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"כי אוריש גויים מפניך והרחבתי את גבלך ולא יחמד איש את ארצך בעלתך 

 ")שמות ל"ד פסוק כ"ד(שלש פעמים בשנהלראות את פני השם אלקיך 

 לעלות לירושליםחובה על כל יהודי המדינה 
למרות שהם מוקפים אויבים אכזריים ,הם מפקירים את כל הערים 

 והישובים לחסדי הגויים.
 רה מבטיחה שאף אויב לא יפלוש למדינה.והתו

ארץ ישראל יכלו לראות מידי חג ומועד כיצד העמים והגויים היושבים בסביבות 
הדין, כל  כמעט כל העם היהודי עולה לרגל לירושלים. )הגברים והילדים מעיקר

מי שיכול היה להלך ברגליו, והנשים ודאי הצטרפו עמהם ולא נשארו לבד כל ימי 
ים השאירו מאחוריהם ארץ שוממה וריקנית מתושבים. עם בתים העול החג(

 מלאים ושדות וכרמים גדושים ללא כל משמר לפחות למשך שבוע ימים.
המחזה חזר על עצמו גם במוצאי כל שנת 

שמיטה, כאשר הצטוו כולם להקהל 
לירושלים אנשים נשים וטף, ואז כל 
 העיירות התרוקנו מיושביהן לגמרי.

צריך להיות, שלעת  מדרך הטבע היה
כזאת יבואו זרים לכבוש את הכפרים 

הריקים. עם ישראל מאז ומעולם היה מוקף 
אויבים, כפי שכתוב בהגדה של פסח 

"שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו". 

 נוסף "להתאבדות לאומית"...התורה מרשם למעשה מציעה כאן 

 טיח:אך בורא העולם מתייחס בתורתו לחשש זה וכך הוא מב
"כי אוריש גויים מפניך והרחבתי את גבלך ולא יחמד איש את ארצך בעלתך 

 לראות את פני השם אלקיך שלש פעמים בשנה")שמות ל"ד פסוק כ"ד(
עלות לרגל לירושלים שלש פעמים בשנה אומר כותב התורה אני מבקש מכם ל

אך למרות שהנכם משאירים מאחוריכם את כל רכושכם אין לכם מה לחשוש: 
לא מפני כובשים ואף לא מפני שכניכם הגויים אשר יחמדו לשדוד ולחמוס את 

 בתיכם."ולא יחמוד איש את ארצכם".
מסופר בגמרא )ירושלמי פיאה ג,ז 
ד וכן במדרש שיר השירים ז,א( כיצ

נחשים, אריות ומלאכים בדמות אדם 
הגיעו לשמור על חפציהם מפני 

שודדים ומפני בעלי חיים מזיקים, 
וכך דרשו בגמרא )פסחים ח(:"ולא 

יחמוד איש את ארצך מלמד שתהא 
פרתך רועה באפר )שדה( ואין חיה 



ואין חולדה מזיקתה,מכאן לשלוחי מצוה  מזיקתה, תרנגולתך מנקרת באשפה
 ", שאינן ניזונין

 כיצד אפשר להבטיח כזו הבטחה?
 לתת כיסוי להצהרה כזו? מי יכול

 נחשוב לרגע, מדוע יזדקק מחוקק אנושי לדרישות כה בלתי סבירות?
כיצד יקיים את ההבטחות והניסים הללו במשך ההיסטוריה? הבה נחשב את כל 

-שנה ונוסיף את תקופת בית שני  4414תקופת בית המקדש הראשון שהיא 
 .שנה 421

שנים אלו, שלש פעמים בשנה עולים לרגל, ושומרים שמיטה כל  031במשך 
שנה שביעית, הרי במוקדם ובמאוחר הייתה מתגלית "התרמית" אם אכן, הייתה 

חושבני שאין צורך להוסיף במילים, מי שלמרות הכל עדיין זו הבטחות שווא.
דם, או יטען שכותב המכתב )אשר בנמשל המכתב זו התורה הקדושה( הינו א

 קבוצה של אנשים חכמים, פשוט לא למד תורה ולא את מה שכתוב בה.
 

התורה מבטיחה שלא תהיה פלישה למדינה בטווח של אלפי שנה  
 מראש.זה אומר שליטה על מיליוני אויבים למשך כל החגים.
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