
 בס"ד

 הגיגים, ד"ר חזות גבריאל  -,  המדור משפטים

 הלאומית נו 'חוק ההסדרה' לנפש

ָחת" ָנה אֶׁ ש ָ יָך ֻבְ נֶׁ ֻנֻו ִמֻפָ ת "... .." ֹלא ֲאָגְרש ֶׁ י אֶׁ ֻתִ ץ: ְוש ַ ת ָהָארֶׁ ה ְוָנַחְלֻתָ אֶׁ ְפרֶׁ ר ֻתִ יָך ַעד ֲאש ֶׁ נֶׁ ֻנֻו ִמֻפָ ְמַעט ְמַעט ֲאָגְרש ֶׁ
ם סֻוף ְוַעד  ֺבְלָך ִמֻיַ יָך"ֻגְ נֶׁ מֹו ִמֻפָ ֻתָ ַרש ְ ץ ְוגֵּ י ָהָארֶׁ בֵּ ת ֹיש ְ ם אֵּ ְדכֶׁ יֶׁ ן ֻבְ ֻתֵּ י אֶׁ ָהר ֻכִ ר ַעד ַהֻנָ ְדֻבָ ים ֻוִמֻמִ ֻתִ ִלש ְ )שמות כג,  ָים ֻפְ

במה שונים זכויותיו של דור ההמשך  (. בקריאה ראשונה קשה להחליט האם זו ברכה או עונש?!לב-כט
ב  ים? מדוע בדור יוצאי מצרים: האמור לכבוש את הארץ וליישבה מדור יוצאי מצר ְתַיֻצְ ֻוַע   ֻוְראֻו   וֻ ִהּ תְֽיש   תאֶׁ

רַֽיֲעש ֶׁ   קְיֹקָו    מעט מעט!! -ביציאת מצרים, כאן ועכשיו! ואילו בכיבוש הארץ !!ֹוםַהֻי   םָלכֶׁ   הֲאש ֶׁ

ְהיֶׁ  ... -לאושרנו, התורה עצמה מגלה לנו כי זו ברכה ןֻֽתִ ץ  ָהָא   הֻפֶׁ ָמָמ   רֶׁ ה תַחֻיַ   יךָ ָעלֶׁ   הְוַרֻבָ   הש ְ ּ דֶׁ ָ ובכל זאת,  .ַהש ֻ
מדוע שלא יסולקו תושבי הארץ וחיות השדה בבת אחת ובאופן מיידי, מדוע?  -הדרא קושיא לדוכתא

 התקצר יד יקוק מלהושיע?

ודור   x-בעקבות ההתפתחות הטכנולוגית המדהימה של הדור האחרון, אנו בני דור האינסטנט, בני דור ה
. הכל קורה סביבנו בזמן אמת. תהליכים, משאלות ומשימות הופכות להיות מיידיותהתרגלנו ל y -ה

של  רוב תחומי חיינו עוברים ריאוגניזציה באמצעות 'עדכוני גירסה בעקבות כך, זמינות כאן ועכשיו.
התחום נדמה כי תחום אחד מסרב להיכנע לתופעת 'קיצור הזמנים',  אולם ו'חינוך מחדש'.' החומרה

 . הנפשי

, אבל זה אחת, ומציאת אהבה בשיחת עומק אחד, גילוי עצמותנו בסשן ברגע מוצעים לנו אמנם תראפיה
בדרך של  משום בחינה ואינו מתרחש דומה  ובנפש הפרטית או הלאומית אינ השינוי. מצליח באמתלא 

. הבעיה אינה ביכולתו של האל לסלק את החיות או את תושבי הארץ בבת אחת. הבעיה היא 'עדכון חומרה'
כעם  הכיבוששחי עד לרגע להסתגל לרעיון כיבוש הארץ ולבעלות עליה. זו בעיה נפשית של עם  שלנוביכולת 

ים של א צריך לסגל לעצמו מעתה גינונווה שנות גלות ארורות(,  0222)או כעם גולה במשך  של עבדים,
 אדון הארץ החוקי היחיד! אדון!

ובתנאי שהיא תחוש כי אנו אוהבים אותה באמת.  ,אז והיום 'לתנות עמנו אהבה'הארץ עצמה מוכנה 
, בתוך ששה ימים 76 -ב ?!מה איתנו היא מבחינתה היא מוכנה לוותר על כמה משלבי החיזור, השאלה

אים ב'פחד גבהים'. כבשנו את הארץ 'בטעות' בלבד היא התמסרה לנו באופן טוטאלי, ומאז אנחנו נמצ
 ! ארצנו האהובהעיני ו'שלא באשמתנו', מה שלא נעלם מ

ֻנֻו "...הוא החוק לו אנו זקוקים היום יותר מתמיד.  ,'חוק ההסדרה לנפשנו הלאומית' ְמַעט ְמַעט ֲאָגְרש ֶׁ
ץ ת ָהָארֶׁ ה ְוָנַחְלֻתָ אֶׁ ְפרֶׁ ר ֻתִ יָך ַעד ֲאש ֶׁ נֶׁ  המקראי להתנגדות הפנימית שעשויה להיות לחוק זה.",  הוא המענה ִמֻפָ
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