
 תשע"ט  טבת                    ס"ד  ב

    וארא פרשת השבוע נגיעות מ

 

של   גיליון היוחסין, המתקרבת הבטחת הגאולה -לשונות הגאולה . תייםפגדולים ומו  ָוֵאָראנושאי פרשת 

 ועוד.  כות מצריםמ ,עההעימות עם פר תחילת ,ומרים אהרוןמשה שליחי הגאולה 

 

קשר העמוק  ה העצומה של ארץ ישראל ומקומה ב חשיבותאנו רואים את  ,ך לאורך כל התנ"כמו  ,הבפרש

 ישיבה בארץ ישראל.שיבה וגאולה ללא אין  .בין הקב"ה לעם ישראל

ְבִריִתי ִאָתם,  -ְוַגם ֲהִקֹמִתי ֶאת"   המובטחת הארץתת לעם ישראל את לומתחייב לקיים את הברית הקב"ה 

ָתּה ָיִדי, ָלֵתת אֹ -ָהָאֶרץ, ֲאֶשר ָנָשאִתי ֶאת-ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם, ֶאל...ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֵריֶהם ֶאֶרץ ְכָנַען-ָלֵתת ָלֶהם ֶאת

 ה' " ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב; ְוָנַתִתי ֹאָתּה ָלֶכם מֹוָרָשה, ֲאִני

 

רוב רבני אירופה והיה בדעות אנטי ציוניות גורפות כטרם השואה  החזיק ל זצ"ל טהרב ישכר שלמה טייכ

  בידי מי בניין ארץ ישראל, לא משנהשהקובע הוא כתב מאמר בעיתון . הציונותמתנגד חריף לרעיון 

 הוא חילול הקודש ויגרום לטומאת הארץ. ( ...)הכוונה לחילונים

הרב מתוך  . עמוקה על זווית הראיה שלוהשפעה עד כדי הרב זועזע עמוקות  ,בצל ההשמדהבזמן השואה 

 .ברעיונות הגאולה וחשיבות ארץ ישראל ותהתעמקב  תובובמחש תובגישומהפך  צע שינוי פקחון מלא בי

 .הדתית שהפך להיות אחד מספרי היסוד של הציונות אם הבנים שמחה "" ורסם המפ ת ספרואכתב וא ה

הספר מלא ציטוטים ופסוקים   .ספר יש ביקורת חריפה על הרבנים שמנעו את העלייה לארץ לפני השואהב

כתב  הואשה במיוחד בשל העובד   מדהים. הספר מהתנ"ך התומכים בצורה מפורשת בחשיבות ישוב הארץ

      בלבד. רונוכימז נרשמו  מקורות רוב הימח"ש ו םהנאציברובו בעליית גג כשהוא מסתתר מאימת אותו 

גולל את סיפור הגלות ואת מ הובא לדפוס ע"י בנו אשר הספר  ויץ או בדרך לשם.הרב נרצח כנראה באושו

עם השנים אולם לארץ ולקוות לחזור לא הפסיק להתגעגע למרות מאות השנים ם ישראל ובדה שעהע

את הדת התבוללו  עזבובים רנועת ההשכלה יהודים בזמן ת .תרה בגדר חלום לא ריאלילישראל נו ההעליי

  .לצבור אהדההחילונית והדתית  החלה התנועה הציונית ,מנגד .או ניסו להתאים את דתם לאזרחות

ארץ הקודש  הרצון לשיבה אל הבדלים בין שקבעה בגישה דגלה ו לציונותכסית התנכרה והאורתוד היהדות

)ומעשים   על ידי מעשים חילוניים צמאות יהודית בארץחידוש עמבחינת החרדים  .בין מימוש הרצון הזהל

סלים את ההשתדלות לפעולות למען  פואמיתית. החרדים ה קוות הדורות לגאולהתפגע קשות בת (בכלל

יש  לגישתם,  .הגלות באהבה יייסור , שמירת מצוות וקבלת למוד תורה תפילה,בלדבוק  אולה ומטיפים הג

 .ולה במעשי אלא רק ברוחנילהשפיע על הגא תר יכולסמתוך חו פאסיבית לחכות למשיח בצורה 

במהלך ציונית חילול הקודש וטומאת הארץ הבין והשיבה ה החילונית בהתיישבותשראה טייכטל הרב 

" יש לך להבין כי מלכות ישראל הקדושה   השגחה אלוקיתתחת לה הגאותחילת שזה סימן מובהק להשואה 

  חת מתוך מלכות בלתי קדושה "היא צומשיש לה מדרגה אלוקית פנימית 

ציטוטים  . הרב מביא ובשפה שלהם רץגד העליה לאחרדים נ לטענות החוגים ה אחת לאחת משיב הספר 

גם אם היא  ) אולם לתקופה זמניתניתנה כעונש מלכתחילה הגלות שסביר הוא מ .מבוססותוהוכחות 

לגלות  עם הזמן היהודים התרגלו שעם ישראל אינו בארץ ישראל. הוא לא טבעי  (ארוכה כאורך הגלות ...

הגולה כי הרב קובע  .לותר בגעים את העם להישאוהוא משווה זאת לחטא המרגלים שמאסו בארץ ומשכנ 

  .והגלות הן מקור הצרות

 

ממדרגה למדרגה בדרך  תוך עליה  טאט לאשהמשיח לא יגיע בפעם אחת אלא לרבים הרב מביא מקורות 

  םייסורימתוך לצערנו הגדול וולאומים  םתרבותייהליכים מדיניים הסתרה תחת תה באה בהגאול. הטבע

אל אל המקורות ואת היהודים מחזירים הקשים האירועים  .ביניםלא מאנו שנסתרות דרכים ב יםקש

  נדרשים לאמונה שלימה.ואנו  שלנוהאמיתית  משמעותה

שישוב הארץ היא ל בזכות ובשבח ישוב ארץ ישראל וקביעת הרמב"ן "ברי חזהוא מביא את דבספר 

מקום הכינוס של כל ותלוי קיום כל התורה והאומה שבה  הדורותכל מצוות עשה מן התורה הנוהגת ב

  .בא"י איחוד הכוחות של כלל ישראלואחדות  - הגאולהי  עיקרבחלקי האומה היהודית. 

חסרת  ך פריחה תולתפארת הקים מדינה שב ו  עם היהודיהא שעובדה היאולם  ,הרב אמנם לא זכה לכך

בשורה אחת עם בצורה מדהימה צבת ינ שר אמדינה  יבות והעיסוק בתורה.של עולם היש תקדים

     .לחמות הישרדות מראשיתהלמרות שהיא במוזאת  המתקדמות במדינות העולם

 . םשבת שלו

  אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ללעילוי נשמת 


