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"איש לשבטו – איש לנחלתו"
הרב פרופ' נריה גוטל
תהלי ההתיישבות של ע ישראל בארצו בעת החדשה נעשה שלבי שלבי ומאופיי בדגמי
משתני  .בתקופה אחת מוש דגש על הקיבו ובתקופה אחרת הדגש נע לכיוו ההפרטה; בתקופה
אחת הדגש הפריפריאלי הוא על נגב וגליל ובתקופה אחרת הוא מוסט ליהודה ושומרו וחבל עזה;
פע הללו נקראי "מתיישבי " ,פע אחרת אלה חלוצי " ופע שלישית "מתנחלי " ,ובכל אופ
מכנה משות! לצורות אלה היא עצ ההיאחזות בקרקע בעוד שמכנה שאינו משות! לה הוא
הגיוו.
השאלה היא מהו השורש הרוחני המניע את השינוי? מהו הגור הפנימי המניע פלוני לכא
ואלמוני לש ? מה מביא לתחושת "כא ביתי" של האחד ולתחושת "ש ביתי" של האחר?
נימוקי חיצוניי יש למכביר .טיעוני בטחו וטיעוני כלכלה ,טיעוני חברתיי וטיעוני
תרבותיי  ,טיעוני רצ! ומסורת וטיעוני חידוש ומרידה וכו' ,כאלה ואחרי לא רק נשמעי חדשות
לבקרי אלא ניכרת בה לא פע ג מידה לא מבוטלת של אמת .וע זאת ,כאמוני על משנה
שרואה תדיר "שתי הבנות" ,לא רק "הבנה סיבתית" של "חקי אחוזי זה בזה" אלא ג "הבנה
מוסרית" של "קשרי מוסריי אחוזי זה בזה" ,הבנה כזו אשר "ערכה הכללי נשגב ונעלה...
מהחקי הסיבתיי " )ישראל ותחיתו ,ב( ,יש מקו לנסות למצוא פשר מעמיק ב'תוצר' שלפנינו.
דומה כי רק כ נוכל להגיע לאמירה שאינה מסתפקת ב"כ הוא" ו"ככה נהיה" אלא שואפת
לאמירת "כ צרי להיות" )ש (.
מר הראי"ה זצ"ל נת דעתו לא פע לסוגיות אלה וביטא חזור ושנה תפיסה הרואה זיקה בי
אד למקו ובי שבט לנחלה .באחת מאיגרותיו )אגרות הראיה ,א ,איגרת לט ,עמ' לה( ,כאשר
היה צרי להתמודד ע משבר של אחד מה'כוללי ' החב"דיי וע מתחי שנתגלעו בי מנהיגיו
ובי אנשי ירושל וחברו ,קבע הרב נחרצות שקדושת ירושל עולה על כולנה ,על כל ערי אר
ישראל ,על כל המשתמע מכ ,ג התיישבותית וג כלכלית וכו' .וא את נפש לשאול ,לאור
זאת ,הרי ידוע לנו על גדולי עול  ,צדיקי וקדושי וטהורי  ,שהתיישבו שלא בירושל ! על כ
השיב תחילה ..." :וחלילה לחשוב שהצדיקי הראשוני היו יכולי להתישב בירושל והקדימו
עיר אחרת מאה"ק ...אלא שהי' עול הגלות כבד מאד בירושל  – "..היינו ,לא היתה זו אלא
הכרעה דיעבדית ,של חוסר ברירה .דא עקא ,מענה כזה יכול להיאמר רק על אות שאכ רצו ולא
יכלו; בר מה ע אות אבירי דעה שיכלו ג יכלו לדור בירושל ובכל זאת ,בעינא פקיחא,
העדיפו לדור שלא בירושל !
על כ השיב הרב בהבהירו שאות צדיקי עשו זאת מתו הכרת "נקודת נשמת " הקשורה
בטבורה לקדושת מיתח מסויי באר ישראל ,שאינו ירושל :
"ועל גדולי הצדיקי אי להקשות כלל מ"ט בחרו בשארי ערי הקודש ,אפילו א היו
יכולי לשבת בירושל  ,שבודאי כל עיר ומקו שבאה"ק יש לו שורש ובחי' בקדושה
בפני עצמה ,כמו שהארי בזה ב'חסד לאברה ' בחלק עי האר נהר י"ג ,ומ
הפרטי שזכר ש נלמד על הכלל כלו .ואפילו בדר הפשטות יש לכל מקו ומקו
חבת הקודש מיוחדת בפ"ע .למשל פה עה"ק יפו ת"ו יש לחבב מצד שהיא גבול

המסומ בתוה"ק "גבול י " )הערת הרצי"ה :במדבר לד ו ,וע' גיטי ח ע"ב ,שיר
השירי רבה פ"ז ד ,ילקוט שמעוני ישעיה נט( ומצד שבה הל יונה הנביא ע"ה,
שבודאי כמה וכמה תיקוני השריש בהליכתו לדורות ,ובה הובאו הדוברות לשלמה
המל ע"ה לבני ביהמ"ק ,כמ"ש בדברי הימי ב' ב' פט"ו ,ולשי' הירושלמי יומא פ"ג
ה"ח נעשה הנס לנקנור ג"כ פה עה"ק בנמל יפו .ע"כ אע"פ שירושל חביבה מאד,
וקדושתה כוללת בכללות ,וישובה קוד לכל ,מ"מ כ"א שהשיג ע"פ פרטיות שורש
נשמתו שהוא שיי לקדושה המיוחדת הפרטית השייכת לאותה העיר ,הי' קובע בה
דירתו .ובודאי מצד חילוק השבטי הי' כ העני ,ע"כ היו כמה נביאי משארי ערי ,
אע"פ שרוב היו מירושל  ,שע"כ נקראת גיא חזיו )ישעיה כב א( ,וכל נביא שלא
נתפרש ש עירו היא מירושל  ,כדאיתא במדר' איכה )פתיחתא כד( ,אבל מיעוט
נתפרשו בש עיר ודרו ש מטע הנ"ל .וכ"ז בדר פרט ,אבל בדר כלל ודאי גדולה
היא מצות ישיבת ירושל מכל א"י ,אע"ג דכ"מ חביב בפ"ע .ועד היו נמצאי זקני
שנתגדלו באה"ק וה מחפשי בכל יו ללכת ד' אמות חדשות בא"י מפני גודל
חביבות האר."...
נמצאת למד אפוא כי דוקא אות "גדולי הצדיקי " ,מתו עוצמת השגת ש"שורש נשמת שיי
לקדושה מיוחדת פרטית השייכת לאותה העיר" שאינה ירושל  ,קבעו בה ,ודוקא בה ,את מקו
מושב  .כ בגדולי הצדיקי  ,וכ הוא הדי ג בחלק מ הנביאי  ,אשר עושי זאת במודע ולא
בהיסח הדעת ו"במקרה" ,וכ שבעתיי "מצד חילוקי השבטי " .מיקומו של יהודה אינו מיקרי
כמו שג מיקומו של שמעו ומיקומ של אשר וזבולו ,ד ונפתלי ויתר שבטי ישראל ,איש איש
ונחלתו .לאנשי שבט "זה" זיקה מיוחדת ואורגנית המחוברת לרגבי אדמה מסויימי  ,לא
לאחרי  .בהמש למשל הידוע של ריה"ל בספר הכוזרי ,על התאמת הכר לרגבי אדמה מסויימי
ומקבילת המשל להתאמת כלל האר לכלל הע  ,כ ג התאמת רגבי אדמה מסויימי ותנאי
אקלימיי מסויימי לגידול ז ענבי מסויי ולייצור יי מסויי  ,והוא הדי למקומו של שבט
וא! למקומו של אד .
]יתכ ויש בהתייחסותו הממוקדת של הרב זצ"ל ליפו ,ש הוא עצמו נמצא אותה שעה ,כדי ללמד
שאולי סבר כי זיקת צדיק למקו מסויי עשויה לעתי להיות לא רק עניי לתמיד אלא ג
לשעה ,ואותה שעה סבר הרב שהוא עצמו "מקושר" קדושתית ליפו דווקא .וצ"ע[.
בפיסקה נוספת )שמונה קבצי  ,ה ,קפז ,עמ' רפורפז( הרב מנמק אותה התאמה תו שהוא מדמה
אותה לתזונה נאותה" .כש שתנאי הבריאות החומרית מחייבי את האיש ואת המי לקחת את
המזו הראוי לו ,לשאו! את האויר הנאות לו ,להמשכת חייו ,ולברר את הטוב ואת היפה שבה
להטבת מצב החיי  ,ולדקדק בנקיונ לפי המזג והתכונה המיוחדה שלו ,כ הדבר נוהג במזונות
המחיי את הנשמה" .ג כא ,ה במוב החומרי וב במוב הרוחני ,ישנה התפלגות ע התאמה
לכלל ,התפלגות ע התאמה לפרט וא! התפלגות של התאמה ל'קיבו' אנושי כזה ואחר  "איש
איש ,אומה אומה ,קיבו קיבו ,על פי תכונתו" .חלק מההתאמה הינו אותו "מזו רוחני" של
"מעשי וציורי  ,מחשבות ורגשות ...כל גורמי החיי הרוחניי " ,כדוגמת מצוות ומידות ,תורה
ומעשי טובי שעשויי – בחלק  להיות ייחודיי  .אותה התאמה ייחודית ,אותה התפלגות,
תבוא לידי ביטוי ,למשל ,בחילופי "מסורת ,מנהגי ונוסחאות ,סדרי החיי והשקפות עול ...

השפעה של חכמי וסופרי מיוחדי " ,בחינת קיו החובה של "אל תטוש תורת אמ" ושימור
נוהגי עדתיי מסורתיי .
א בכ אי די .בנוס!" ,הדירה ...באויר החיי הישראליי " ג היא – ואולי ראש וראשונה דוקא
היא  משמעותית מאוד לאות "תנאי בריאות" ולכ זהו "דבר קבוע ,מוכרח ונחו .אויר אר
ישראל הוא היותר מותנה ונחו" .אמור מעתה :כש שבמזו החומרי מזה ובחילופי המסורות
מזה ,אנחנו מכירי התפלגויות והתאמות ,כ ג ההתאמה הקרקעית באוירה של אר ישראל,
א! בה ישנה התאמה:
"האויר הרוחני בישראל הוא מפורט ג כ לפי ההתנתחות הפרטית של הקיבוצי ,
שהיא מעי שבטי ודגלי ".
קרקע זו ואויר זה לשבט פלוני ולדגל אלמוני ,לא לאחר ,בשל סגולת ההתאמה.
זו הייתה תשובת הרב )עולת ראיה ,א ,עמ' רג( לשאלה כיצד זה פתח הכתוב )דברי הימי א' טז,
יח( בלשו יחיד" :לאמר ל את אר כנע" ,וחת בלשו רבי " :חבל נחלתכ "! אלא שלאור
העקרונות האמורי  ,ובכ היא הנותנת ,והדברי מתיישבי כפתור ופרח:
"אר ישראל היא מתאימה לכנסת ישראל בכללותה ,לדורותיה ,לעד ולעולמי
עולמי  ,וע זה היא מתאימה ג"כ לחייה של כל הפרטי  ,לכל יחיד ויחיד
מישראל ,לפי ערכו ,לפי מדתו ומהותו בעצמיותו .וההתאמה היא כ"כ מדויקת ,עד
שאפילו המדה והשעור של א"י ,בי בכללותה ובי ביחס להמגיע ממנה לכל אחד
ואחד מישראל לכל הדורות ולכל הזמני  ,הכל הוא מתאי בכוו העליו מיד ד' נות
אר חמדתו לע קדשו .וזאת היא האמרה הקדושה ,האמורה כא ,לאמר ,המתחילה
בלשו יחיד ופרטי ,ל את אר כנע ,ומסימת בלשו רבי  ,וכוללת בתו זה ג"כ את
הקישור הנצחי מצד אחד ,ואת התכונה המדודה ,ביחש להשעור המפורט והכללי
מצד השני ,חבל נחלתכ  ,שעור מדוד."...
בהכירנו את דרכו של מר הרב זצ"ל ,אי להתפלא שלימי קיבל מימד הגותי זה ג גוו הלכתי.
בשולי איגרת שהרי הרב ,בשנת תרצ"ב ,לגרי"צ הלוי  ראב"ד העיר תל אביב אותה שעה  ואשר
עניינה אופ הכתיבה הדווקני בגיטי את ש העיר המתחדשת "תל אביב – יפו" ,נדונה השאלה
באיזו מידה "עיבורה של עיר" הוא חלק ממשי מהעיר )ראה עזרת כה סימני עועז( .כידוע ,תל
אביב היתה בראשית ימיה שכונה קטנה המסונפת לעיר יפו .כ ג הכיר אותה הרב קוק ,בעת
שעלה ארצה בשנת תרס"ד .לימי גדלה תל אביב והפכה עיר וא בישראל .אואז התעוררה
שאלה בדבר אופ כתיבת ש העיר בגיטי ,שכ מ המפורסמות הוא שישנה הקפדה רבה על כתיב
מדוייק בגיטי .הספק שעלה ביקש לבחו א לכותבה כשלעצמה  'תל אביב' ,או שראוי להמשי
בדר בה נהגו מאז ייסודה ולציינה כשוכנת ליד 'יפו' ,היא העיר העיקרית שצמודה לה .ההולכי
בדר זו העלו מספר הצעות' :יפו' בלבד; 'תל אביב ביפו'; 'תל אביב הסמוכה ליפו'; 'תל אביב אצל
יפו' ,וכדומה] .לעניי זה ראה בספרי 'חדשי ג ישני ' ,ירושלי תשס"ה ,עמ' .[101104
הרב הלוי טע לנימוקי שוני אשר מחמת יש להמשי לציי את תל אביב כשוכנת ליד יפו.
אחד מה היה ש 'סמו' נקרא 'בתוכו' ,ותימוכי לכ הביא מהדגשת התנ" )יהושע ה ,יג( את
מקומו של יהושע" :ויהי בהיות יהושע ביריחו" ,זאת הג שאותה שעה יריחו עדיי כלל לא
נכבשה .והלוא מאחר ומ הסת "אי שו נפ"מ היכ עמד יהושע א ביריחו או מחוצה לה" ,על

כרח הדבר מלמדנו ש'סמו' נקרא 'בתוכו'! ]ראה הערות הרצי"ה ,ש  ,לנדרי נו ע"ב" :הנודר
מ העיר מותר ליכנס לתחומה של עיר ואסור ליכנס לעיבורה ...מנל דעיבורא דמתא כמתא...
דאמר קרא ויהי בהיות יהושע ביריחו וגו' מאי ביריחו אילימא ביריחו ממש והכתיב ויריחו סוגרת
ומסוגרת ,אלא ש"מ בעיבורה ;"...וראה רש"י ומלבי" יהושע ,ש ; והשווה מורה נבוכי  ,חלק
שני ,פרק מב וכ רד"ק ורלב"ג יהושע ,ש [ .הרב ,כרבה הראשי של אר ישראל ,נכנס לעובי
הקורה וד בנושא פעמיי  ,בארוכה .שלא כרב הלוי ,הרי הרב סבר שעקרונית אי שו מניעה
משינוי ומהתאמה למצב החדש המתהווה; אדרבה יש בכ אפילו ביטוימה לשינוי הסטוריגאולי
רב משמעות .בי השאר  ביחס לעניינו הנ"ל של יהושע  שילב הרב הערה הגותיתהלכתית.
לדידו ,הדגשת המקרא את מיקו יהושע "ביריחו" ,בהחלט כ משמעותית ,בהיותה חלק מהותי
בהליכי הכיבוש" .ביאת צדיק לעיר עושה רוש גדול ,ובפרט יהושע שזכותו הוא דבר גדול ומל
כציבור חשוב ,וא נחשב שעמד בתו העיר ע"פ גדרי התורה ,ודאי עשתה עמידתו ש דבר גדול
לגבי כבוש יריחו" .לכ רק העובדה ש'עיבורא דמתא כמתא' ,היא שאיפשרה את השפעת נוכחותו
ש על הכיבוש .לולא כ ,בסמיכות לבדה לא היה די .לענייננו נוכל להסיק שאותה זיקה ייחודית
שבי אד למקו  ,היא דוסטרית .היא איננה רק משפיעה על האד  ,היא ג משפיעה מהאד .
לא היתה יכולה יריחו להיכבש לולא יהושע "ש " ,בעיבורה הנחשב חלק ממנה ,ולא כגיבור חיל
ומנהיג צבאי אלא כאישיות אשר עצ "עמידתה" נצרכת לחלות הכיבוש.
לא בכדי תמ הרב ,וא! עודד וסייע ,מיגוו גדול של מעשי התיישבות ומקומות התיישבות .דוגמה
מעניינת במיוחד היא זו של הנסיו לרכוש אדמות לא פחות מאשר בעבר הירד המזרחי .באחת
מאיגרותיו )אגרות הראיה ,א ,איגרת רל( :הוא פונה "לכבוד הועד הנכבד לקניית קרקעות באה"ק,
בביאליסטאק "...ומחזק את ידיה לרכוש קרקעות ש " :אקלימה של עבר הירד ...המצב
הגיאוגרפי ...ע"ד מצב הבריאות שמה ...אויר בריא לגמרי ...ע"ד חומר ההסקה ...המציע מבטיח
שאי שו עורר על הקרקע ...כפי דברי המציע ,אי האדמה צריכה שו הכנה ואפשר להתחיל מיד
בישוב בע"ה ...ומצמיח קר ישועה לעמו יראנו בישועתו ,ונזכה לראות את אחינו נודדי אר נכר
מתנחלי על אדמות הקודש ,שמחי ומתענגי על כל טוב ...התחזקו אחי יקרי למע עמנו
ולמע ערי אלהינו ואר חמדתנו וד' אתנו ,ויהי' עמנו כאשר הי' ע אבותינו ,אל יעזבנו ואל
יטשנו ."...לאמור :אחר שקבוצה זו מתעניינת בחבל אר זה ,הרי למרות שהוא מרוחק ,יחסית,
מ"פלטרי של מל" ,ובכל זאת לא רק שמצוה לסייע לגאול אדמות מובטחות של האר ,מסתבר
שככול הנראה יש לה זיקה פנימית ייחודית למיתח זה ,והרי זה קרוב ל"מצוה שאינה יכולה
להיעשות בידי אחרי ".
בהתא לכל האמור קבע לימי רבנו הרצי"ה )שיחות הרב צבי יהודה ,בראשית ,עמ' :(407
"כש שקיימת הסתעפות בתו כללות האומה ,כ היא קיימת בתו אר ישראל.
אנחנו ע  ,וכל ע יש לו אר' .ומי כעמ ישראל גוי אחד באר' .חלקי האר השוני
מתאימי לחלקי הע השוני  .כל הנחלות יחד – נחלת זבולו ,נחלת יששכר וכו' –
ה גווני שוני של 'אוירא דאר ישראל' ומהווי כול ביחד עני אחד של  .וע
זה יש הבחנה בי החלקי השוני של האר ,שמתאימי לחלקי השוני של
הע ".
ושוב )שיחות הרב צבי יהודה ,דברי  ,עמ' :(386

" ...היסוד הוא תורה מ השמי  ,ומ השמי נמשכת הקדושה לאר .נמש הסידור האלוהי
והחלוקה האלוהית של הנחלות – אלינו .מתו התורה הזאת מופיעה חלוקת האר לכל השבטי ,
ולכל פרטי האנשי מישראל ,הנשמות מישראל".
*
אמור מעתה" :הבנה מוסרית" מעמיקה של ההתיישבות כתהלי הסטורי מתגוו ,תולה את
"ההבנה הסבתית" בהלי בירורי מורכב ומסוע! שעובר הע ועוברי השבטי  ,עוברי
הקבוצי ועוברי היחידי " .ח מקו על יושביו" לא בדגש על "מקו " במשמע "כל מקו ",
אלא בדגש על "יושביו"; אות ש"שייכי " אליו .איש מאיתנו לא היה אומנ מאחורי הפרגוד
ומלכתחילה אנחנו מתקשי להתאי – רוחנית – אד למקו  ,א לפחות למפרע נית לקבוע כי
"איש לשבטו – איש לנחלתו" )שופטי כא ,כד(.

