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אין אנו דור של מתקני תקנות ושלגוזרי גזירות.
אין אנו מרחיבים את גבולותעולי בבל ,כשם שאין אנו מוסיפים חגים על
מועדי מקדש ישראל והזמנים

אין להרחיב את כיבושעולי בכל
קלמן כהנא

עם

תום שנת השמיטה הופיע
בגליון תשרי של "נקודה"
מאמרו של יואל אליצור "איך
יוצאים מבעית השמיטה" .החלק
האחרון של המאמר קורא לקיים
את מצוות השמיטה כרוחה
וככתבה ,קריאה שאנו שותפים לה
במלואה .אך דווקאהזדהותנו אתה
מחייכת אותנולהתייחס גם לשאר
חלקי המאמר.
המאמרכוללביקורתנוקבתעל
ההסתמכות על "היתר המכירה"
כיום .קלע מחבר המאמר למטרה
במיוחד כשקבע שבחוגים
מסויימים הפך היתר זה "מפשרה
כואבת לאידיאולוגיה" .אך
מוצאים אנו לנחוץ להתייחס
ולהגיבעלגישתוהעקרוניתוגםעל
תיאורו את שמירת השמיטה על-
ידי ה"ציבור החרדי" ,ביטוי בו
משתמש בעל המאמר.
את גישתו העקרונית שליואל
אליצור אפשר לתמצת בפיסקא
אחת מתוך מאמרו" :לכל מצווה
ולכל חלק בתורהישזמנים שונים
ופרשנויות משתנות מדור לדור".
והנה ,מתוך גישה זו כאים
וריפורמים,
קונסרבטיבים
"שמרנים" ו"מתקדמים" ,להחליף
חלילה אתתורתנובבורותנשברים
אשר לא יכילו מים של תורה.
אינני חושד חלילה באליצור
שחלקו עמהם :הוא בא להוסיף
ולהרחיב חלותה של קדושת הארץ
על כל רחבי ארץ-ישראל ,ולא רק
על כיבוש עולי בבל ,כפי שקבעה
ההלכה .הוא בא לתבוע הרחבתה
הרב קלמן כהנא .מחותמי מגילת-העצמאות.
מנהיגה של מפלגת פועלי אגודת-ישראל,
חבר-כנסת מן הראשונה ועד התשיעית ,היה
כמשך  40שנה הברקיבוץחפץ-היים ומראשי
העושים למען שמירת שמיטה כהלכתה.

קשש-1-ש*

של שמירת השמיטה "לתעשיה
ולכל המקצועות החופשיים"
(ולמה לא גם למסחר ולמלאכה?),
והוא בא להוסיף מצווה שאיננה
כתובה בתורה :איסור להיעזר
בשירותיו שלהגוי.
גישה עקרונית זו פסולה
בעינינו .כל המוסיף גורע.אין אנו
דור של מתקני תקנות ושל גוזרי
גזירות .אין אנו מרחיבים את
גבולות כיבוש עולי בבל ,כשם
שאין אנומוסיפים חגים עלמועדי
מקדשישראלוהזמנים ,אשרציוונו
גםבימיזכרוןמדרבנן.איןזהבגלל
'לא מדובשך ולא מעוקצך' :הוא
בא להשוות ,חלילה .מעשי חז"ל
וראשונים ואף תקנות נביאים
(קידוש הארץ ע"י עזרא הסופר),
למעשידורותינו.וביןגדוליהתורה
בדורנו ,שברוך השם זכינו להם,
אין אף אחד שיהיה מוכן לקבל
גישה שכזאת.
אין אני רואה צורך להרחיב
בנקודה זו .מספיקה ההסתייגות
הברורה מהשקפה פסולה זו של
יואל אליצור(.ו)
אךעלינו להגיב גם על העיוות
שבאופן הצגת הציבור החרדי
בגישתו לשמיטה( .נעיר מראש,
ורק בדרך אגב,כי חבל מאד שמר
אליצור נגרר ללעוג לציבור זה
בנקדו את המלה שמישה בסגול
תחת הטית ,וכדרכם של
האנטישמים היהודיים השמים
ללעג את קריאת ה"שאבעס" .אם
נוסח זה מתאים ל-נקודה על
המערכת לשפוט.אני מקווה שלא
ואני מניח שהיתה כאן רק
מעידה חד-פעמית).
לגופו שלעניין :אליצור מניח
ביסוד דבריו אימרה שהוא מייחס
לשר יוסף שפירא" :ישנן שתי
דרכים לשמור את השמיטה .אחת
על-ידי קניית פירות ותבואה של
גויים ואחתעל-ידימכירת קרקעות
הארץ לגויים ".והנה אף אם 'ח
שאימרהזו נכונה הרי ע"י מכירת
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קרקעותלגוייםודאישאיןשומרים
שמיטה .לכל היותר
שמפקיעים את קדושתה ,הופכים
את הארץ כולה לארץ העמים.
מושג אשרמפניו סולד מראליצור
בקשר לשטחים שלא כבשוםעולי
בבל .והרי יש גדולים וטובים
המפקפקים בכך אם אמנםהופקעה
הקדושה .וכולם מודים (ומר
אליצור בתוכם) ,ש"המוכרים"
סומכים עלכך שרוב החקלאים לא
ישמעו להם ויזרעו ויקצרו
וישווקו כבכלהשנים,כלומר,לא
יקבלו את הוראות ה"מוכרים",
המגבילות אותם בעבודותיהם
בשנת השמיטה .לעומת זאת אלה
הקונים פירות ותבואה של גויים
אכן שומרים על מצוות השמיטה.
ואני מדגיש זאת מפני שלשם
בנייתוילות וקוטג'ים ומבני פאר,
לשם סלילת כבישים ,לשם פיתוח
תעשייה ושימוש בכוחות עבודה
זולים ,לשםפיתוח חקלאות במשך
שש שנים שבין שמיטה לשמיטה
 לא שמענויוצאים חוצץ לא אתהשר שפירא ,וכמדומני אף לא את
נקודה .נכון הוא שלפיתוח
ההתיישבותצריך להשתמשבכוח-
עבודהלאיהודי,וכןלהקיםמבנים
ביהודה ושומרון  -אבלמי אומר
שצריך להקים מבנים נוחים
ויציבים? אוליצריך להשתמש רק
בקרוונים ,ולמנוע שימוש ככוח-
עבודה לא יהודי? אפשר היה
להביא דוגמאות רבות נוספות
אפשר

בענין זה.

ומאידך" ,קנייתפירות ותבואה
של גויים" אולי עזרה להעלות
יהודים ארצה .אילו לא היה
מתארגן השיווק של פירותוירקות
של גויים ע"י אנשי ה"שמיטה",
אפשר שהרבה עולים לא היו
מגיעים ארצה בשנת השמיטה.אני
עצמי נתקלתי בשאלות מעין אלה
ע"י עולים פוטנציאליים .אחרי
דברי ארגעה שלי הפכו עולים
למעשה.

הרבה פגמים מוצא מר אליצור
בארגון אספקת פירות וירקות,
שאין בהם חששלאיסורישביעית
מהסקטור הערבי .ההקפדה
החרדית יוצרת כאן לדבריו
מחיצות:יהודים שאפשר,ויהודים
שאי-אפשר ,לאכול אצלם .אמירה
זו זהה ביסודה לאמירה שיהודי
המקפיד על טוהר שולחנו יוצר
מחיצות :הוא איננו אוכל אצל
אוכליחזיר ,נבלות וטריפות.
השם
ופגם אחרישנו .ברוך
ומברך על כך גם מר אליצור -
הציבור החרדי גדל בריבוי טבעי
ועל-ידיחזרה בתשובהוגםעל-ידי
עליה .והנה פירושו של גידול זה
הוא איפוא "ניפוח נוסף של
החקלאות הערבית וגידול התלות
בה" .אפשר גם לומר שלפיגידולו
של הציבור החרדי יש גם ניפוח
נוסף של העסקת כוח-אדם ערבי
בכל מיני שירותים .האם עלינו
איפוא למנוע גידול זה בגלל
שמיטה ,ובגלל מה שקורה בין
שמיטה לשמיטה?
גם ציבור הצרכנים בעירישלו
חלק בשמירת השמיטה למעשה.
מניעתטיפולים אסוריםבגינות-נוי
עליד הבתים,נסיוןלמנועאיסורים
בגינות ציבוריות .בפעולתנו
בשמיטהנתקלנוכפרדסניםשומרי
שמיטה
לשעבר ,וחדשים
שהצטרפו,ביניהםהמכונים"בעלי
תשובה" .נתקלנו בבעלי מפעלים,
לאו-דווקא מייצרי מזון ,אלא גם
אחרים
מוצרים
מייצרי
המשתמשים בגידולי שדה.
שהצטרפו למעגל שומרי שמיטה.
נתקלנו בגננים החיים בעיר,
שקיבלו עליהם שמירת שמיטה,
ובמגדלי פרחים ,או מוכריהם,
שזכולקיים מצווהזו.זכינו השנה
גם להרחבתמעגלשומריהשמיטה
החקלאיים בקיבוץ הדתי,
וכמושכים הדתיים והמעורבים.
(המשו מעמוד )49
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שופרו של משיח
(המשך מעמוד )28

איננו לא רוצח-אל ולא מנצל
קפיטאליסטי.איןעמיםואיןדתות.
"לפרולטריון אין מולדת" ומי
כיהודי צמא שוויון חסר מולדת,
שואף שוויון .ואם שם התמוטטה
האמנסיפציה ואם מאה שנה לאחר
מהפכה צרפתית המוני פארים
קוראים "מוות ליהודים" ,ועשרים
שנה לאחר המהפכה של לנין,
טרוצקי מוקע כ"יודאש" (יהודה
איש קריות) ,מניין נוטל ויזלטיר
היתר היסטורי והיסטוריוסופי
לראות בגלות אמריקה "חידוש
מהפכני" ואפילו בתואר גלותאין
היא זוכה ,שלא לדבר על היותו
 ,לסתור
סותר דבר תורה .זה מוזר
כל מה שהתרחש בכל הגלויות עד
כה ,אם לשמד ,אם להשמדה?
האמנם גם בכך באה ארה"ב שלו
לאמת את המרכסיזם דווקא,
שההווייה  -המתוקה הזהובה,
המנצנצת ,קובעת את ההכרה,

אין להרחיב
אתהכיבוש
(המשך מעמוד )29

ברוך השם ,יש שומרי שמיטה
רבים בעבודת האדמה .ביניהם
אשר עיקר מחייתם על החקלאות,
וביניהם שצרכני שמיטה הם ועם
זאת קיבלו על עצמם מיגבלות
שמיטה מעשיות במצוות היצרנות
 ולא רק הצרכנות .ודווקא אותוציבור של אנשי "השמיטה הראה
את ענינו הרב בהרחבת מעגל
שמירת השמיטה של החקלאים.
כך זה היה בשמיטה הראשונה
בשנת תרח"ץ ,השנה הראשונה

שבה נשמרה השמיטה על-ידי
עשרות אנשי קיבוץ חפץ-חיים.
גרעיני התיישבות זו ,בגדרה

מכתיבה אותה?
ואם תאמר,ליאוןויזלטירהיקר
מאד  -שהציונות וגם צורכי
ישראל ,צרכים דמוגרפיים בוערים
או עלולים לבעור ,הם המכתיבים
לי לראות אתגלותאמריקה,כראות
כל הגלויות ,מונעים בעדי לראות
את ה"חידוש המהפכני" שבה,
כלומר שגם ההווייה הישראלית
במצוקתה מכתיבה לי הכרה
ציונית ,לפיה ישנן סכנות ליישוב
היהודי באמריקה ותהייה עליה,
אשיבלך בלשון תלמודיתהידועה
לך עדיין :הן הכי נמי אליך?
ההיסטוריה עד כה ממצרים ועד
ברלין ומוסקבה ,מוכיחהכי מוטב
להגזים בפסימיות מאשר לטעות
ולהשלות בעודף אופטימיות.
מותרלרצותבקיבוץגלויות,
גםגלויות "טובות",אףבלילהגיע,
חלילה,לכדירצוןשיהיהלכם קצת
אנטישמיותכדי שלא תאבדוכליל.
והדגשתי את המלההלא-סימפטית
לכם ,כתשובה ללשונך ,מר
ויזלטיר" :אסור לכם להתייאש...
אי אפשר להגיד לכם מה לעשות.
אבל אתםחייביםלהתייחסלבעיות
שלכם" "...לכם ולא לו" (אם כבר

מדובר ב"קושיות" ו"הגדות") יש
כאן א-סימטריה ,אדוני .יש לכם
בעיותרבותשאינןבעיותינו.אךכל
בעיותינוהןגםבעיותיך ,אם תרצה,
אם תמאן.כי כאן יוכרע גם גורלך
וגורל העם היהודי .ואם מתגנב
באמת איזה רצון מרושע לקצת
"צרות" לכם שם ,הרי זה לא רק
מפני שאנו באמת זקוקים לכם
בהמוניכם כאן,כי אם גם קצתקצת
כעונש על רצונכם לקיים לנצח
גלות ,מצווה מדאורייתא ומדרבנן.
והריאינךכאשייהחייבלהחניף
לקהילתו,נלא עסקן מגבית שאסור
לו להפחיד את תורמיו .הרי אתה
היסטורית
הגות
איש
והיסטוריוזופית ונוסף על הכל:
הרי אתה  -שלא כהנחתי לעיל
 גםציוני :מהמדריךאותך שלאלרצות אפילו בקץ כלהגלויות ,גם
אם זה "בלתי ריאלי"" ,לא
מציאותי" ,אךודאילאאוטופי(יש
יסוד אוטופי ממשי במה שאתם
עושים ,אמרתלאנשי עפרהוזה מה
שאמרורביםוגדוליםלאנשיעלייה
ראשונה ,שנייה ,שלישית ולהרצל
ולכלהציונות)כיישההיפך ,שהרי
מי כמוך יודע שאוטופיה פירושה

לא-מקום ,ומי כמוך חייב לדעת
שכל מהותה של הציונות היתה
ונשארהלהוציאנומכלהאוטופיות
של "גלויות חדשות מהפכניות
שכמותן לא היו" ,כדי ליצור
"סופיה" ,מקום לנו.
ומכיוון שלמרות האינטלקטו-
אליזם המלא שלך בטאונך אינך
גורס שניתן לאשי היום את
הוולטריאניותנגד הדת ,להרוג את
אוגאנדיסט-
האל,
ואינך
טריטוריאליסט השולל את הערך
האמוציונאלי וההיסטורי של
מולדתקדומים("אניבאלרמאללה
וחושב בית-אל") הן מותר לתבוע
ממך שלא להיכנע למציאות ,לא
בשם חלום שאתה שולל בצדק את
תוקפו ,אבל כשם חזון הנבדל
כמובן מחלום בלתי מבוקר,כי אם
לרצות גם מה שנראה מנוגד
למציאות ,מה עוד שמציאות זו
שלך היא למרות הכל  -גלות.או
שתכריז :אני אוהב אתכם מאד,
אבל  -ציוני אינני .אהבתי את
אדוני ועל כן אוזני נרצעת ואיננה
שומעת ,לא צריחות העורבים ולא
שופר משיח,כיאינני רוצה .אםכך
תכריז ,ויזלטיר ,תושלם כנותך* .

של דברהיוחלוציהיישובהיהודי
כאה"ק),וביןצעירים האמונים על
דרכי תורה עם דרך-ארץ
שבגרמניא .ועד היום גאוותם של
אותם "חרדי השמיטה על פעלםאז
(יעויין נא בבטאון תלמידי ישיבת
הגרי"צ דושינסקי שהופיע בשנת
השמיטה הזאת ובו זכרונות על
פעולותיהם הנחשוניות אז) .הדבר
נמשך כך כל השנים .במסירות
שמרו על גחלת השמיטה אותו
קומץ חקלאים שהלך והתרבה,
ולצערנו הוא עדיין קטן וזעום.
יורשהלי להביא דברים ששמעתי
מפי שומרת שמיטה ותיקה באחת
ממושכות הארץ .היא הביעה
שמחתה על כך שאספקת התוצרת
החקלאית השנה היתהכסידרה -
ויבורבו כל העוסקים בדבר
במסירות עילאית ממש  -אך
הזכירה שמיטות שעברו" :אז
אכלנו את הרשימות שהופיעו
בספריו של הרב כהנא".
נזדמןלי השנה חברצעיר מאחד
היישובים הדתיים :ברוך השם הוא
שומר שבת ,מניח תפילין ,מקפיד
לא להרכיב כלאיים ,וכדומה;
ובפיו טענה" :השמיטה איננה

מדברת אלי" .ואני ,לצערי ,מבין.
שאלתי אותו" :תפילין מדברים
אליך ,ציצית מדברת אליך ,שעטנז
מדבראליך.אכןעלכךחונכת.ועל
השמיטהחינכואותך שישאוליגם
אידיאולוגיה לא לשמור אותה.
היאך תדבר אליך?" כשרבנים
גדולי תורה נרתמולענין השמיטה,
ותבעו להשתמש בתוצרת חקלאית
שבתיווך אוצרבית-דין ,לא תביעה
לגמילות חסדיםדיברה מפיהם -
כדברי מר אליצור  -ביסוס
החקלאות שומרת השמיטה היה
לנגד עיניהם .וכשהגאון ר' נסים
קרליץ שליט"א יצא מגדרווהעניק
תווית הכשר על תוצרתיין של
כרמל-מזרחי כפיקוח אוצר בית-
דין ,יוקרתה של השמיטה
ושמירתה בקרב החקלאים היו
לנגדעיניו.
סיכומו של דבר :יש בהחלט
לברך את יוזמתו של יואל אליצור
לתכנן מעתה את השמיטה הבאה.
תצורף יוזמתו אל יוזמת שומרי
השמיטה החקלאים המעוניינים
לתכנן ככר עתה את השמיטה
הבאה ותצורף אליה גם היוזמה
להעמיק את שמירת השמיטה

בקרב חקלאים נוספים נאמני
התורה .אבל לא נוכל להתברך
ביוזמות אלו אם נשמע לעצתו של
אליצור שהרבנות הראשיתתמשיך
לנהוג לפי היתר המכירה מפני
"שאין להפקירכל אותם החקלאים
שאינם רוצים לשבות" .ממה
נפשך :אם הם שומרי תורה לא
ייאחזו באותו היתר .לחקלאים
מחללי שבתוכלקודש,מאידך,אין
צורך בכסות-עיניים זו שלא
ייחשבו עבריינים .הם מוכנים
ומוכנים ליחשב עבריינים לצערנו
ובעוונותינו הרבים.
ייעזר נא יואל אליצורבידי כל
המוכנים לעזור ויוציא את שמירת
השמיטה מן המאבק והמשחק
הפוליטי .שמירת השמיטה אףהיא
מפתח לגאולה ,ולא ע"י שיבה
גרידא לארצנונתקן אתהגלותאלא
על-ידיתיקון חטאינו.
*

ובכפר-סבא,

נעזרו
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עזרה

חומריתורוחנית (ואני מדגיש
רוחנית) ע"י אנשי "שמיטה"
הקרובים לנטורי-קרתאבירושלים.
הופעלה עזרה קונסטרוקטיבית,
ע"יקנייתפרות,בנייתמאפיהוכד'.
נרקמו קשרים חברתייםבין אנשי
"החלוקה" המושמצים (שלאמיתו

1987

 . 1אוו משתוממים על הסתמכותו של אליצור
על שרושים שווים שנאמרו בקשרלייעודיק"ן
שיוחסו לתקופות מסויימות ,ולימודהיתרמכך
"לפרש" את המצוות ברוח שמן ולש(זתם.אין

לנדון כל קשר עם הראיה ,ויש לדחות בתוקף
(סיון זה של "פרשית" המצתת,

