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 יום העצמאות
 

, אולי הקשוח ביותר כלפינו מבין כל ירמיהוהנביא 
 ָּבִאים ָיִמים ִהֵּנה ָלֵכן) יד(נביאינו, מבשר לנו (פרק טז) '

 ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ֶהֱעָלה ֲאֶׁשר' ה ַחי עֹוד ֵיָאֵמר ְו�א' ה ְנֻאם
 ְּבֵני ֶאת ֶהֱעָלה ֲאֶׁשר' ה ַחי ִאם ִּכי) טו( :ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ

 ָׁשָּמה ִהִּדיָחם ֲאֶׁשר ָהֲאָרצֹות ּוִמֹּכל ָצפֹון ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
', ובשורה זו :ַלֲאבֹוָתם ָנַתִּתי ֲאֶׁשר ַאְדָמָתם ַעל ַוֲהִׁשֹבִתים

מוצאת את עצמה אחוזה בצבת תוכחות קשות, לפניה 
על העבר, ולאחריה על דרך הגאולה. לפניה ניסח כתב 

 ֵמֲאבֹוֵתיֶכם ַלֲעׂשֹות ֲהֵרֹעֶתם ְוַאֶּתם) יב(אישום חמור '
 ְׁשֹמעַ  ְלִבְלִּתי ָהָרע ִלּבוֹ  ְׁשִררּות ַאֲחֵרי ִאיׁש ֹהְלִכים ְוִהְּנֶכם

 ָהָאֶרץ ַעל ַהֹּזאת ָהָאֶרץ ֵמַעל ֶאְתֶכם ְוֵהַטְלִּתי) יג( :ֵאָלי
 ֶאת ָׁשם ַוֲעַבְדֶּתם ַוֲאבֹוֵתיֶכם ַאֶּתם ְיַדְעֶּתם �א ֲאֶׁשר
, 'ס: ֲחִניָנה ָלֶכם ֶאֵּתן �א ֲאֶׁשר ָוַלְיָלה יֹוָמם ֲאֵחִרים יםֱא�הִ 

> לדוגים< ֹׁשֵלחַ  ִהְנִני) טז(ולאחריה ניסם עוד איום: '
 ְלַרִּבים ֶאְׁשַלח ֵכן ְוַאֲחֵרי ְוִדיגּום' ה ְנֻאם ַרִּבים ְלַדָּיִגים
 ּוִמְּנִקיֵקי ִּגְבָעה ָּכל ּוֵמַעל ַהר ָּכל ֵמַעל ְוָצדּום ַצָּיִדים

 ִמְּלָפָני ִנְסְּתרּו �א ַּדְרֵכיֶהם ָּכל ַעל ֵעיַני ִּכי) יז( :ַהְּסָלִעים
 ִמְׁשֵנה ִראׁשֹוָנה ְוִׁשַּלְמִּתי) יח( :ֵעיָני ִמֶּנֶגד ֲעֹוָנם ִנְצַּפן ְו�א

 ִׁשּקּוֵציֶהם ְּבִנְבַלת ַאְרִצי ֶאת ַחְּלָלם ַעל ְוַחָּטאָתם ֲעֹוָנם
 '.:ַנֲחָלִתי ֶאת ָמְלאּו ְותֹוֲעבֹוֵתיֶהם

אך כידוע, בשורה זו הביאה לידי דיון נוקב בין רבותינו 
 זומא בן להם אמר, תניאהתנאים במסכת ברכות (יב:) '

? המשיח לימות מצרים יציאת מזכירין וכי: לחכמים
' ה נאם באים ימים הנה )כג ירמיהו( נאמר כבר והלא
 מארץ ישראל בני את העלה אשר' ה חי עוד יאמרו ולא

 זרע את הביא ואשר העלה אשר' ה חי אם כי, מצרים
 הדחתים אשר הארצות ומכל צפונה מארץ ישראל בית
 אלא, ממקומה מצרים יציאת שתעקר לא: לו אמרו! שם

. לו טפל מצרים ויציאת, עיקר מלכיות שעבוד שתהא
 עוד שמך יקרא לא )לה בראשית( אומר אתה בו כיוצא
. השאלה היא אם כן, 0F1'שמך יהיה ישראל אם כי יעקב

האם כתוצאה של גאולה עולמית זו, תידחק יצ"מ 
הצידה, ובמרכז הבמה ההיסטורית יתייצב קיבוץ גלויות, 
או שמא תידחק לגמרי? היהודי חניך התרבות המודרנית 
המערבית, קופץ לאמץ בהתלהבות יתירה את ההזדמנות 

, ובפרט אם חדש זה לבכר את החדש על פני הישן
משחררו מכל העול התיאולוגי וההילכתי הכרוך בישן: 
איסור חמץ, אכילת מצה ועוד. והפעם העדפה החדש 
ובכורתו זו תוכל לעבור בשקט, משום שהיא זוכה 
לגושפנקא אף מצד חכמי ישראל. וכמה שמחה גדולה 

                                                 
. בלשון עדינה ומורכבת יותר נמסרו הדברים בירושלמי  1

 שלא ישראל הן עתידין אומר זומא בןברכות (פ"א הל"ו) '
 לכן] ח ז כג' ירמי[ טעם ומה לבוא לעתיד מצרים יציאת להזכיר

 בני את העלה אשר' ה חי עוד יאמר לא' ה נאם באים ימים הנה
 את הביא ואשר העלה אשר' ה חי אם כי מצרים מארץ ישראל

 מצרים יציאת שיעקר לא לו אמרו. צפון מארץ ישראל בית זרע
. טפילה ומצרים עיקר מלכיות המלכיות על מוסף מצרים אלא
 אם כי יעקב עוד שמך יקרא לא] י לה בראשית[ אומר הוא וכן

 מוסף יעקב אלא יעקב שם שיעקר לא אמרו. שמך יהיה ישראל
 . 'טפל ויעקב עיקר ישראל. ישראל על

 

תוכל לפרוץ, שהרי במקום עריכת סדר באתונה, 
אותם המקומות 'הנפלאים' בהם בברצלונה, במיורקה, 

טבחו ושרפו אבותינו, הוא יכול עתה לטייל בחופשיות 
בשדות ארץ ישראל, ולפתוח לעצמו עולם חדש הדוחק 

 הצידה עבר כבד מנשוא. 
לצד עליזים אלה, עומדים במבוכת מה ה'יהודים של 
העבר', הנאמנים למסורת תורנית אמונית, וכועסים על 

כרים' בעיניהם, המרוקנים אותם ה'חופשיים' ה'מנו
לדעתם את הנפש היהודית מתוכנה המקודש מדורי 
דורות ומן שמיים. צערם אמיתי ועמוק: הם אינם 
יכולים לסבול ולמחול על מחיקת אלפיים וחמש מאות 
שנות חיים ובניין ערכים מקודשים, שהם הם שהביאו 
שחדלנו להיות עובדי אלילים, ועובדי התרבויות הזרות 

רוחנו. אין ספק שהיו מוכנים להשתתף בשמחה, לנו ול
ואף מעוניינים בה, אך לא במחיר רמיסת עבר מפואר 

 ומקודש.
היכן על האיש השפוי בתוכנו להתמקם בשעת 

ואמוני זה? התשובה פשוטה  קונפליקט וקרע ערכי
וברורה, ואין מקום לשל הלתבטות בשעה רגישה זו: 

יון, מגובה כל בגובה ההר, הר המוריה, הר סיני, הר צ
הקודש, לא קודש המתנשא מעל הראשים, אלא הקורא 
לכל בני ישראל להתרומם לפסגה, ואף יש צורך להתחיל 
מעומק השפלה והשפלות. משם רואים את הלפידים 

השופר המקבץ נדחי ישראל, יד ה' הויה על כל ואת קול 
המציאות, על כל הממלכות, וכרועה שעדרו הוא רועה, 

שרנו את נחמת הנביאים, ישעיהו (פרק ומשם חשים בב
 ַאל ִיְׂשָרֵאל ְוֹיֶצְר� ַיֲעֹקב ֹּבַרֲא�' ה ָאַמר ֹּכה ְוַעָּתה) א(מג) '
 ַתֲעֹבר ִּכי) ב( :ָאָּתה ִלי ְבִׁשְמ� ָקָראִתי ְגַאְלִּתי� ִּכי ִּתיָרא
 �א ֵאׁש ְּבמוֹ  ֵתֵל� ִּכי ִיְׁשְטפּו� �א ּוַבְּנָהרֹות ָאִני ִאְּת� ַּבַּמִים
 ִיְׂשָרֵאל ְקדֹוׁש א'' ה ֲאִני ִּכי) ג( :ָּב� ִתְבַער �א ְוֶלָהָבה ִתָּכֶוה

) ד( :ַּתְחֶּתי� ּוְסָבא ּכּוׁש ִמְצַרִים ָכְפְר� ָנַתִּתי מֹוִׁשיֶע�
 ָאָדם ְוֶאֵּתן ֲאַהְבִּתי� ַוֲאִני ִנְכַּבְדּתָ  ְבֵעיַני ָיַקְרּתָ  ֵמֲאֶׁשר
 ָאִני ִאְּת� ִּכי ִּתיָרא ַאל) ה( :ַנְפֶׁש� ַּתַחת ּוְלֻאִּמים ַּתְחֶּתי�
 ֵּתִני ַלָּצפֹון ֹאַמר) ו( :ֲאַקְּבֶצּךָ  ּוִמַּמֲעָרב ַזְרֶע� ָאִביא ִמִּמְזָרח
 ִמְקֵצה ּוְבנֹוַתי ֵמָרחֹוק ָבַני ָהִביִאי ִּתְכָלִאי ַאל ּוְלֵתיָמן
 ַאף ְיַצְרִּתיו ְּבָראִתיו ְוִלְכבֹוִדי ִבְׁשִמי ַהִּנְקָרא ֹּכל) ז( :ָהָאֶרץ

' ' ה-א ָאַמר ֹּכה) כה(' כח) (פרק יחזקאלו', :ֲעִׂשיִתיו
 ָבם ָנֹפצּו ֲאֶׁשר ָהַעִּמים ִמן ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ֶאת ְּבַקְּבִצי

 ָנַתִּתי ֲאֶׁשר ַאְדָמָתם ַעל ְוָיְׁשבּו ַהּגֹוִים ְלֵעיֵני ָבם ְוִנְקַּדְׁשִּתי
 ְוָנְטעּו ָבִּתים ּוָבנּו ָלֶבַטח ָעֶליהָ  ְוָיְׁשבּו) כו( :ֲעֹקבְליַ  ְלַעְבִּדי
 ֹאָתם ַהָּׁשאִטים ְּבֹכל ְׁשָפִטים ַּבֲעׂשֹוִתי ָלֶבַטח ְוָיְׁשבּו ְכָרִמים

הראויה '. וכהודאה :ֱא�ֵהיֶהם' ה ֲאִני ִּכי ְוָיְדעּו ִמְּסִביבֹוָתם
 ָּדל ֵמָעָפר ְמִקיִמי) ז(' קיג) פרק תהלים(והמתחייבת 

 ְנִדיֵבי ִעם ְנִדיִבים ִעם ְלהֹוִׁשיִבי) ח( :ֶאְביֹון ָיִרים ֵמַאְׁשֹּפת
-יָ  ַהְללּו ְׂשֵמָחה ַהָּבִנים ֵאם ַהַּבִית ֲעֶקֶרת מֹוִׁשיִבי) ט( :ַעּמוֹ 

 '.:ּה
לעליזים המודרניים ששכחו את מקבת בור נוקרו 

א), נוכל, ולכן נצטרך להראות שללא הקודש -נא ישעיה(
של כל הדורות, לא היו יכולים אפילו לחלום לזכות 
לצאת מעבודת העמים כולם ומהשפלתם, ולהגיע לכבוד 
העצמי העצום לו אנו זוכים כיום. הוא הושג כולו הודות 

עולם ומנהיגו, הקורע את להיאחזות בקשר עם בורא 
הים פעם נוספת להציל את ישראל מהגז המצרי, ומזכה 
אותנו ביציאה מן הגלות שוב ברכוש גדול המביא אותנו 
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לחירות כלכלית, בסיס חיוני לחירות רוחנית, ערכית 
ואנושית, בקיצור לחירות עולם. ולמדוכאים הדתיים, 

הולכים, נביא נחמה: לא בחיפזון נצא, ובמנוסה אין אנו 
כי הולך ה' לפנינו ומאסיפנו אלהי יעקב. לכן, על אף כל 
נקודות החושך לעיתים מאפילות על אור גאולה זו, אנו 
קוראים לכם: אל תכפרו בהשגחת ה' המגשימה כיום 
נבואות נביאינו, ועל פי פסקו של שמואל שקבע 'אין בין 
העה"ז לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבד', וללא 

ס ופקפוק, נאמר הלל גמור לפניו ב"ה, ולעיני היסו
העמים אשר שומעים בשוב ה' את שיבת ציון איך אנו 
כחולמים, ואיך מתמלא שחוק פינו ולשוננו רינה. כך 
נגדיל את שמו בעיני העמים, והעליזים הכנועים לפני 
גויי הארצות ותרבותם, יכירו וידעו את גודל השעה 

מ ועד עתה, נס שאינו והנס, שלא היה כמותו מאז יצ"
דוחק הקודש, אלא מעצימו. ואל תאמרו אין סיכוי! יש 
ויש, וגדולי העמים הבחינו מה שאתם כעליזים לא 
מצליחים עדיין לקלוט. לעדות נשמע דברי אחד מגדולי 
הוגי הדעות הצרפתיים, שבתחילת דרכו היה דוקא עויין 
מאד לעמנו, ומלחמת העולם השנייה פקחה את עיניו. 

 , הכותב:P.CLAUDELוא ה
ת י... ללא צל של ספק נוכחנו למאורע עצום בהיסטורי'

האנושות. אנשים בעלי רצון טוב, נוצרים ויהודים, קמו 
ולהשמדת  ,בהמוניהם לשים קץ לעריצות ההיטלריאנית

 היהודים הנרדפים ע"י הנאצים באירופה כולה. 
ענויים גרם למותם של מליוני מתי קדושים, אבל לאחר 
המלחמה, ישראל, באופן נפלא, קבל במתנה את ארצו. 

לאחר שטף  ,םיהוא החזיר לעצמו את כוחותיו החיוני
על מנת לכבוש בחזרה  ,הדם הנורא של שנות הארבעים

הם. נגד רצונם של העמים ושל אברהמולדת שה' נתן ל
ישראל מצא בחזרה את הדרך לפלסטינה.  ,האומות
בלי הצליח לנצח, וזה  , נגד העולם כולו, הואבדוכמעט ל

 ,באופן נגלהו ,משום שלא היתה לו ברירה. יד ה' ספק
על מנת לעוקרם מתחת שעבוד  ,הובילה את היהודים

על מנת להוציאם ממצרים.  ,האומות, כפי שנהגה בעבר
ידה של ן, דופ איך לא לראות במאורעות כה יוצאי

ת הגשמת הבין מתוכם א, ואיך לא להמכוונת ההשגחה
 נסיית זו?כל כך התנ"ך בשיבה נבואות 
בנו הבכור של אלהים חוזר להיות שומר שוהנה 

צריך להיות עוור כדי לא לראות  .המקומות הקדושים
 ,מהי כוונתו? להצהיר מחדש .בתופעה זו התערבות ה'

עולמי של ישראל. קו -ולאפשר הגשמת היעוד הכלל
שהם אזרחי הוא האופי המלהיב אותי אצל היהודים, 

דוקא, שבמשך מאות בשנים האנושות כולה העולם 
מעבר לזמן, מעבר למחיצות  ,מולדתלהם  שימשה

הלאומיות והשבטיות, מעבר להבדלי לשונות ותרבויות. 
פונה אל  ,האמת, המסר של ישראל מעןמשום של ,וזה

האדם הטהור כפי שהוא יצא מידי יוצרו בבוקרו 
 .'הראשון של העולם

מדינת ישראל, מדינה עמו ואין קידוש ה' גדול מתקומת 
הנבחר. כי אם הנביא לא היסס לכנות את נוכחתנו 

לו)  פרק יחזקאל(בגלות בתואר של חילול ה', כדכתיב 
 ְּכַדְרָּכם ָּבֲאָרצֹות ַוִּיָּזרּו ַּבּגֹוִים ֹאָתם ָוָאִפיץ) יט('

 ָׁשם ָּבאּו ֲאֶׁשר ַהּגֹוִים ֶאל ַוָּיבֹוא) כ( :ְׁשַפְטִּתים ְוַכֲעִלילֹוָתם
 ּוֵמַאְרצוֹ  ֵאֶּלה' ה ַעם ָלֶהם ֶּבֱאֹמר ָקְדִׁשי ֵׁשם ֶאת ַוְיַחְּללּו

', אם כן שיבת ציון היאה מחיקת חילול ה' זה, :ָיָצאּו
וקידוש שמו ב"ה. וגם את זה לא שכח הנביא לבשר 

 ֲאֶׁשר ַּבּגֹוִים ַהְמֻחָּלל ַהָּגדֹול ְׁשִמי ֶאת ְוִקַּדְׁשִּתי) כג('(שם): 
' ה ֲאֹדָני ְנֻאם' ה ֲאִני ִּכי ַהּגֹוִים ְוָיְדעּו ְּבתֹוָכם ֶּתםִחַּללְ 

 ַהּגֹוִים ִמן ֶאְתֶכם ְוָלַקְחִּתי) כד( :ְלֵעיֵניֶהם ָבֶכם ְּבִהָּקְדִׁשי
 ֶאל ֶאְתֶכם ְוֵהֵבאִתי ָהֲאָרצֹות ִמָּכל ֶאְתֶכם ְוִקַּבְצִּתי

 ּוְטַהְרֶּתם ְטהֹוִרים ַמִים ֲעֵליֶכם ְוָזַרְקִּתי) כה( :ַאְדַמְתֶכם
 ְוָנַתִּתי) כו( :ֶאְתֶכם ֲאַטֵהר ִּגּלּוֵליֶכם ּוִמָּכל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ִמֹּכל
 ֵלב ֶאת ַוֲהִסֹרִתי ְּבִקְרְּבֶכם ֶאֵּתן ֲחָדָׁשה ְורּוחַ  ָחָדׁש ֵלב ָלֶכם

 ֶאֵּתן רּוִחי ְוֶאת) כז( :ָּבָׂשר ֵלב ָלֶכם ְוָנַתִּתי ִמְּבַׂשְרֶכם ָהֶאֶבן
 ִּתְׁשְמרּו ּוִמְׁשָּפַטי ֵּתֵלכּו ְּבֻחַּקי ֲאֶׁשר ֵאת ְוָעִׂשיִתי ְּבִקְרְּבֶכם
 ַלֲאֹבֵתיֶכם ָנַתִּתי ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִויַׁשְבֶּתם) כח( :ַוֲעִׂשיֶתם
 '.:יםוקִ ֵלא� ָלֶכם ֶאְהֶיה ְוָאֹנִכי ְלָעם ִלי ִוְהִייֶתם
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