
 / שלום רוזנברגשלח פרשת 

 בזמן הזה –בימים ההם 

 

בפרשת 'שלח' נפרשות בפנינו שאלות העם והארץ, למן המרגלים ועד למעפילים ההרפתקנים. 

ימים ההם. נחזור לבזמן הזה; עידן עידן והמרגלים שלו. אך  –בימים ההם  :על כך ייאמר

ֲהטֹוָבה על הארץ "ן, מידע לאסוף מודיעיעל מנת  המרגלים לכנעןמתארת את מסע נו פרשת

ב ", ועל "ֶהָחָזק הּוא ֲהָרֶפה ַהְמַעט הּוא ִאם ָרבהעם "  עלִהוא ִאם ָרָעה",  ֶהָעִרים ֲאֶשר הּוא יֹושֵׁ

ָנה".  : "ָעֹלה חיובית ,כלבשל יהושע ו ,מיעוטהדעת . י דו"חותנשהמרגלים בחזרתם מביאים ָבהֵׁ

 אך" היא הארץ, ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש". בפסימיות שלה עת הרוב נחרצתִכי ָיכֹול נּוַכל ָלּה". ד... ַנֲעֶלה

 "לֹא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם ִכי ָחָזק הּוא ִמֶמנּו".

 יםבקונצנזוס כללי סובר? הכנה התרשמותם? הלוא הייתה זאת המרגלים במה חטאו

ול נוסף, בתלמוד ק אלא שמצאנו. הקב"המהבטחתו של  בהתעלמותםשחטאו  ,המפרשים

. בין ביטויים ההד ההדדי הקיים, קשי, הההחז"ליבאמצעות אחת ממידות הלימוד המתבטא 

ְלכּו ַוָיֹבאּו" רבי  רבי יוחנן בשמו של .את המסע מסכמת התורה , כך"ַוָיִשיבּו ֹאָתם ָדָבר... ַויֵׁ

ְלכּו ַוָיֹבאּו" :)סוטה לה ע"א(דורש פסוק זה  יוחאי שמעון בר מה  .קיש הליכה לביאהמ... ַויֵׁ

מציגה את התורה כשרעיון חשוב.  כאן מובע". ביאה בעצה רעה אף הליכה בעצה רעה

חוות אלא שאף  חשובים ומומחים מוכשרים.דהיינו : "כָֻּלם ֲאָנִשים", המרגלים היא מוסיפה

להיגלות , עלולה של המציאותבדיקה קפדנית לכאורה בעקבות  הניתנת ם של מומחים,דעת

"ַויְֵׁלכּו" מעוות את -, ש"ֲאָנִשים" מביאים אתם. הותאו קדומ תומוקדמ דעות על ידי טיתכמו

קל וחומר  ,נסתרת או אידיאולוגיה גלויהידי ל ע"ַוָיֹבאּו". האובייקטיביות עלולה להיפגם -ה

מומחים, הת וזהירות בפני הערכ, הנות"חשד"מכאן חובת ה, בלתי מודעתעל ידי אידיאולוגיה 

, מכלכלה ועד מפוליטיקה ועד למדעתחומי החיים, בכל וזאת  ,פרופסיונליםהמאים ואקדה

   .לצבא, ועד בכלל

גם הוא כרבו  רבי יצחק,בתחילת הפרשה מפרטת התורה את שמות המרגלים. על כך מעיר 

מרגלים על , "מסורת בידינו מאבותינו)סוטה לד ע"ב(:  מושבע ישראלי-רבי יוחנן, פטריוט ארץ

 םמעשי לערומזים מקראיים מסוימים אינם מקריים, אלא  שמותיש ו. יהם נקראו"שם מעש

זה נכון רבי יצחק לפי  במגילת רות. 'כליון'ו 'מחלון' השמות . כך הםשל נושאיהם םיאו מצב

ל: רק שם אחד, דורש  הואכשלעצמו . שמות המרגליםגבי גם ל שסתר  –ְסתּור "ְסתּור ֶבן ִמיָכאֵׁ

ל  הקב"ה,מעשיו של  את  "לדרוש"נתעלם מהצד התיאולוגי וננסה שעשה עצמו מך".   -ִמיָכאֵׁ

 הוא מעין סתור בן מיכאל בזמן הזה.  –שבימים ההם , או אז נבין. הדברים שבבסיס המבנה

. ובסתירת הבניות , בפירוק מהויותבדקונסטרוקציהעסוק סתור ם. יחדשים המרגלמבשר ה

רבי  שבידי מפתח הצופן. הסנגור של ישראל ,לאךהמאך מיכאל כבר איננו , מיכאלהוא בן 



ל את הפירוש האמיתי: חושףיצחק  של כוח הפירוק ", דהיינו עני. שעשה עצמו מך – "ִמיָכאֵׁ

התפיסה המרגלים החדשים, משאיר את הזהות היהודית בדלי דלות תוך שהיא מוחקת את 

 . הלאומיתהעצמית 

 

 קדימה לעבר

בקרבות רבים ושונים. רדפו  עם העולם שמסביבנו,להלחם ינו היעל הגדרתנו הלאומית חייבים 

מהדוגמאות אך לא הרשו לנו להגדיר את עצמנו כלאום. כאומה בתוך אומה, אותנו כזרים, 

: "... טענות הקשר הפלשתינאיתבאמנה  20סעיף הלקוחה מהאפשריות הרבות, בחרתי אחת, 

ולות בקנה אחד עם אמיתות ההיסטורי או הרוחני של העם היהודי לפלשתין אינן ע

היהדות כדת של התגלות איננה ההיסטוריה, או עם מרכיבי המדינה במשמעותם האמיתית. 

כן אין היהודים עם אחד שלו אישיותו העצמית, אלא -לאומיות בעלת מציאות עצמית, וכמו

חטאנו אולם . 48-בובנישול  67-בבכיבוש אשמנו הם אזרחים במדינות שבהן הם מצויים". 

במכה כאילו הלוא אנו בכלל לא אומה.  ?!לבנות מדינהמעיזים אנו  איך בצורה עמוקה יותר.

אתה בכלל לא גבר. אפילו  אישה, הרילבה של ה לעמתחת לחגורה נאמר לנו: למה לך להיאבק 

ייאמר אם נרצה לבנות מדינה באי מלאכותי אי שם באחד האוקיינוסים, או במושבה בירח, 

  לנו: אסור!

בין שוב, . בתוכנו , הפעםלמאבקשנה אחרי הקמת המדינה אנו חוזרים  והנה, ששים

אנתולוגיה 'להמציא אומה', . כוונתי למעניינת במיוחדהאחת  רק, האפשריותדוגמאות ה

 החדשה של שלילהה. ובהוצאת האוניברסיטה הפתוחה בעריכת יוסי דהאן והנרי וסרמן

יש כיום ישות לאומית  אולי ,לדבריה .תהקלאסימהרבה יותר  תמתוחכמהלאומיות היהודית 

 , עד שהומצאשורשים . זאת מהות חסרתשל המאה התשע עשרה יצירה יהודית, אבל היא 

-המחקר האקדמי הפוסטאכן,  .(251"העבר המדומיין של העברים הקדמונים" )עמ'  עבורה

לחזור במנהרת  סוגל. ברור לי שהייתי מציוני מחייב אותנו להלחם רטרואקטיבית על זהותנו

אינני מוכן לשחק אך  .אומהשאנו מהווים  הקביעהולהצדיק שוב את מאה הי"ט, הזמן לסוף ה

במדעי החברה הרשות לשפוט את זהותי? מניין שלברוני ההסבר וההגדרה מניין . את המשחק

של  פוליטיקה מדענים,כ, מניין החוצפה לקבוע מה טבעי ומה מלאכותי בי? לנתחהסמכות 

וק הלאומיות ופינוי דרך "לזהות קולקטיבית אזרחית", זהות ישראלית ולא יהודית )עמ' פיר

בגין  היהודיתאני המצאתי את האומה  . מניין הרשות לבצע הפלה אחרי הלידה.(252-3

השולל את מהותי אדרבה, הניתוח המחוכם  ?של אליטותפוליטיים או כלכליים אינטרסים 

)בתקווה שכך  מודרניסטית-מרקסיסטית או פוסט-ניאוהטיה תוצאה של א וההלאומית, 

. ובהיפותזות במונחיםכאוות נפשם  המומחים יכולים לשחק. נקלט אולי במזרח התיכון?(



 מתאימה לו בג'ונגל המושגיםגילה שההגדרה הששל ציבור  תוהחלטבו נורצובהמהות נקבעה 

 המודרניים היא 'לאום'.  והזהויות

, כאילו הציונות הפוליטית היא יצירה אשכנזית. עדתי מימד חבל שלדיונים האלה נכנס

. של המרגלים הישנים ִנְתָנה רֹאש ְוָנשּוָבה ִמְצָרְיָמה: קדימה לעבר! נשמעת מעין קריאה נסתרת

עם  יהם השלום,עלשלחו אותי הורי,  יוגן הילדים הנפלא אלאותי לקריאה זאת מחזירה 

. תנועת הבונדהגן היהודי היחידי בעירי, והוא היה שייך להיה זה הוראות מה ומתי לא לאכול. 

 תפיסה מתוךלאומית, שאמנם לא רצתה להקים מדינה, אך סוציאליסטית תנועה הייתה זאת 

תינתן למיעוט היהודי שבארצות מזרח אירופה רשה ד, אך אוטופית של הפוליטיקה

לא התעמקתי מספיק , בהיותי בגןאני מתבייש להודות ש .זכויות לאומיות, אוטונומיה

, אנו מדברים יידיש, שם דבר אחד היה ברור ליולמרות זאת באידיאולוגיה הבונדיסטית, 

. היהודית אלו היו, עבור הבונד, מוקדי הזהות הלאומיתאכן, מפוארת. ה הקוראים בספרותו

, ןפילו בחזון הרפובליקה של בירוביז'אלציונות מונופולין על הלאומיות היהודית. לא היה 

, המאחד הייתה ייחודית בכך שהיא דברה על עם אחד הציונות היו יסודות לאומיים. ברוסיה,

עם היהודי: הקשת האשכנזית דוברת יידיש, הקשת העיקריות של ה קשתותהשלוש את 

במפעל שפה העברית ה תחיית. הספרדית דוברת הלדינו, והקשת המזרחית בארצות האסלאם

הגדול של הציונות,  הייתה ההימור העבריתאיחוד זה.  אפשרהשנה,  ממאתייםשל יותר 

אותו  שילמתי "ההגמוני"ואני היהודי האשכנזי היה מחיר,  העםלאיחוד הצליח.  וההימור

 היא קראה לנושזכר סיפורי שלום עליכם שהיידיש, שפת הורי ושפת הגננת הנפלאה  בעזיבת

 יזה בצדק: בחזרה לעתיד!הייתה מהפכה שהכר הציונות .עד היום הזה ימצחיקים אות

אבותינו לא יצרו מהות מדומיינת, הם רק תיקנו את הכלים השבורים, כשפה למשל, כדי 

 תוכל להגיע לידי ביטוי. אחדות האומה ש

שהאמינו שבט. שבט שבט וקשתו. השנים ל, אחד מהמחנה יצאושנים עשרה מרגלים 

האומה הזקנה שקמה לבנות את ו היעתידים  ,יהושע מאפרים וכלב מיהודה במהפכה הציונית,

יום יום. כל אדם וכל קבוצה משתתפים במשאל  המתבצעעם -. הלאומיות היא משאללתחייה

, במוכנות להילחם על כך באוטופיות הפוליטיות שלהםהציבורית,  בסגנון חייהם, בפעילותם

את  שובאנו יכולים לפתח עכשיו, שיש לנו לאום אחד, ומעל לכל במוכנות לשלם מחיר. 

ואגב, הערה לשונית  לפרק אותו לשבטיו.של שבטים שונים. אך חלילה לנו  ייחודיות הקשתות

 (, הוא עלה ארצה. כמוהו רבים223צדדית ובלתי חשובה. דינור לא היגר לארץ ישראל )עמ' 

 ואני בתוכם. שיח' 


