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מקורות ושאלות הכוונה ללימוד הסוגיה



עיתים לתורה  -לימוד מעמיק ושיטתי בסוגיות הש"ס לבוגרי ישיבות
המקורות נלקטו מתוך המאגרים :אוצר החכמה ,היברובוקס.
ערוך ע"פ ספר שחר אהללך חלק א )סימן יא( מאת הרב אליהו אריאל אדרי
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a

A

פתיחה

a

זיכנו ה' בחסדיו המרובים להקים בדור שקדם לנו את מדינת ישראל ,מאורע מכריע
בגאולתנו ההולכת קמעא קמעא .מתוך הודאה מרובה לה' על זכות זו ,תיקנה הרבנות
הראשית לישראל יום הודאה ושמחה ביום הכרזת המדינה ,ה' באייר  -יום העצמאות.
בנוסף לאפשרות לחדש אמירת הלל )בה יש לדון בנפרד( ,תוספת זו של יום שמחה
דורשת בירור:
נאמר בגמ' בראש השנה שבטלה מגילת תענית בה מובאים ימי שמחה קדמונים רבים.
כמו כן מבואר שם שאין מוסיפים ימי שמחה מעתה .נלמד את דברי הגמ' בזה ,את דברי
הפוסקים בעניין ימי ה'פורים' שנהגו בקהילות ישראל וביאור כיצד אינם סותרים את הגמ'
הנ"ל.
מתוך כך נראה חמש דרכים בגדולי הדור הקודם ,מהו היסוד לפיו ניתן לתקן את יום
העצמאות כיום שמחה ,כך שאין הדבר נסתר מדברי הגמ' לגבי ביטול מגילת תענית.
]יש לדון גם מצד איסור 'בל תוסיף' ,אך הרי מצינו שחכמים הוסיפו את ימי חנוכה ופורים ושאר
ימי מגילת תענית .ואכמ"ל[.
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א  .ימי ההודאה הקדמונים
בבואנו לדון באפשרות לקבוע ימי הודאה ,עלינו להבין בתחילה מה מעמדם של ימי ההודאה
הקדמונים ,ועל פי זה לעיין האם ישנה אפשרות בזמננו לתקן ימי הודאה חדשים.

 . 1בטלה מגילת תענית
הגמרא בראש השנה אומרת שהצומות הקבועים לנו היום ,המנויים בזכריה ,1תלויים
במצב המדיני :בזמן שלום הם ימי ששון ושמחה ,ובזמן גזירת המלכות הם ימי צום.
מתוך כך דנה הגמ' האם גם הימים-טובים המובאים במגילת תענית תלויים בזה.

1

A
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a

מסקנת הסוגיה:

2

*

* בהספד ותענית

וכן נפסק להלכה:

3

 . 2האם בטלו גם ימים טובים בהם אומרים הלל ?

 Aסיכום a

בחנוכה אומרים הלל.
מדברי הגמ' שם לגבי חנוכה,
ניתן להוכיח האם בטלו גם ימים בהם אומרים הלל.

מהגמ' עולה בבירור שלהלכה בטלה מגילת תענית ,וכן פסק השו"ע ,ובכלל זה גם ימים בהם אומרים הלל ,כפי שמוכח
משאלת הגמ' לגבי חנוכה.
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ב  .הוספת ימים טובים חדשים
 . 1ראיה מהגמרא לגבי האפשרות להוסיף ימי שמחה
ראה את הנחת הגמ' בקושייתה על מאן דאמר 'בטלה מגילת תענית' )המשך הגמ' הנ"ל בראש השנה(

4

*
* כלו' לפני שביטלו את מגילת תענית

 . 2מחלוקת הפוסקים בעניין ימים טובים ) ' פורים ד  ( ' ...שנהגו בקהילות ישראל
5
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הפרי חדש מצדד בתחילה שמנהג טוב הוא לתקן יו"ט בזה,
אך חוזר בו מכח הגמ' הנ"ל:
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 . 3הכרעת הפוסקים בעניין חידוש יו " ט
למעשה ,המגן אברהם הביא את דברי מהר"ם אלשקאר להלכה:
7

וכן הובא במשנה ברורה שם,
ושלא כדברי הפרי חדש:
8

לפי מה שלמדנו ,העיקר להלכה שניתן לחדש ימי שמחה חדשים.
אך כפי שנראה להלן ,הדבר תלוי גם ביישוב קושייתו של הפרי חדש
מהגמ' בראש השנה ,בה מפורש שאין לחדש ימי שמחה.
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 . 4חילוק בין יו " ט של כל ישראל ליו " ט של יחידים
החיד"א )בדרשות כסא דוד דרוש ח( הביא בשם מהר"א יצחקי וכן מספר מקראי קודש,
ליישב את הקושיה מהגמ' בראש השנה שאין לחדש ימי שמחה:
יש לחלק בין יו"ט של כל ישראל ,ליו"ט שקיבלו עליהם יחידים או קהילה מסויימת
9

מקראי קודש
למהר"ח אבולעפיא
דף קצח ע"א

הוא שאין בי"ד מתקינים יו"ט מהאי טעמא דקמייתא בטול
וכו' ,אבל לא אמרינן דהם אינן רשאין לקבל יו"ט עליהם
מחמת הנס שאירע להם .וגם בניהם חייבין לנהוג יו"ט
הללו כדאשכחן שבניהם היו נוהגין יו"ט בעשרה באב מפני
הנס שאירע לאבותיהם ,משום דס"ל לראב"ץ דלא בטלה
מגילת תענית ,וה"ה ליו"ט שקבלום מאליהם אף למאי
דקי"ל דבטלה מגילת תענית ,מנהג שנהגו מעצמן אינו נכנס
בסוג זה ויפה הורה מהר"ם אלשקר וכו'.

ולדעתי דשאני יו"ט קבוע לכל ישראל דומיא דד' צומות
דכשאין מקדש יש צום ,והני להנך דמו כמ"ש בש"ס שם,
משא"כ יו"ט דיחידים או מדינה שאירע להם נס בזמן פרטי,
למה לא ינהגו יו"ט ,הא לא דמי לד' צומות שהיו יו"ט לכל
ישראל בזמן המקדש ,ומשום הכי נתבטלו לאחר חורבן,
וה"ה לכל דדמי להון ,והני לא דמו להון שאינן נוהגות רק
בעיר או משפחה אחת .ועוד דמאי דאמרינן דבטלה מגילת
תענית היינו שאין חייבין לנהוג יו"ט שלא תיקנו רז"ל רק
בזמן הבית ,מה שאי"כ אלו היו"ט שהם בעצמן קבלום על
עצמן ליו"ט למה יהיה מנהג בטעות ,ומה שאמרו בש"ס

כחילוק זה כתב גם החיי אדם להלכה:

A

סיכום

a

10

מבואר בגמ' שכשם שבטלה מגילת תענית ,כך אין להוסיף מעתה ימי שמחה.
למרות זאת ,מצאנו בדברי המהר"ם אלשקאר שרשאים בני קהילה לקבל עליהם יום שמחה ביום שנעשה להם נס.
ואכן ,הפרי חדש חלק על דבריו מכח הגמ' הנ"ל.
יישבו האחרונים את דברי המהר"ם אלשקאר ומנהג ישראל ,שהגמ' מדברת דווקא על ימי שמחה של כלל ישראל,
אך יחידים וקהילות אינם בכלל זה ,ורשאים לתקן ימי שמחה.

A

8

a

ג  .תקנת יום העצמאות כיום שמחה
לפי כל האמור לעיל נראה שאין מקום לתקן את יום העצמאות כיום שמחה,
שהרי כשם שבטלה מגילת תענית כך אין להוסיף ימים טובים אחרים עבור כלל ישראל,
ואף מה שנהגו בתפוצות ישראל הוא דווקא בימי שמחה של יחידים וקהילות.

דרך א' – ביאור הגמ ' למ " ד הלל דאורייתא
למ"ד שאמירת הלל על נס היא מן התורה ,כדעת החתם סופר להלן,
הכרח להסביר את הגמ' בראש השנה באופן שונה ממה שלמדנו ,כדלקמן.
לדרך זו ,יש לבאר שימים שנתקנו על נס אינם כלולים בביטול מגילת תענית:

11

א

ב

כא( ראה המובא לקמן ) (17מדבריו בשו"ת אורח חיים סימן קצא

A

9

a

ובאמת מצאנו כבר לאחד מן הראשונים הסובר שאמירת הלל על נס היא מן התורה,
וכך כתב ר' דניאל הבבלי ,בקושייתו על הרמב"ם) :כפי שמובאת בספר מעשה ניסים –
תשובות ר' אברהם בן הרמב"ם להשגות אלו(

12

* (13משמע
שנאמר 'לא
תחלל' ,אֶ מוֹר
– קַ ֵדּשׁ! יכול
ביחידי? ת"ל
'בתוך בני
ישראל'
המרובים
)ספרא ויקרא
אמור ט(

ר' אברהם בן הרמב"ם הקשה עליו שם מהגמ' הנ"ל בראש השנה,
בה מבואר שאף חנוכה היה בטל לולא 'דמיפרסם ניסא'.
כתב הגרי"פ פערלא* )בביאורו לספר המצוות לסמ"ג( ליישב זאת ע"פ דברי התוס' שם:
13
ביאור הגרי"פ פערלא
*

* ראש השנה יח ע"ב ד"ה וירד ).(1
נוקטים שייתכן להדליק נרות חנוכה גם אם בטל היו"ט של חנוכה.

לפי זה ,ימים שיש לומר בהם הלל על נס ,ובכלל זה יום העצמאות,
אינם כלולים לא בביטול מגילת תענית ולא במה שאין להוסיף לאחר שבטלה.
A

10

a

* ר' ירוחם
פישל פערלא,
תלמיד הנצי"ב,
נפטר תרצ"ד

אך דעת הרמב"ם )וכ"כ השאגת אריה( שהלל אינו אלא מדרבנן ,וא"כ יש
לפרש את הגמ' כפשוטה ,ואין מקום לכאורה לתקנת יום העצמאות.
14

aA

15

וכן פסק המשנה ברורה:

A

סיכום

a

16

למ"ד שאמירת הלל על נס היא מן התורה ,צריך ליישב כיצד אמרה הגמ' שאף חנוכה היה בטל לולא 'דמיפרסם ניסא' ,הרי
וודאי א"א לבטל את ההלל.
תירץ הגרי"פ פערלא שאין כוונת הגמ' לביטול אמירת הלל שהרי הוא מן התורה ]כמו שכתבו תוס' שם לגבי הדלקת
נרות[ .ופירש שגם כוונת הגמ' במסקנתה היא שכיון שמיפרסם ניסא הריהו מן התורה ואינו בטל.
אמנם נראה עיקר להלכה שהלל הוא מדרבנן בכל עניין ,וא"כ הגמ' כפשוטה ,שאף ימים שאומרים בהם הלל בטלו.
A

11

a

דרך ב' – מסקנת הסוגיה שבטלו רק ימים השייכים למקדש  ,משום החורבן
החתם סופר )במקום אחר( מתקשה מדוע הגמ' לא שאלה גם לגבי פורים מאיזו
סיבה אינו בטל בביטול מגילת תענית ,ולכן מבין אחרת מה מסקנת הסוגיה
17

*

ובהמשך כתב:

A

12

a

* דף יט ע"ב,
הובא לעיל

* הרב הצבאי הראשי
הראשון ,הרב הראשי
לישראל ,נפטר תשנ"ה

על פי דבריו כתב הג"ר שלמה גורן*:

* מייסד ישיבות
בני עקיבא,
נפטר התשנ"ו

וכן הסיק הג"ר משה צבי נריה*:

18

19

A

13

a

וכן הג"ר משולם ראטה בשו"ת קול מבשר*:

* חבר מועצת הרבנות
הראשית ,נפטר תשכ"ג

20

דרך ג' – נס לע יקר האומה יושבי ארץ ישראל
כך חידש הרה"ר הג"ר יצחק אייזיק הרצוג* ,והוא היפך
הסברא שהובאה לעיל לחלק בין כלל ישראל ליחידים:

*הרב הראשי לישראל
בזמן הקמת המדינה,
נפטר תשי"ט

21

*

A

14

a

* מעשה שבעצת
מטרוניתא הפגינו
מול גדולי רומי,
ועי"כ ביטלו
הגזרה בכח אדר,
ועשאוהו יו"ט
)ר"ה יט ,א(

דרך ד' – יום העצמאות אינו ' תקנה ' גמורה
הג"ר איסר יהודה אונטרמן* ג"כ נסמך בתחילה על
דברי החת"ס הנ"ל )בדרך ב'( ,אך מוסיף עוד:

*הרב הראשי לישראל,
נפטר התשל"ו

22

דרך ה' – הטע מים בגללם אין להוסיף ימים טובים אינם שייכים בנידוננו
בגמ' שבת )יג ,א( מובאים שלשה טעמים לכך שאין מוסיפים עוד על מגילת תענית.
האם הם שייכים גם בנידוננו?
23

A

15

a

על פי גמ' זו כתב הג"ר חיים דוד הלוי* בספרו דת ומדינה:

* הרב הראשי לתל
אביב ,נפטר תשנ"ח

24

a

Aובקיצור:
מהגמרא בראש השנה עולה בבירור שלהלכה בטלה מגילת תענית ,וכן פסק השו"ע ,ובכלל זה גם ימים בהם
אומרים הלל ,כפי שמוכח משאלת הגמ' לגבי חנוכה .וכן שכשם שבטלה מגילת תענית ,כך אין מוסיפים מעתה
ימי שמחה.
למרות זאת ,מצאנו בדברי המהר"ם אלשקאר שרשאים בני קהילה לקבל עליהם יום שמחה ביום שנעשה להם
נס .ואכן ,הפרי חדש חלק על דבריו מכח הגמ' הנ"ל .האחרונים יישבו את דברי המהר"ם אלשקאר ומנהג
ישראל ,שהגמ' מדברת דווקא על ימי שמחה של כלל ישראל ,אך יחידים וקהילות אינם בכלל זה ,ורשאים לתקן
ימי שמחה.
לפי שתי הדרכים אין לכאורה מקום לתקנת יום העצמאות לכלל ישראל ,וגדולי הדור הקודם יישבו זאת:
דרך א'  -ביאור בגמ' )למ"ד הלל דאורייתא( שימים שאומרים בהם הלל אינם כלולים בביטול מגילת תענית.
דרך ב' – מסקנת הסוגיה שבטלו רק ימים השייכים למקדש ,משום החורבן )הגר"ש גורן והגרמ"צ נריה(
דרך ג' – נס לעיקר האומה יושבי ארץ ישראל )הגרי"א הרצוג(
דרך ד' – יום העצמאות אינו 'תקנה' גמורה )הגרא"י אונטרמן(
דרך ה' – הטעמים בגללם אין להוסיף ימים טובים אינם שייכים בנידוננו )הגרח"ד הלוי(
A
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בס"ד

סוגיה באמונה ליום העצמאות
"מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי ה'"

מה הערך המיוחד של
יום העצמאות הישראלי?
מקורות ללימוד עצמי מדברי הראי"ה קוק
בעניין ערך הקדושה של יום העצמאות
מעבר להצלה הלאומית



מקורות ,שאלות-הכוונה וביאורים



עיתים לתורה  -לימוד מעמיק ושיטתי בסוגיות הש"ס לבוגרי ישיבות
A
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יום העצמאות הינו יום שבו האומה כולה חוגגת את הכרזתה על חירותה ועל שיבתה לחיות חיים
לאומיים .לכאורה ,אין שום הבדל בין שמחתנו ביום העצמאות לבין שמחתו של כל אדם בעולם ביום
העצמאות של עמו.
אמנם ,אין הדבר כן .מהותה של הלאומיות הישראלית שונה לחלוטין ממהותה של לאומיות כל
העמים .ממילא ,שמחתנו בהופעת הלאומיות שלנו שונה משמחתם של שאר העמים בהופעת
לאומיותם.

מהי הנקודה המייחדת ומבדילה את עם ישראל משאר העמים?
ענין זה מתבאר בדברי הרב בספר 'אורות' ('אורות התחיה' פרק י):

תכונת נפשה של כנסת ישראל היא נבדלת בעקרה מתכונת הנפש של כל עם ולשון .בכל
עם ולשון הנקודה הפנימית של חפץ החיים הקבוציים מיוסדת היא על התוכן הכלכלי
לכל צורותיו ,ביסוד הדאגה הפנימית השרוי ה בקרב האדם לבצר את מעמד חייו
הגשמיים ,והרוח העליון המחיה ומאיר את הנקודה הזאת הוא רוח הסדר והיופי...
וכשהם באיזה קיבוץ על פי סגנון אחד ,עושה השווי הזה את התוכן הלאומי .אמנם
בישראל מונחת התכונה האלהית במעמקי טבע נשמת האומה .הצמאון לדעה והרגשה
אלהית ,בתכלית עליונותה וטהרתה ,היא לו הנקודה שהחיים מורגשים בה...
השאיפה של עם ישראל לחיות חיי גוי אחד בארץ תחת שלטון עצמאי — אינה נובעת מאותו מקור
שממנו נמשכת השאיפה הלאומית אצל אומות העולם .אומות העולם נוטים לחיות חיים לאומיים
מתוך דאגה לרווחתם הפרטית .מסגרת החיים הלאומיים בעיניהם היא עניין טכני ,שנועד לאפשר
ליחידים לחיות את חייהם בנוחות ,בבטחון ובשלווה.
לעומת זאת ,בישראל ,הנטייה לחיות חיים לאומיים נובעת מתוך בקשת הביטוי השלם והאמתי של
קדושת ישראל .מהות חיי הקודש של ישראל יכולה לצאת אל הפועל ,בהופעתה השלמה ,רק על ידי
סדר חיים של אומה המנהלת את חייה העצמאיים בארצה " -ממלכת כהנים וגוי קדוש" .נשמת הכלל
איננה מסוגלת להופיע בשלמותה ,אלא במסגרת חיים לאומיים ,עם כל ההרגשות הלאומיות והנטיות
הנמשכות מסדר חיים כזה .מעלת ההשגות הרוחניות ומדרגת קרבת־האלוקים של האומה בתור אומה,
הם הרבה למעלה ממה שיחיד כשלעצמו מסוגל להשיג.
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אהבתנו את אומתנו אינה כאהבתו של כל אדם בעולם את אומתו .אהבת האומה נובעת מאהבת ד',
מהידיעה העמוקה שחיינו הלאומיים מגלים את הקדושה העליונה בעולם .משום כך ,יחסנו אל
המדינה ואל חיינו הלאומיים אינו רק יחס טבעי פשוט ,אלא יחס רוחני קדוש.
רבנו הרצי"ה בבואו לבאר את עניינו הרוחני של יום העצמאות הקפיד לבסס לפני כן את היסוד
ההלכתי.
כך פותח רבנו הרצי"ה את מאמרו 'לתוקף קדושתו של יום עצמאותנו':

" קימא לן ההלכה הפסוקה הקובעת את חיובה של מצות ישוב ארץ ישראל בתור מצוה
של תורה".
זהו היסוד ההלכתי של יום העצמאות :יום שבו התחדשה יכולתנו לקיים את מצות ישוב ארץ ישראל.

דורנו זכה לעסוק במצות יישוב ארץ ישראל באופן ממשי ,עם זאת ,עלינו 'לעלות קומה' ולברר את
המדרגה הרוחנית שהתחדשה.

במכילתא (פרשת משפטים מסכת נזיקין פרשה כ) נאמר:

"'ואנשי קדש תהיון לי' .רבי ישמעאל אומר כשאתם קדושים הרי אתם שלי .איסי בן

יהודה אומר כשהמקום מחדש מצוה על ישראל הוא מוסיף להם קדושה".
נמצא ,שביום העצמאות ,בו נתחדשה מצוה לישראל ,ישנה קדושה.
אמנם ,לעומת כל החגים שבהם ישנן מצוות המבטאות את עניינו המיוחד של החג וחוקקות בנו את
קדושתו – נדמה כי ביום העצמאות אין עניין מיוחד ,מלבד שינויים קלים בתפילה ואמירת ההלל.
כיצד אנו חוקקים בקרבנו את הקדושה המיוחדת של יום העצמאות?
נעיין בכמה מקורות בדברי הרב ומתוכם ננסה להבין את עניינו של ההלל ואת משמעותו ביחס ליום
העצמאות.
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בפשטות ,עיקר עניינו של ההלל הוא הודאה לרבש"ע .נעיין בביאורו של הרב לתפילת 'מודה אני' (עולת

ראיה א עמ' א) ,וננסה לעמוד על מהותה של ההודאה לד'.

" ראשית ההופעה של צהלת החיים מביאה עמה את השמחה העליונה בחדות הקודש,
שהיא מתבטאת בכל מלא הודה בבטוי "ההודאה" .הכרת התודה לאלהי עולם ,אדון כל
המעשים ,המחיה חיים בטובו ,היא אוצר הטוב ,הכולל בקרבו את כל התוכן של מילוי
החובה וכל התוכן של העידון הרוחני ממלוא תנובת האהבה בחוברת ,והנשמה מתנהרת
בה ומתמלאה אורה ושמחה.
ההורא ה הלשונית של חובת הודאה ,בבטוי 'מודה' ביחוד ,משותפת היא להודאה מגזרת
תודה ,הבאה מתוך הכרת הטובה של המיטיב ,ומגזרת התודות והודאה על האמת.
והדברים מתאימים זה לזה .צהלת החיים הראשונה ,הפוגשת את האדם בהקיצו משנתו
ומוצא הוא לפניו עולם מלא וחדש בכל מלואו וטובו ,היא מרימה את אור השכל הפנימי
להכיר את אור החיים וזיוו ביסודו ,ותחת ההשקפה העכורה החמרית ,שהיא מוטבעת
בטבע הבשר ,מתעלה הרוח להשקפה אלהית צחה ,לראות את נשמת אור חי העולמים
ביפעת מפעלה .והאדם ברגש תודתו מודה הוא על האמת ,ומקיים את עומק אמתתה של
ההכרה הרוחנית ,ומעיד על כל אור החיים והיש ,שהוא נוב ע כלו ממעין הטוב ומקורו,
ממקור חסד עליון ,המשפיע שפעת חיים לכל המון עולמים וכל יצוריהם".
שאלות לעיון:


מהן שתי המשמעויות של הפועל מודה?



מה קובע האם המבט הוא חומרי ועכור או אלוקי וצח?
הרב מבאר שהודאה לד' כוללת בקרבה שני יסודות :הודאה באמת והודאה על הטוב .רק מתוך הכרה
באמת ניתן לומר תודה .משום כך רגש ההודאה הנטוע באדם נקרא 'הכרת הטוב' .אמירת תודה הינה
רגש טבעי הקיים באדם .אדם בריא בנפשו חש צורך להיטיב לכל מי שהיטיב עמו .אמנם ,יסודה של
הרגשה נפשית זו נעוץ בהכרה שכלית ,מפני שראשית כל ,האדם מכיר בשכלו שהוא קיבל טובה מחברו,
ומתוך כך מתעוררות בו הרגשה ותחושה שעליו להודות על כך .לכן ,אף על פי שאנו עוסקים בתכונה
ששייכת במהותה לכוח הרגש שבנפש האדם ,אנו מכנים אותה בשם 'הכרת טובה' .ככל שאדם
משתחרר מיצריו הבהמיים וחי חיים רוחניים ,כך הוא מכיר באמת העליונה ,שיד ד' עשתה כל ,והוא
מתמלא הכרת טובה לרבש"ע .יהודי הפוקח את עיניו בבוקר ,נדרש להכיר באמת ולומר תודה.
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במקורות רבים בתנ"ך ובדברי חז"ל נמשלת הגלות ללילה והגאולה לבוקר .אם כן ,ניתן להקביל את
תחייתנו הלאומית ליקיצתו של אדם בבוקר .נתבונן במקור אחד מרכזי בדברי הרב (אגרות חלק א עמ'
קעז ,אגרת קמ):

מעמד השינה באורגן החי ,ביותר באדם ,מכניס את כל כחותיו פנימה ,ההגיון לא יפעל,
החושים לא יעבדו .לעומת זה יעבוד כח הנמוך שבחי את עבודתו בזריזות ,והדמיון
הולך בלא מפריע .לחכמי לב ולישרים המצויני ם יגלו חלומות עליונים ,מחזות רבי-ערך
ומראות מרהיבי לב ,העומדים ממעל לאפשרות המוחשית.
כשהיקיצה מתחלת והאדם הוא נים ולא נים ,תיר ולא תיר ,מעוף הדמיון פוסק ,המחזות
העליונים מתעלמים ,וכח החיים הנמוכים החזקים חדל מתעצומתו .אמנם עבודת ההגיון
וזריזות החיים הערים ,פיקוח החושים וחלוץ העצמות ,טרם באו ,ע"כ האדם אז הוא
מרופרף ומלא רגשות דומים לטירוד ויאוש .הזריז אמנם יתגבר כארי ויעיר שחר ,אבל
גם הגבור שבאנשים לא יוכל להמלט מרגעי חולשה ,והרגעים בחיי עם הנם תקופה
ניכרת.
ישננו בגלות שנת תרדמה ,החושים הלאומיים לא שמשו לנו כמעט מאומה ,כלי המעשה
והעבודה ,ההגיון והדעה ,ביחש לאומה בכללה ,לא היו להם כל תפקיד ,אמנם כח
החיים הנמוכים התבצר יפה ,הדבקות הלאומית ,שהיא באה בתור נובלת מאור האלהי
העליון שנגנז באמונה ,פעלה בחזקה את פעולתה בצורה נמוכה .בהמון התעלל הדמיון
בכמה חלומות נעימים ומרים .יחידי סגולה חזו מחזות עליונים ,שיסודתם באמת נצחית
המנצחת על כל.
כה עברו עלינו חיי התרדמה שנות מאות ,ועתה הקיץ הקץ .אבל רק החל להקיץ ,נפקחו
העינים לחוש יפה את העולם המסבב אותנו .כח החיים הנמוכים של נחרת השינה פסק
כמעט .הדמיונות ההמוניים גזו וחלפו להם .מחזות עליונים של אנשי קודש נתעלמו.
וברגע זה הננו מרופים .אבל מי לא יבין ,כי מצב זה לא יאריך ,הוא ילך ואור ...עתה
בעינים פקוחות נבא חשבון ,והחשבון יהיה תמיד על צדנו.
זקן העמים יקיץ ויתעורר ,יזכר את ארצו ,את חסנו וכבודו ,יזכר את שפע החיים אשר
השפיע ואשר ישפיע על אדם רב ,ישוב לעבודתו לקומם הריסותיו ,ויחד עם ההתפתחות
האיטית הנה תופיע הזרחה פנימית עליונה פתאומית ,שהיא מיוחדת לו ,לא ע"פ הסגנון
שהוא הצד השוה שבו עם כל העמים ,כ"א ע" פ התוך הנבדל .אין עם בכל עמי התבל,
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שיקרת הטוב של האורה היותר עליונה תהיה גנוזה במהותה של שורש נשמתו ,כ"א
ישראל .ישנם חסידים וחכמים ,יחידים ,אבל אין בארץ "גוי צדיק" כ"א ישראל ,והיסוד
הזה הוא מתפשט ועובר על פני כולו ...ודאי צריכים אנו להגביר את זוהר הדעה,
הכלולה כעת ברובה בהכרת עצמנו ,ועמה יחד לחזק את הצד החמרי העזוב ,העומד
להחלש בימי הבינים ,במצב שבין התרדמה והערות"...
כשם שבחיי האדם הפרטי ,התבוננותו על העולם בשעת יקיצתו ,יכולה לנבוע ממבט חומרי ועשויה
להיות מתוך מבט רוחני – כך גם ביקיצתה של האומה לתחיה.

כך כותב הרב בפנקס מ"א (פנקסי הראיה ב עמ' קפט):

תחיתנו הלאומית תקום לתחיה ,באותה השעה שההארה האלהית תתגלה בה .באותו
הזמן ,שההאפלה החומרית המקטינה את החיים ,לא תהיה שולטת על הכרתנו ,וברוח
אמיץ נִשָׂ א את לבבנו להכיר את מעשה ד' הגדול אשר הוא עושה עם עמו ועל ידי עמו
ושובו לתחיתו על אדמת הקודש  -עם כל יצוריו .וההכרה הבהירה הזאת וכל סדרי
החיים המעשיים והרוחניים היוצאים ממנה ,היא יִסודה של תחיית האומה והמרכז
המבסס את בניין הארץ.
שאלות לעיון:


מה משמעות האמירה – 'תחיתנו הלאומית תקום לתחיה'?



במה תלויה תחייתה של תחיתנו הלאומית?



לאור כל מה שלמדנו ,מהי משמעותה של אמירת הלל ביום העצמאות?
התחיה הלאומית אינה שלמה ,גם התחיה זקוקה לתחיה ,כלומר תחיית החול זקוקה לקום לתחיה על
ידי תחיית הקודש .הרב כותב זאת בזמן שהתחיה הלאומית החילונית נמצאת בשיא פריחתה ,אך הוא
יודע שהיא לא תוכל להחזיק מעמד ולהתקיים ללא יניקה ממקור חיותה .ומתי היא תקום לתחיה? -
"באותה השעה שההארה הא-להית תתגלה בה .באותו הזמן ,שההאפלה החומרית המקטינה את
החיים ,לא תהיה שולטת על הכרתנו" .ההסתכלות המטריאליסטית מאפילה ומקטינה את החיים
לעומת הגדלּות של ערכם האלוקי הנצחי .כדי להעמיד את החיים על אמיתתם צריכה להתגלֹות
ההארה האלוקית ויש לסלק את ההחשכה שגורמת התפיסה החומרנית.
אמירת הלל ביום העצמאות מבטאת ,ראשית כל ,את הכרתנו בערך האלוקי של התחיה ,והיא
המעמידה את היסוד של כל התחיה .כל זמן שאין ההכרה הזו מבוררת נשארת התחיה חסרת יסוד
אמיתי ונצחי .האידיאולוגיות של החול הולכות ונשחקות ,ורק ההכרה האמונית תוכל להעמיד מחדש
את חיי האומה על יסוד איתן .ככל שתתנשא ההכרה האמונית ותתעמק ,כך יהפכו הנושאים אותה
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להיות עמודי התווך של כל מפעל התחיה .מתוך ההכרה באמת עליונה זו ,אנו מתרוממים לומר תודה
לרבש"ע על המתנה המופלאה שזכינו לה.

ביום העצמאות וביום ירושלים אנו פותחים את תפילת ערבית במזמור קז בתהילים.
בסוף המזמור (פס' מב-מג) נאמר" :יראו ישרים וישמחו וכל עולה קפצה פיה .מי חכם וישמֹר אלה
ויתבוננו חסדי ד'" .הראיה הישרה ,המתבוננת ומכירה בחסדי ד' ,קשורה אל החכמה והבינה.
חז"ל מבארים שמדרגת החכמה קשורה לראיית הנולד" :איזהו חכם הרואה את הנולד" (אבות ב ,ט).
הלשון 'נבון' מתבארת אף היא בדברי חז"ל (חגיגה יד ,א) " -מבין דבר מתוך דבר" .החכמים והנבונים
עוסקים בלימוד התורה בחכמה ובתבונה ,וכך הם גם מתבוננים במאורעות ההיסטוריים בחכמה
ובתבונה .ההתבוננות בהיסטוריה בדרך זו חותרת אל התוכן הפנימי והמשמעות העמוקה של
התהליכים ההיסטוריים ,ומעמידה את המתבונן על המגמה האלוקית ההולכת וצומחת מתוך
המאורעות.
בפירושו של הגר"א לספר משלי (פרק ז פסוק כ) מבואר כי ההתבוננות המעמיקה ,השייכת לחכמה
ולבינה ,קשורה אל המושג 'רחוק':

"ובינה נקראת רחוק כמ"ש 'מרחוק ה' נראה לי'".
'בעל הטורים' על הפסוק "כנגע נראה לי בבית" (ויקרא יד ,לה) מביא את דברי המסורה ,המציין
שפעמיים מופיע בתנ"ך הביטוי "נראה לי" :האחד ,בפרשת מצורע " -כנגע נראה לי בבית" ,והשני,
בספר ירמיהו (לא ,ב) ,בפסוק שהזכרנו ,המתאר את זמן הגאולה " -מרחוק ד' נראה לי".
הרב זוין זצ"ל בספרו 'לתורה ולמועדים' (פרשת תזריע ,עמ'  )841מסביר את הקשר שבין הפסוקים,
ומבאר על פיו את הנאמר בפסוק באיוב (לו ,ג)' :אשא דעי למרחוק ול ֹפעֲלי אתן צדק':

" כשם שבתופעות היסטוריות אפשר לעמוד בבהירות יותר על סיבותיהן ומסובביהן
כשהאדם עומד במרחק זמן מאותן התופעות ,יכול להתרומם מעל להן ולהקיף את כל
הסביבה במבט רחב יותר ,ולא כשהוא נמצא בתוך תוכה של הקלחת של החיים ההווים
 כך אין אדם יכול להבין את תהליכי ההשגחה בעולם אלא בריחוק זמן .יש אשר בשעתמעשה אדם רואה תהפוכות בעולם ,אי צדק ואי יושר ,צדיק ורע לו ורשע וטוב לו,
וכיוצא  ' -כנגע נראה לי בבית' ,אבל 'מרחוק ד' נראה לי' .כשיגיע לתקופת זמן רחוקה
יותר ויתבונן למפרע על מה שקרה ומה שעבר ,יראה כי הכל היה בחשבון ובצדק.
עכשיו רואה נגעים ,ובסוף יכיר כי יד ד' פעלה כל זאת ,ופעלה לשם מטרה סופית
מדויקת ונכונה".
02

