן להכרעה ההלכתית, אלא לנקודת המבט 

יש מי שיוצא מהארץ וברור לו שארץ ישראל זה המקום שלו. אבל יש גם מי שיוצא מהארץ וזה מערער    ברמה הראשונה, 
לו את תחושת השייכות שלו אל מקומו. לפעמים זה מרופף את הקשר של האדם לארץ, לפעמים זה מרופף את הקשר  

איסור היציאה   12. ההנאה והמשפחתיות היא דוקא בחוץ לארץ חוויתשעלולים להתרגל לכך של ילדיו אל הארץ. הילדים 

ומחובר למקום ברמה   עצמו את ההבנה שיש לו מקום שאליו הוא שייך. שעליו להיות נייח  מהארץ בא לבסס באדם 
 הבסיסית והפשוטה ביותר. 

כדרך העולם אולם ישנם    ברמה השניה, יציאה מהארץ עלולה לפגוע בעם כולו. כמובן שאין מדובר ביציאה 'רגילה', שהיא

ספרים שבזמן מלחמת המפרץ היתה ירידה גדולה מ  13. זמנים בהם היציאה מהארץ מחלישה את העמידה אל מול האויב 

 
 .ו ,פניני הלכה שמיטה ויובל יא  7
הזרמים שהרב מדבר עליהם ב'אורות התחיה' יח. הבחור משה יעקובוביץ נ"י העיר שניתן גם לומר שהקומה   ושתשל ש הקומות מקבילות לושל 8

ה היא ברמה הלאומית ואילו הקומה השלישית היא ברמה האוניברסלית, שכן חיבור הארץ לקודש היא י הראשונה היא ברמה האישית, הקומה השני 

 'כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים' –בונו של עולם י ם כולו לרהיסוד לחיבור העול
 . לח, ויקרא כה 9

 . יב ,רש"י בפרשתנו כה 10
ראה בהרחבה בשיעורו של הרב יהושע שפירא שליט"א בישיבת הגולן בשמיטה הקודמת:   11

https://ygolan.org/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/%d7%a9%d7%9e%d7%99%d

7%98%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%9f-%d7%94%d7%94%d7%99%d7%99%d7%98%d7%a7 / 
 לפני כמה שנים התאונן עיתונאי דתי שילדיו אינם מכירים את הארץ ואת מורשתה, משום שאת החופשות המשפחתיות הם עורכים בחו"ל.  12
 הארץ ונטישת העיר מחשש סכנה" "עזיבת  ו של הרב יעקב אריאל, תחומין יב,ראה על כך במאמר 13
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בתור פרט    .החולשה הזו, השפיעה על מנהיגי המדינה לוותר על שטחים במסגרת 'הסכם אוסלו'מהארץ, וישנה טענה ש
יציאה מן הארץ. אבל לפעמים יש אתגרים לאומיים ומשימות לאומיות ואז האדם    יכולים להיות אילוצים שיכולים להצדיק

 צריך להיות נכון להישארות בארץ כי כל עזיבה מחלישה את הציבור. 

 : יציאה מהארץ מחלישה את החיבור של האדם לקודש. כך למדונו חז"ל –ברמה השלישית 

וכי תעלה על דעתך שדוד עובד עבודה    .ם אחרים הי לאמר לך עבוד אל   ה'כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת    ר וכן הוא אומ

 .14כל המניח את הארץ בשעת שלום ויוצא לחוצה לארץ כאילו עובד עבודה זרה  ר:זרה היה אלא דרש דוד ואמ

רמה השלישית ודאי קיימת, ועל כן, יש מעלה  לעומת הרמות הראשונות, שלא קיימות בהכרח בכל יציאה מהארץ, הרי ה
 גדולה להדבק בקדושת ארץ ישראל ולא לעוזבה. 

 "לקרוע גזרים מתורתנו התמימה והקדושה" 
 של פינוי ישובים.   הלאחר שבחנו את הסוגיה הפרטית של יציאה לחו"ל לאור שלשת הרמות, נבחן עתה את הסוגי

היו לא מעט אנשים, בהם אנשים יראי שמים ויודעי תורה, שטענו שאין   לפני פחות מעשרים שנה, בעת פינוי גוש קטיף,
זה לא משנה  הדבר נורא כל כך אלא זה 'כמו מעבר דירה'. לעניות דעתי זו תפיסה מעוותת של אנשים 'ניידים', שלפיה  
יות קצת יותר  איפה אתה גר ושעליך להסתדר בכל מקום. זה נכון שבעידן המודרני יש יותר אפשרויות והאדם יכול לה

וזה נכון שבאופן טכני המדינה דאגה לפתרון אישי כזה או אחר למתיישבים, אולם ניתוק האדם ממקומו הוא הרבה  נייד, 
 של 'מעבר דירה'.  הטכני עניין מעבר ל

יש להתנגד לפינוי ישובים באופן הפשוט ביותר, משום שהקשר של האדם לאדמתו הוא קשר חי ועמוק וניתוק הקשר  
עשות רק במקרים קיצוניים ביותר, וכפי שהציבור מתנגד לעקירת יושבי הארץ ישמעאלים ממקומם,  יהזה צריך לה במובן 

 15שובם. יכך והרבה יותר מכך יש להתנגד לעקירת אחינו מי

ישובים הוא פגיעה באומה.  יבקומה השני ועם ישראל קם לתחיה, פינוי  זכינו  בארץ ישראל.  יבדורות האחרונים  כל  ה 
לת, כל ישוב שקם בארץ ישראל מחזק ומעצים את התחיה הלאומית. ולעומת זאת, כל פינוי וכל הרס, הרי  אדמה שנגא

 הוא פוגע בעם ישראל.  

 'לא תגורו':   כך כתב רבינו הרצי"ה קוק זצ"ל בכרוזו המפורסם 

יותר   ולא  גויים אינו אלא חולשה של חסרון דעת אמונה  וזה לא לטובתם של    – חטא ופשע מסירת קרקעותינו לידי 
שלונם חלילה... ולפיכך כל מה שייעשה בזה, בנגוד ובקלקול לשלימות תורת ישראל ולתוקף  י ישראל אלא לרעתם ולכ

 .  אל מעתה ועד עולם בטחון ישראל... הוא בטל ומבוטל מעיקרא ולעולם בכוחם של כל ישר

מגדולי רבני פולין ומאחרוני הרבנים  כה אמר ר' מנחם זמבה הי"ד, פינוי ישובים הוא פגיעה בקודש.  –ובקומה השלישית 

 16: בגטו ורשה שם הוא גם נרצח, ביחס לשאלה על תוכנית החלוקה

יש לנו גם ארץ   .זה פסול מקדושתוואם חסרה אות אחת, הרי ,  יש לנו ספר תורה קדוש, שנאמר עליו תורת ה' תמימה"
אשר גם עליה נאמר כי קדושתה היא כשכל ישראל עליה. רק אנשים אשר להם העוז המר לקרוע גזרים מתורתנו התמימה  

אבל אנחנו, המוסרים נפשנו על כל אות ואות ועל   .והקדושה, הם הם אשר ירהיבו בנפשם לקרוע גם את ארצנו לגזרים 
 . "כל בשום אופן להסכים לוותר אפילו על צעד ושעל אחד מארצנו הקדושהכל מנהג שבישראל, לא נו

, שהרי הם מחוברים לאדמה הזו  של פגיעה אישית בהם זה לא רק עניין  כאשר מפנים יהודים מחומש ומגרשים אותם  
ראל  בעבותות אהבה. אין כאן רק פגיעה בחיבור של עם ישראל לארץ ישראל, יש כאן פגיעה בקודש. קריעת ארץ יש

 לגזרים היא כקריעת ספר תורה חלילה.  

ר'   ם האלו של  דברילצערנו הרב יש יהודים דתיים, יראי שמיים, מדקדקים קלה כבחמורה שלא מכירים ולא מודעים ל
, אולם רבותינו הנחו אותנו בדרכו של ר'  מההזו צדדים שונים, של פיקוח נפש וכדוה  אכן יש בסוגי  .הי"ד  מנחם זמבה

 
 . ה ,תוספתא עבודה זרה ד 14
 מתוך חוברת בשם 'כיצד בונים בית' מאת הרב ישראל אריאל )ליבוביץ( שליט"א:  –השלמה לדברים  15

ממונו,  הבית המסתכן ועומד להציל -הלוא כאשר איננו נוהגים כחזקתו של בעל לא אוכל להבין מדוע על ההתיישבות להתאפק מלעמוד על נפשה? " 

בזה אנו מעידים כאלף עדים שלא על חיוניות אנו באים להגן, ושכל מסירות הנפש שהיתה עד כה נבעה רק מאידאליסטיות, מיכולת הקרבה  

 ." מהמקום בו אדם מגן ונלחם על חייומופלאה, מהשתעבדות לרעיון או לציווי, אבל לא 
 . חידושי הגרמ"ז סימן נד 16
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גירוש  שחיבור של קודש, ו  אלאשלנו לארץ ישראל זה לא רק חיבור אישי, זה לא רק חיבור לאומי, החיבור    –מנחם זמבה  
 . פגיעה בקודש וזבארץ ישראל  יהודים מכל מקום 

 ניצוץ הסלידה מהיציאה לחו"ל פתח דלתי תשובה 

זוהר שליט"א המתאר את מסע חזרתו  מאת הרב אורי    17סיפור מאד מעניין, מתוך חוברת בשם 'ובחרת בחיים' אני אסיים ב

 : בתשובה

"בתקופה המדוברת רעייתי ואני תכננו ליסוע לסקנדינביות, ולהגיע צפונה עד כמה שאפשר. שמחנו מאד על הנסיעה  
הזאת. אצל רעייתי זו היתה הגשמת חלום ישן. השקט, השלוה, קור הרוח, האיפוק והסגירות המיוחסים לאנשי הצפון  

 אופייניות, הלכו עליה קסם רב... כתכונות  

אלא שקרה דבר מוזר, בדרך אל המטוס עוד התרוננתי משמחה על הטיול הצפוי. במטוס עצמו לא נתתי דעתי על מצב  
רחובותיה, נתקפתי   התעופה של אמסטרדם אל  משדה  אבל כשיצאתי  קראתי,  מהזמן  חלק  ישנתי,  מהזמן  חלק  רוחי, 

 ותר, שמעולם לא הופיעו לפני כן בנסיעות קודמת לחו"ל... בהרגשת ניכור ואי שייכות עזים בי 

בקיצור, כאמור, הכמיהה לחזור הביתה הפכה לעינוי. הצלחתי להפוך את הטיול לגיהנם גם לגבי רעייתי עד שהיא  
הסכימה בשמחה לקטוע אותו ולחזור. כשחזרנו לאובך הרדוד של לוד ביום חצי חמסיני לח ודביק, כמעט והתנפלתי על  

 ספלט המזיע של המסלול... הא

 .   "לגבי הרגשתי שלי תחילת חזרתי בתשובה נעוצה במסע האמור לחו"ל אף על פי שאז אפילו לא חלמתי על זה

  ו יהי וגם יבוא משיח צדקנו,   שם,בעזרת ה, ועל ידי כך  שנזכה להיות מחוברים בקדושת הארץ בכל העניינים ובכל הרבדים
 השראת נבואה בתוכנו.  –שית, שלמות לאומית, וכמובן שלמות הקודש שלמות אנוכל השלמויות האלה יחד, 

 

 
 

 

 

 

 העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם, חיזוק בלימוד תורה ועבודת ה'.   , מידי שבוע ביום שני מתקיימת בביהמ"ד של "ישיבת הגולן" שיחה כללית
 כות רוחניות,  להבדיל משיעורי האמונה העוסקים בעיונים מהותיים וכלליים מתורת מרן הרב וכתבי ראשונים, שיחה זו הינה בעלת גוון מוסרי, ועניינה בהדר

 בן תורה בדורנו.  הנגזרות מן המבט האמוני, ושופכות אור על דרכו הרוחנית של
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