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ארץ ישראל שייכת לעם ישראל

 כדי לסתום טענת אומות העולם שארץ ישראל היא שלהם, פתחה התורה בבראשית, וכמו שא"ר יצחק "לא היה

 צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל, ומה טעם פתח בבראשית

 משום "כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים", שאם יאמרו האומות לישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות

 שבע אומות. הם אומרים להם כל הארץ של הקב"ה היא. הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו. ברצונו נתנה להם,

 וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו" (רש"י בראשית א', א'). והאמירה הזאת היא תדירית, ובכל פעם שבני ישראל

 מתקרבים לארץ קודשם באים העמים וטוענים, ליסטים אתם, לנו הארץ ולא לכם. ורק כשישראל אוחזים בהכרת

 "כוח מעשיו הגיד לעמו", רק אז מסתתמות טענותיהם של העמים, וגם זאת היא מפלאי הפלאות, שלא נאמר "כוח

 מעשיו הגיד לעמים" כי אם "כוח מעשיו הגיד לעמו" שאם אך ישראל יודעים ומכירים את כוח מעשיו, כבר מסתתמות

טענותיהם של העמים.

ג)(הרב חרל"פ, 'מי מרום' פ' ל"

איך נשכנע?

רק משוכנע משכנע

 כמובן, כדי לשכנע אחרים, יש לפני כן להיות משוכנעים בעצמנו, כמו שכתב הרב חרל"פ שלכן חז"ל מביאים בעניין

 זה את הפסוק: "כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים". היה צריך להיות "הגיד לגויים" ולא "הגיד לעמו"? אלא

 שקודם כל יש להגיד לנו, ואנו נגיד לגויים. מעשה ברבין, ראש הממשלה המנוח, שסיפר: חמש שנים הייתי שגריר

 בארצות הברית ולא הצלחתי לשכנע בדבר זכותנו במלוא רוחב ארצנו. אחד הנוכחים שאל: ואתה אדוני, מאמין

 בזה? הוא ענה: לא. אכן, מי שאינו משוכנע בעצמו לא יוכל לשכנע את הזולת. רק כאשר אנו משוכנעים ובטוחים

 שזאת ארצנו, יש לנו כוח מוסרי, ומתוך כך כוח צבאי וגם לאומי ומדיני. אך הסובר שאולי ארץ זו גנובה בידינו יקשה

עליו גם להילחם.

('איך מסבירים ארץ ישראל' / הרב שלמה אבינר)

אז מה נחזק?

הכוח המוסרי

 הכוח המוסרי נותן תוקף וגם האויב נסוג. הכוח המוסרי אינו סתם תאוריה יפה בעלמא, אלא הוא בעל השפעה

 מוסרית כבירה. יש בגמרא מושג "כל דאלים גבר". שניים טוענים לבעלות על ספינה ואין לאף אחד הוכחות או עדים

 (בבא בתרא ל"ד, ב). הדין הוא שכל דאלים גבר. מסביר הרא"ש, רבנו אשר: "מי שהדין עמו מוסר נפשו להעמיד את

 שלו בידו יותר ממה שמוסר האחר נפשו לגזול, ועוד יאמר זה מה בצע שאמסור נפשי והיום או למחר יביא ראיה

 ויוציאנה מידי" (ריש בבא מציעא). מי שצודק יילחם במסירות, והשני ינתק מגע. לא הכוח קובע, אלא הוא מגלה

 איפה הזכות. כתב הרב ראובן מרגליות: בגלות תמיד היכונו הגויים וידנו היתה על התחתונה, ובצדק, כי לא שם היה



 מקומנו, והם העליבונו: לכו לפלסטינה. עתה באנו לפלסטינה, לארצנו הקדושה, וכאן אנו תמיד מנצחים את אויבינו,

כי אנו יודעים שהצדק איתנו. מי שצודק, יש לו עוז להילחם, גם במובן הצבאי וגם במובן המדיני.

('איך מסבירים ארץ ישראל' / הרב שלמה אבינר)

למה דווקא את זה?

אופי המאבק

האמונה והשורשים יכריעו, ולא פתרון מדיני?

 "זה לא סכסוך מדיני אלא סכסוך אמוני - על יהדותנו ועצם קיומנו פה. מי שינצח בו הוא מי שיקרא יותר חזק 'אללה

 הוא אכבר'. ניסינו הרי לעשות הכל כדי להפוך את הסכסוך למדיני - שיראו לי עוד עם שהסכים אפילו לתת חלק

 מעיר הבירה שלו - אבל הם חוזרים ומזכירים לנו שהם לא התכוונו מעולם לסכסוך מדיני. כשערפאת אמר שהוא

 רוצה לזרוק אותנו לים, הוא התכוון לזה. ההנהגה הפלשתינית מעולם לא התכוונה למשהו אחר, רק שאנחנו יצאנו

 מאיזו נקודה סנובית ושחצנית קלאסית, שזה דיבור סתמי. היה לנו נוח לשמוע את זה, כי התעייפנו מניל"י וביל"ו,

והתפרק לנו מזמן הפלמ"ח. זה שהתעייפנו, לא אומר שהמצב האובייקטיבי השתנה". 

(מתוך ראיון עם הרב מרדכי אלון)

אז מה התשובה?

התשובה היא בקטע של הרב חרל"פ, שבו פתחנו

 למדריך :ניתן לעצב את הדף בצורה של מעגל, כי בסופו של דבר כל תשובה מפנה לשאלה שאחריה, שחוזרת

לבסיס


