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 גזירות. גוזרי ושל תקנות מתקני של דור אנואין
 על חגים מוסיפים אנו שאין כשם בבל, עולי גבולות את מרחיבים אנואין

 והזמנים ישראל מקדשמועדי

 בכל עולי כיבוש את להרחיבאין
 כהנאקלמן

 הופיע השמיטה שנת תוםעם
 "נקודה" של תשריבגליון

 "איך אליצור יואל שלמאמרו
 החלק השמיטה". מבעיתיוצאים
 לקיים קורא המאמר שלהאחרון

 כרוחה השמיטה מצוותאת
 לה שותפים שאנו קריאהוככתבה,
 אתה הזדהותנו דווקא אךבמלואה.
 לשאר גם להתייחס אותנומחייכת
 המאמר.חלקי

 על נוקבת ביקורת כוללהמאמר
 המכירה" "היתר עלההסתמכות

 למטרה המאמר מחבר קלעכיום.
 שבחוגים כשקבעבמיוחד
 "מפשרה זה היתר הפךמסויימים
 אך לאידיאולוגיה".כואבת
 להתייחס לנחוץ אנומוצאים
 על וגם העקרונית גישתו עלולהגיב
 על- השמיטה שמירת אתתיאורו
 בו ביטוי החרדי", ה"ציבורידי

 המאמר. בעלמשתמש
 יואל של העקרונית גישתואת
 בפיסקא לתמצת אפשראליצור
 מצווה "לכל מאמרו: מתוךאחת
 שונים זמנים יש בתורה חלקולכל

 לדור". מדור משתנותופרשנויות
 כאים זו גישה מתוךוהנה,

 וריפורמים,קונסרבטיבים
 להחליף ו"מתקדמים","שמרנים"
 נשברים בבורות תורתנו אתחלילה
 תורה. של מים יכילו לאאשר
 באליצור חלילה חושדאינני

 להוסיף בא הוא : עמהםשחלקו
 הארץ קדושת של חלותהולהרחיב

 רק ולא ארץ-ישראל, רחבי כלעל
 שקבעה כפי בבל, עולי כיבושעל

 הרחבתה לתבוע בא הואההלכה.

 מגילת-העצמאות. מחותמי כהנא. קלמןהרב
 אגודת-ישראל, פועלי מפלגת שלמנהיגה

 היה התשיעית, ועד הראשונה מןחבר-כנסת
 ומראשי חפץ-היים קיבוץ הבר שנה 40כמשך
 כהלכתה. שמיטה שמירת למעןהעושים

 "לתעשיה השמיטה שמירתשל
 החופשיים" המקצועותולכל
 ?(, ולמלאכה למסחר גם לא)ולמה
 שאיננה מצווה להוסיף באוהוא
 להיעזר איסור : בתורהכתובה

 הגוי. שלבשירותיו
 פסולה זו עקרוניתגישה
 אנו אין גורע. המוסיף כלבעינינו.

 גוזרי ושל תקנות מתקני שלדור
 את מרחיבים אנו איןגזירות.
 כשם בבל, עולי כיבושגבולות
 מועדי על חגים מוסיפים אנושאין
 ציוונו אשר , והזמנים ישראלמקדש
 בגלל זה אין מדרבנן. זכרון בימיגם
 הוא : מעוקצך' ולא מדובשך'לא
 חז"ל מעשי חלילה. להשוות,בא

 נביאים תקנות ואףוראשונים
 הסופר(, עזרא ע"י הארץ)קידוש
 התורה גדולי ובין דורותינו.למעשי
 להם, זכינו השם שברוךבדורנו,
 לקבל מוכן שיהיה אחד אףאין

 שכזאת.גישה
 להרחיב צורך רואה אניאין
 ההסתייגות מספיקה זו.בנקודה
 של זו פסולה מהשקפההברורה
 אליצור.)ו(יואל
 העיוות על גם להגיב עלינואך
 החרדי הציבור הצגתשבאופן
 מראש, )נעיר לשמיטה.בגישתו

 שמר מאד חבל כי אגב, בדרךורק
 זה לציבור ללעוג נגרראליצור
 בסגול שמישה המלה אתבנקדו
 של וכדרכם הטית,תחת

 השמים היהודייםהאנטישמים
 אם ה"שאבעס". קריאת אתללעג
 על ל-נקודה מתאים זהנוסח

 שלא מקווה אני לשפוט.המערכת
 רק כאן שהיתה מניחואני
 חד-פעמית(.מעידה

 מניח אליצור : עניין שללגופו
 מייחס שהוא אימרה דבריוביסוד
 שתי "ישנן שפירא: יוסףלשר
 אחת השמיטה. את לשמורדרכים
 של ותבואה פירות קנייתעל-ידי
 קרקעות מכירת על-ידי ואחתגויים
 'ח אם אף והנה לגויים."הארץ

 מכירת ע"י הרי נכונה זושאימרה

 אליצור מר מוצא פגמים הרבה שומרים שאין ודאי לגוייםקרקעות
 אפשר היותר לכלשמיטה.

 הופכים קדושתה, אתשמפקיעים
 העמים. לארץ כולה הארץאת

 אליצור מר סולד מפניו אשרמושג
 עולי כבשום שלא לשטחיםבקשר
 וטובים גדולים יש והריבבל.

 הופקעה אמנם אם בכךהמפקפקים
 )ומר מודים וכולםהקדושה.
 ש"המוכרים" בתוכם(,אליצור
 לא החקלאים שרוב כך עלסומכים
 ויקצרו ויזרעו להםישמעו
 לא כלומר, השנים, כבכלוישווקו
 ה"מוכרים", הוראות אתיקבלו

 בעבודותיהם אותםהמגבילות
 אלה זאת לעומת השמיטה.בשנת
 גויים של ותבואה פירותהקונים
 השמיטה. מצוות על שומריםאכן

 שלשם מפני זאת מדגישואני
 פאר, ומבני וקוטג'ים וילותבניית
 פיתוח לשם כבישים, סלילתלשם

 עבודה בכוחות ושימושתעשייה
 במשך חקלאות פיתוח לשםזולים,
 לשמיטה שמיטה שבין שניםשש
 את לא חוצץ יוצאים שמענו לא-
 את לא אף וכמדומני שפירא,השר

 שלפיתוח הוא נכוןנקודה.
 בכוח- להשתמש צריךההתיישבות

 מבנים להקים וכן יהודי, לאעבודה
 אומר מי אבל - ושומרוןביהודה
 נוחים מבנים להקיםשצריך
 רק להשתמש צריך אולי ?ויציבים

 ככוח- שימוש ולמנועבקרוונים,
 היה אפשר יהודי? לאעבודה
 נוספות רבות דוגמאותלהביא
 זה.בענין

 ותבואה פירות "קנייתומאידך,
 להעלות עזרה אולי גויים"של

 היה לא אילו ארצה.יהודים
 וירקות פירות של השיווקמתארגן

 ה"שמיטה", אנשי ע"י גוייםשל
 היו לא עולים שהרבהאפשר
 אני השמיטה. בשנת ארצהמגיעים
 אלה מעין בשאלות נתקלתיעצמי
 אחרי פוטנציאליים. עוליםע"י
 עולים הפכו שלי ארגעהדברי

למעשה.

 וירקות, פירות אספקתבארגון
 שביעית לאיסורי חשש בהםשאין

 ההקפדה הערבי.מהסקטור
 לדבריו כאן יוצרתהחרדית
 ויהודים שאפשר, יהודים :מחיצות

 אמירה אצלם. לאכולשאי-אפשר,
 שיהודי לאמירה ביסודה זההזו

 יוצר שולחנו טוהר עלהמקפיד
 אצל אוכל איננו הואמחיצות:
 וטריפות. נבלות חזיר,אוכלי

 - השם ברוך ישנו. אחרופגם
 - אליצור מר גם כך עלומברך
 טבעי בריבוי גדל החרדיהציבור
 על-ידי וגם בתשובה חזרהועל-ידי
 זה גידול של פירושו והנהעליה.
 של נוסף "ניפוח איפואהוא

 התלות וגידול הערביתהחקלאות
 גידולו שלפי לומר גם אפשרבה".
 ניפוח גם יש החרדי הציבורשל
 ערבי כוח-אדם העסקת שלנוסף
 עלינו האם שירותים. מיניבכל
 בגלל זה גידול למנועאיפוא

 בין שקורה מה ובגללשמיטה,
 ? לשמיטהשמיטה
 לו יש בעיר הצרכנים ציבורגם
 למעשה. השמיטה בשמירתחלק
 בגינות-נוי אסורים טיפוליםמניעת
 איסורים למנוע נסיון הבתים, ידעל

 בפעולתנו ציבוריות.בגינות
 שומרי כפרדסנים נתקלנובשמיטה
 וחדשים לשעבר,שמיטה

 "בעלי המכונים ביניהםשהצטרפו,
 מפעלים, בבעלי נתקלנותשובה".
 גם אלא מזון, מייצרילאו-דווקא
 אחרים מוצריםמייצרי

 שדה. בגידוליהמשתמשים
 שמיטה. שומרי למעגלשהצטרפו
 בעיר, החיים בגנניםנתקלנו
 שמיטה, שמירת עליהםשקיבלו
 מוכריהם, או פרחים,ובמגדלי
 השנה זכינו זו. מצווה לקייםשזכו
 השמיטה שומרי מעגל להרחבתגם

 הדתי, בקיבוץהחקלאיים
 והמעורבים. הדתייםוכמושכים

 49( מעמוד)המשו
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 משיח שלשופרו
 28( מעמוד)המשך

 מנצל ולא רוצח-אל לאאיננו
 דתות. ואין עמים איןקפיטאליסטי.
 ומי מולדת" אין"לפרולטריון

 מולדת, חסר שוויון צמאכיהודי
 התמוטטה שם ואם שוויון.שואף

 לאחר שנה מאה ואםהאמנסיפציה
 פארים המוני צרפתיתמהפכה
 ועשרים ליהודים", "מוותקוראים
 לנין, של המהפכה לאחרשנה

 )יהודה כ"יודאש" מוקעטרוצקי
 ויזלטיר נוטל מניין קריות(,איש
 והיסטוריוסופי היסטוריהיתר
 "חידוש אמריקה בגלותלראות

 אין גלות בתואר ואפילומהפכני"
 היותו על לדבר שלא זוכה,היא
 לסתור , מוזר זה תורה. דברסותר
 עד הגלויות בכל שהתרחש מהכל
 להשמדה? אם לשמד, אםכה,

 שלו ארה"ב באה בכך גםהאמנם
 דווקא, המרכסיזם אתלאמת

 הזהובה, המתוקה -שההווייה
 ההכרה, את קובעתהמנצנצת,

 ? אותהמכתיבה
 היקר ויזלטיר ליאון תאמר,ואם
 צורכי וגם שהציונות -מאד

 בוערים דמוגרפיים צרכיםישראל,
 המכתיבים הם לבעור, עלוליםאו
 כראות אתגלותאמריקה, לראותלי
 לראות בעדי מונעים הגלויות,כל
 שבה, המהפכני" ה"חידושאת

 הישראלית ההווייה שגםכלומר
 הכרה לי מכתיבהבמצוקתה
 ליישוב סכנות ישנן לפיהציונית,
 עליה, ותהייה באמריקההיהודי
 הידועה תלמודית בלשון לךאשיב
 אליך? נמי הכי הן עדיין:לך

 ועד ממצרים כה עדההיסטוריה
 מוטב כי מוכיחה ומוסקבה,ברלין
 לטעות מאשר בפסימיותלהגזים

 אופטימיות. בעודףולהשלות
 גלויות, בקיבוץ לרצותמותר

 להגיע, בלי אף "טובות", גלויותגם
 קצת לכם שיהיה רצון לכדיחלילה,

 כליל. תאבדו שלא כדיאנטישמיות
 הלא-סימפטית המלה אתוהדגשתי

 מר ללשונך, כתשובהלכם,
 להתייאש... לכם "אסורויזלטיר:

 לעשות. מה לכם להגיד אפשראי
 לבעיות להתייחס חייבים אתםאבל

 כבר )אם לו" ולא "לכםשלכם..."

 יש ו"הגדות"( ב"קושיות"מדובר
 לכם יש אדוני. א-סימטריה,כאן

 כל אך בעיותינו. שאינן רבותבעיות
 תרצה, אם בעיותיך, גם הןבעיותינו

 גורלך גם יוכרע כאן כי תמאן.אם
 מתגנב ואם היהודי. העםוגורל
 לקצת מרושע רצון איזהבאמת
 רק לא זה הרי שם, לכם"צרות"
 לכם זקוקים באמת שאנומפני

 קצתקצת גם אם כי כאן,בהמוניכם
 לנצח לקיים רצונכם עלכעונש
 ומדרבנן. מדאורייתא מצווהגלות,

 להחניף החייב כאשיי אינךוהרי
 שאסור מגבית עסקן נלאלקהילתו,

 אתה הרי תורמיו. את להפחידלו
 היסטורית הגותאיש

 : הכל על ונוסףוהיסטוריוזופית

 לעיל כהנחתי שלא - אתההרי
 שלא אותך מדריך מה : ציוני גם-

 גם הגלויות, כל בקץ אפילולרצות
 "לא ריאלי", "בלתי זהאם

 אוטופי)יש לא ודאי אךמציאותי",
 שאתם במה ממשי אוטופייסוד

 מה וזה עפרה לאנשי אמרתעושים,
 לאנשיעלייה וגדולים רביםשאמרו
 ולהרצל שלישית שנייה,ראשונה,
 שהרי ההיפך, יש כי הציונות(ולכל
 פירושה שאוטופיה יודע כמוךמי

 לדעת חייב כמוך ומילא-מקום,
 היתה הציונות של מהותהשכל

 האוטופיות מכל להוציאנוונשארה
 מהפכניות חדשות "גלויותשל

 ליצור כדי היו", לאשכמותן
 לנו. מקום"סופיה",
 האינטלקטו- שלמרותומכיוון

 אינך בטאונך שלך המלאאליזם
 את היום לאשי שניתןגורס

 את להרוג הדת, נגדהוולטריאניות
 אוגאנדיסט- ואינךהאל,

 הערך את השוללטריטוריאליסט
 של וההיסטוריהאמוציונאלי

 לרמאללה בא "אני ) קדומיםמולדת
 לתבוע מותר הן בית-אל"(וחושב
 ,לא למציאות להיכנע שלאממך
 את בצדק שולל שאתה חלוםבשם

 הנבדל חזון כשם אבלתוקפו,
 אם כי מבוקר, בלתי מחלוםכמובן
 מנוגד שנראה מה גםלרצות

 זו שמציאות עוד מהלמציאות,
 או גלות. - הכל למרות היאשלך

 מאד, אתכם אוהב אני :שתכריז
 את אהבתי אינני. ציוני -אבל
 ואיננה נרצעת אוזני כן ועלאדוני

 ולא העורבים צריחות לאשומעת,
 כך אם רוצה. אינני כי משיח,שופר
 * כנותך. תושלם ויזלטיר,תכריז,

 להרחיבאין
 הכיבושאת
 29( מעמוד)המשך

 שמיטה שומרי יש השם,ברוך
 ביניהם האדמה. בעבודתרבים
 החקלאות, על מחייתם עיקראשר

 ועם הם שמיטה שצרכניוביניהם
 מיגבלות עצמם על קיבלוזאת

 היצרנות במצוות מעשיותשמיטה
 אותו ודווקא הצרכנות. רק ולא-

 הראה "השמיטה אנשי שלציבור
 מעגל בהרחבת הרב ענינואת

 החקלאים. של השמיטהשמירת
 הראשונה בשמיטה היה זהכך
 הראשונה השנה תרח"ץ,בשנת
 על-ידי השמיטה נשמרהשבה

 חפץ-חיים. קיבוץ אנשיעשרות
 בגדרה זו, התיישבותגרעיני

 עזרה נעזרוובכפר-סבא,
 מדגיש )ואניחומריתורוחנית

 "שמיטה" אנשי ע"ירוחנית(
 בירושלים. לנטורי-קרתאהקרובים
 קונסטרוקטיבית, עזרההופעלה

 וכד'. מאפיה בניית פרות, קנייתע"י
 אנשי בין חברתיים קשריםנרקמו

 )שלאמיתו המושמצים"החלוקה"

 היהודי היישוב חלוצי היו דברשל
 על האמונים צעירים וביןכאה"ק(,
 דרך-ארץ עם תורהדרכי

 של גאוותם היום ועדשבגרמניא.
 אז פעלם על השמיטה "חרדיאותם
 ישיבת תלמידי בבטאון נא)יעויין
 בשנת שהופיע דושינסקיהגרי"צ
 על זכרונות ובו הזאתהשמיטה

 הדבר אז(. הנחשוניותפעולותיהם
 במסירות השנים. כל כךנמשך
 אותו השמיטה גחלת עלשמרו
 והתרבה, שהלך חקלאיםקומץ

 וזעום. קטן עדיין הואולצערנו
 ששמעתי דברים להביא לייורשה
 באחת ותיקה שמיטה שומרתמפי

 הביעה היא הארץ.ממושכות
 התוצרת שאספקת כך עלשמחתה
 - כסידרה היתה השנההחקלאית
 בדבר העוסקים כלויבורבו
 אך - ממש עילאיתבמסירות
 "אז : שעברו שמיטותהזכירה
 שהופיעו הרשימות אתאכלנו
 כהנא". הרב שלבספריו
 מאחד צעיר חבר השנה לינזדמן
 הוא השם ברוך : הדתייםהיישובים

 מקפיד תפילין, מניח שבת,שומר
 וכדומה; כלאיים, להרכיבלא

 איננה "השמיטה : טענהובפיו

 מבין. לצערי, ואני, אלי".מדברת
 מדברים "תפילין אותו:שאלתי
 שעטנז אליך, מדברת ציציתאליך,
 ועל חונכת. כך על אכן אליך.מדבר

 גם אולי שיש אותך חינכוהשמיטה
 אותה. לשמור לאאידיאולוגיה

 כשרבנים אליך?" תדברהיאך
 השמיטה, לענין נרתמו תורהגדולי
 חקלאית בתוצרת להשתמשותבעו

 תביעה לא בית-דין, אוצרשבתיווך
 - מפיהם דיברה חסדיםלגמילות
 ביסוס - אליצור מרכדברי

 היה השמיטה שומרתהחקלאות
 נסים ר' וכשהגאון עיניהם.לנגד
 והעניק מגדרו יצא שליט"אקרליץ
 של יין תוצרת על הכשרתווית

 בית- אוצר כפיקוחכרמל-מזרחי
 השמיטה של יוקרתהדין,

 היו החקלאים בקרבושמירתה
 עיניו.לנגד

 בהחלט יש דבר: שלסיכומו
 אליצור יואל של יוזמתו אתלברך
 הבאה. השמיטה את מעתהלתכנן
 שומרי יוזמת אל יוזמתותצורף

 המעוניינים החקלאיםהשמיטה
 השמיטה את עתה ככרלתכנן
 היוזמה גם אליה ותצורףהבאה

 השמיטה שמירת אתלהעמיק

 נאמני נוספים חקלאיםבקרב
 להתברך נוכל לא אבלהתורה.
 של לעצתו נשמע אם אלוביוזמות
 תמשיך הראשית שהרבנותאליצור
 מפני המכירה היתר לפילנהוג
 החקלאים אותם כל להפקיר"שאין
 ממה לשבות". רוציםשאינם
 לא תורה שומרי הם אםנפשך:
 לחקלאים היתר. באותוייאחזו
 אין מאידך, קודש, וכל שבתמחללי
 שלא זו בכסות-עינייםצורך

 מוכנים הם עבריינים.ייחשבו
 לצערנו עבריינים ליחשבומוכנים

 . הרביםובעוונותינו

 כל בידי אליצור יואל נאייעזר
 שמירת את ויוציא לעזורהמוכנים
 והמשחק המאבק מןהשמיטה
 היא אף השמיטה שמירתהפוליטי.
 שיבה ע"י ולא לגאולה,מפתח
 אלא הגלות את נתקן לארצנוגרידא
 * חטאינו. תיקוןעל-ידי

 אליצור של הסתמכותו על משתוממים אוו .1
 ק"ן לייעודי בקשר שנאמרו שווים שרושיםעל

 מכך היתר ולימוד מסויימות, לתקופותשיוחסו
 אין ולש)זתם. שמן ברוח המצוות את"לפרש"
 בתוקף לדחות ויש הראיה, עם קשר כללנדון
 המצתת, "פרשית" של זה)סיון
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