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  1המרגלים ואנחנו

חידת העולם של הקשר הכושל של עמנו עם ארצו ממשיך להדהד גם היום מתוך פרשתנו, ומאחורי 

מן בר מה חמור יש בזה אף ד. שולחים מיטב חיילינו לנשל יהודים מאדמתם ,הצהרות צעקניות של אהבתה

  לא העיזו לנשל בני עמנו ממנה. לפחות לרשת אותה, אבל אזרו חיל לא  אמנםש ,המרגלים

הופכת לחריפה האוניברסליות, ומתנגשת עם יחודיות בעיית יחסנו לא"י היא אחת מיני בעיות נוספות בהן  5 
נו אותה ינו על אדמתנו, נטשבהיותמסירות נפש. בנוסף לכך גם תמיד  תבעושמירה על היחודיות תבאשר 

ה' דורש אותה ת העובדה שאקלטנו את קדושתה, טובת פיזור בכל הארצות, ורק בהיותנו בארץ אוייבינו ל

הבננו מה היה לנו ומה הפסדנו. מצב  ,נו המקוםרחק ממרק כאשר כאילו מראשית השנה ועד אחרית שנה, 

  מצפה לישועה. זה פתולוגי -פסיכו

אליה ממדבר  יםשברוב ה' את עמו והשיבו על אדמתו, אלא שברך ה ,לאחר ציפיות אין קץו ,בחסדי ה' 10 
הרעיון של ולא מתוך אהבת עולם ואהבת סגולותיה העל אנושיות.  ,מתוך יאוש מהגלותהגיעו  ,העמים

במלא אביב על פני הנתחלות -גורד שחקים בצפון תלכיום מעדיפים בניהם , ו' הנחה אותםמיקלט'ארץ 

 מסמך היסוד' של זכותנו, קרי דבר ה' בתורתו, טענה אבסורדיתמ'זו מכוונת  ארצנו. להצטדק למול סטייה

שיבתנו לארצנו : 'זכויותיהם' של כובשיה הערבים, כמובן תוך שלילת זכויות כיבושנו אנו במגוייסת

, כאילו לא שילמו בותוגמלחמות על זכויותינו ה. או עוד הדגשת המחיר הנורא שההיסטורית הלגיטימית 15 
. או עוד, 'אין אנו מסוגלים לממש זכויותינו' ועוד יותר מאז 'הסכמי השלום' ,ר לפני קום מדינתנורבבות כב

שאין מה לומר, הינן בדיוק טענותיהם של  ,כהנה טענותולאור ריבוים של התושבים הזרים 'בשטחים', 

  ו'.המרגלים בפרשתנו: 'אפס כי עז העם היושב עליה', או 'לא נוכל לעלות כי חזק הוא ממנ

- והמפגש הבלתימחזה הארץ לנשאר מלא תקווה ש ,שכל חייו היו מסירות נפש למען עמנו ,משה רבינו

תקוה כל קבלת הצו האלהי. הקב"ה רומז לו כי אין לאמת והכרה בהלבבות ל ותעורראמצעי עם קדושתה י 20 
על  ותבכעוד למשיך י ,אבל לי אין ספק שהטובע בקברות התאווה והמתאוננים ,'שלח לך', בשבילך :כזו

מזמינה לדעתם חזון מדינה פלסטינאית במקום  ,לרשת אותה. הדגה אשר נאכל מארה"בצורך ב'עלייה' ה

ולא היינו. אם באומץ ובאמונה  ,אין אנו חגבים ,האגדה ההרצליאנית שהתגשמה כבר חלקית לפחות. ב"ה

   לחמנו יהיו כל אוייבינו ונוכל להם. ,נאזור חיל להצהיר על רצוננו להגשים דבר ה' בארצו
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