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חידת העולם של הקשר הכושל של עמנו עם ארצו ממשיך להדהד גם היום מתוך פרשתנו ,ומאחורי
הצהרות צעקניות של אהבתה ,שולחים מיטב חיילינו לנשל יהודים מאדמתם .יש בזה אף דבר מה חמור מן
המרגלים ,שאמנם לא אזרו חיל לרשת אותה ,אבל לפחות לא העיזו לנשל בני עמנו ממנה.
בעיית יחסנו לא"י היא אחת מיני בעיות נוספות בהן יחודיות מתנגשת עם האוניברסליות ,והופכת לחריפה
באשר שמירה על היחודיות תובעת תמיד בנוסף לכך גם מסירות נפש .בהיותינו על אדמתנו ,נטשנו אותה
לטובת פיזור בכל הארצות ,ורק בהיותנו בארץ אוייבינו קלטנו את קדושתה ,את העובדה שה' דורש אותה
מראשית השנה ועד אחרית שנה ,כאילו רק כאשר רחק ממנו המקום ,הבננו מה היה לנו ומה הפסדנו .מצב
פסיכו-פתולוגי זה מצפה לישועה.
בחסדי ה' ,ולאחר ציפיות אין קץ ,ברך ה' את עמו והשיבו על אדמתו ,אלא שרוב השבים אליה ממדבר
העמים ,הגיעו מתוך יאוש מהגלות ,ולא מתוך אהבת עולם ואהבת סגולותיה העל אנושיות .הרעיון של
'ארץ מיקלט' הנחה אותם ,ובניהם מעדיפים כיום גורד שחקים בצפון תל-אביב על פני הנתחלות במלא
ארצנו .להצטדק למול סטייה מכוונת זו מ'מסמך היסוד' של זכותנו ,קרי דבר ה' בתורתו ,טענה אבסורדית
מגוייסת' :זכויותיהם' של כובשיה הערבים ,כמובן תוך שלילת זכויות כיבושנו אנו בשיבתנו לארצנו
ההיסטורית הלגיטימית .או עוד הדגשת המחיר הנורא שהמלחמות על זכויותינו גובות ,כאילו לא שילמו
רבבות כבר לפני קום מדינתנו ,ועוד יותר מאז 'הסכמי השלום' .או עוד' ,אין אנו מסוגלים לממש זכויותינו'
לאור ריבוים של התושבים הזרים 'בשטחים' ,וכהנה טענות ,שאין מה לומר ,הינן בדיוק טענותיהם של
המרגלים בפרשתנו' :אפס כי עז העם היושב עליה' ,או 'לא נוכל לעלות כי חזק הוא ממנו'.
משה רבינו ,שכל חייו היו מסירות נפש למען עמנו ,נשאר מלא תקווה שלמחזה הארץ והמפגש הבלתי-
אמצעי עם קדושתה יתעוררו הלבבות להכרה באמת ולקבלת הצו האלהי .הקב"ה רומז לו כי אין כל תקוה
כזו' :שלח לך' ,בשבילך ,אבל לי אין ספק שהטובע בקברות התאווה והמתאוננים ,ימשיך עוד לבכות על
הצורך ב'עלייה' לרשת אותה .הדגה אשר נאכל מארה"ב ,מזמינה לדעתם חזון מדינה פלסטינאית במקום
האגדה ההרצליאנית שהתגשמה כבר חלקית לפחות .ב"ה ,אין אנו חגבים ,ולא היינו .אם באומץ ובאמונה
נאזור חיל להצהיר על רצוננו להגשים דבר ה' בארצו ,לחמנו יהיו כל אוייבינו ונוכל להם.
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 . 1פורסם ב'מעייני הישועה' – פרשת 'שלח לך' התשע"א.

