
פרשת 'שלח' תשפ"א

כח ֶאֶפס ִּכי-ַעז ָהָעם ַהֹּיֵׁשב ָּבָאֶרץ ְוֶהָעִרים ְּבֻצרֹות ְּגֹד�ת ְמֹאד ְוַגם-ְיִלֵדי ָהֲעָנק ָרִאינּו ָׁשם.  (במדבר. יג.)

ל. … ָע�ה ַנֲעֶלה ְוָיַרְׁשנּו ֹאָתּה ִּכי-ָיכֹול נּוַכל ָלּה.          (שם)

לא. … לֹא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל-ָהָעם  ִּכי-ָחָזק הּוא ִמֶּמּנּו.   (שם)

כל המרגלים אשר שלח משה לתור את הארץ היו ראשי בני ישראל. כולם מנהיגים בעלי שיעור קומה "מלח הארץ". 'פאנל' של מומחים הלך, בדק
ביסודיות, וחזר לאולפן לדווח לציבור מה ראה ומה מסקנותיו.

סביב הפאנל ישבו אלופים מעוטרי קרבות, רבנים ידועי שם – איש איש על פי כבודו ומידותיו.

כיצד זה חזרו כולם מאותו מסע ובפיהם מסקנות שונות בתכלית?

מדוע 10 מתוך 12המרגלים מוציאים את דיבת הארץ, ורק שנים – כלב בן יפונה ויהושוע בן נון – אומרים "טובה הארץ מאוד מאוד"!

בתוך דווח המרגלים מוציאי דיבת הארץ מסתתרת התשובה

לג. … ַוְּנִהי ְבֵעיֵנינּו ַּכֲחָגִבים ְוֵכן ָהִיינּו ְּבֵעיֵניֶהם. (שם)

האופן שבו אתה מתייחס אל עצמך, הוא האופן שבו האוייב מתייחס אליך.

אם צר עולמך כעולם נמלה, אם עולמך נמדד רק על פי מידותיך – אז אתה באמת חגב, והארץ ובשורתה גדולים עליך – מוטב להישאר במדבר.

אבל אם אתה חייל של מלך העולם וממליך המלכים, מידותיך הפיסיות אינן רלוונטיות כלל – שום נפילים וילידי ענק, ערים בצורות ועמים רבי עוצמה
לא יפחידו אותך. כי אתה חלק ממהות שאינה סופרת כלל עוצמות שכאלה.

עמים שנלחמים מתוך תודעה לאומית חזקה, מתוך שייכות לאתוס מכונן שגדול מסכום חלקיו ומעצים אותם, מנצחים עמים גדולים וחזקים מהם, שבהם
האתוס המאחד נחלש ומתפורר. צבא אם תודעה לאומית ינצח צבא ניהליסטי – זה ברור.

(דוגמה טובה מאוד לכך היה הניצחון המהיר והקל של הגרמנים ימח שמם על הצרפתים, בתחילת מלחמת העולם השניה)

בזמן הקצר שחלף מאז היציאה משעבוד מצריים, לא התפתחה עדיין התודעה הלאומית. לא הואילו ניסי מצרים, ואפילו לא מעמד הר סיני. הם נולדו
עבדים בני עבדים ונכדי עבדים – ועבד אינו חלק ממהות גדולה ומעצימה, עבד הוא פרור בודד, רכוש בעליו וזהו זה.

רק אצל יהושוע וכלב היתה "רוח אחרת". הרוח הלאומית.

ועכשיו יושבים כולם באולפן במשדר מיוחד לאומה.

הגנרלים והרבנים המביטים אל המציאות דרך חור המנעול האינדיבידואלי/העבדותי – מדווחים ובצדק כי אין סיכוי.

ורק שנים מה"מומחים" שהוטרחו לאולפן – אומרים עלה נעלה ויכול נוכל.

כולם צועקים עליהם, לא נותנים להם לגמור משפט, מבזים אותם…

מי צדק?

מסתבר ש"מומחיות" היא עניין מאוד סובייקטיבי.

כמעט כל הגנרלים וגדולי המומחים והפרשנים תמכו בטרוף אוסלו.

אותם גנרלים ופרשנים תמכו גם בנסיגה מגוש קטיף.



כולם כאחד מפחידים כל העת מפני כיבוש עזה.

כולם מפחידים ואף מסרבים לשתף פעולה עם תקיפת הכור האיראני.

כולם כאחד מזהירים מפני השבת הריבונות בהר הבית.

תמיד אותם מומחים תמיד אותם עבדים.

מעטים מאוד, מעיזים להציג עמדה הרואה את המציאות דרך מסע הייעוד של עם הנצח – מסע שההולכים בו אינם אינדיבידואלים בתודעת עבדות אלא
חלק ממהות נעלה ועוצמתית, תודעה של חירות, שאין כח בעולם שיכול לה.

המביט לאחור אל ההיסטוריה, רואה שאין זה משנה עד כמה גדול אתה בתורה, ואין זה משנה כמה דרגות על כתפיך.

אלה החיים מתוך תודעת שייכות למסע האומה, אלה האומרים עלה נעלה, אלה העולים לארץ-  וכיום – גם אלה העולים להר, תמיד נמצאים צודקים
לבסוף.

תמיד – כשמגיע השלב הבא במסע האומה, 10 מתוך 12 ראשי ישראל, יגידו – 'נתנה ראש ונשובה מצרימה'. 10 מתוך 12 מנהיגי האומה יראו עצמם
כחגבים וירפו את לב העם.

הם העדיפו למות במדבר כשהגיע זמנה של ארץ ישראל.

והם העדיפו למות באירופה כשהגיע זמנה של ארץ ישראל.

כאז כן עתה.

והלקח –

מתוך 12 המנהיגים, בררו היטב את השנים!

חפשו את אלה אשר 'רוח אחרת' עימם.

מצאו את יהושוע וכלב של דורכם.

הם תמיד יהיו המיעוט הבזוי, המושפל והמותקף.

רק שם תמצאו אותם.

אך רק הם, יובילו אתכם אל ארץ זבת חלב ודבש.


