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יום העצמאות
הנביא ירמיהו ,אולי הקשוח ביותר כלפינו מבין כל
נביאינו ,מבשר לנו )פרק טז( ')יד( ָלכֵן ִהנֵּה י ִָמים בָּ ִאים
נְ אֻ ם ה' וְ �א יֵאָמֵ ר עוֹד חַ י ה' אֲ ֶשׁר הֶ ֱעלָה אֶ ת בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל
מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם) :טו( כִּ י ִאם חַ י ה' אֲ ֶשׁר הֶ ֱעלָה אֶ ת בְּ נֵי
וּמכֹּל הָ אֲ ָרצוֹת אֲ ֶשׁר ִה ִדּיחָ ם ָשׁמָּ ה
י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ אֶ ֶרץ צָ פוֹן ִ
אַדמָ ָתם אֲ ֶשׁר נ ַָת ִתּי לַאֲ בו ָֹתם ,':ובשורה זו
בֹתים עַ ל ְ
וַ הֲ ִשׁ ִ
מוצאת את עצמה אחוזה בצבת תוכחות קשות ,לפניה
על העבר ,ולאחריה על דרך הגאולה .לפניה ניסח כתב
אישום חמור ')יב( וְ אַ ֶתּם הֲ ֵרע ֶֹתם לַעֲ שׂוֹת מֵ אֲ בו ֵֹתיכֶם
וְ ִהנְּ כֶם הֹלְ כִ ים ִאישׁ אַחֲ ֵרי ְשׁ ִררוּת לִ בּ ֹו הָ ָרע לְ בִ לְ ִתּי ְשׁמֹ עַ
אָרץ
אָרץ הַ זֹּאת עַ ל הָ ֶ
אֵ לָי) :יג( וְ הֵ ַטלְ ִתּי אֶ ְתכֶם מֵ עַ ל הָ ֶ
אֲ ֶשׁר �א י ְַד ְע ֶתּם אַ ֶתּם וַ אֲ בו ֵֹתיכֶם וַ עֲ בַ ְד ֶתּם ָשׁם אֶ ת
�הים אֲ חֵ ִרים יוֹמָ ם וָ ַל ְילָה אֲ ֶשׁר �א אֶ ֵתּן ָלכֶם חֲ נִ ינָה :ס',
אֱ ִ
שׁלֵחַ >לדוגים<
ולאחריה ניסם עוד איום)' :טז( ִהנְ נִ י ֹ
לְ ַדיָּגִ ים ַרבִּ ים נְ אֻ ם ה' וְ ִדיגוּם וְ אַחֲ ֵרי כֵן אֶ ְשׁלַח לְ ַרבִּ ים
יקי
וּמנְּ ִק ֵ
צַ יּ ִָדים וְ צָ דוּם מֵ עַ ל כָּל הַ ר וּמֵ עַ ל כָּל גִּ בְ עָ ה ִ
הַ ְסּל ִָעים) :יז( כִּ י עֵ ינַי עַ ל כָּל ַדּ ְרכֵיהֶ ם �א נִ ְס ְתּרוּ ִמלְּ פָ נָי
וְ �א נִ ְצפַּ ן עֲ ֹונָם ִמ ֶנּגֶד עֵ ינָי) :יח( וְ ִשׁלּ ְַמ ִתּי ִראשׁ ֹונָה ִמ ְשׁנֵה
אַר ִצי בְּ נִ בְ לַת ִשׁקּוּצֵ יהֶ ם
אתם עַ ל חַ לְּ לָם אֶ ת ְ
עֲ ֹונָם וְ חַ טָּ ָ
וְ תוֹעֲ בו ֵֹתיהֶ ם מָ לְ אוּ אֶ ת נַחֲ ל ִָתי.':
אך כידוע ,בשורה זו הביאה לידי דיון נוקב בין רבותינו
התנאים במסכת ברכות )יב' (:תניא ,אמר להם בן זומא
לחכמים :וכי מזכירין יציאת מצרים לימות המשיח?
והלא כבר נאמר )ירמיהו כג( הנה ימים באים נאם ה'
ולא יאמרו עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ
מצרים ,כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא את זרע
בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדחתים
שם! אמרו לו :לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה ,אלא
שתהא שעבוד מלכיות עיקר ,ויציאת מצרים טפל לו.
כיוצא בו אתה אומר )בראשית לה( לא יקרא שמך עוד
יעקב כי אם ישראל יהיה שמך'  .1השאלה היא אם כן,
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
לבכר את החדש על פני הישן ,ובפרט אם חדש זה
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
F0

 . 1בלשון עדינה ומורכבת יותר נמסרו הדברים בירושלמי
ברכות )פ"א הל"ו( 'בן זומא אומר עתידין הן ישראל שלא
להזכיר יציאת מצרים לעתיד לבוא ומה טעם ]ירמי' כג ז ח[ לכן
הנה ימים באים נאם ה' לא יאמר עוד חי ה' אשר העלה את בני
ישראל מארץ מצרים כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא את
זרע בית ישראל מארץ צפון .אמרו לו לא שיעקר יציאת מצרים
אלא מצרים מוסף על המלכיות מלכיות עיקר ומצרים טפילה.
וכן הוא אומר ]בראשית לה י[ לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם
ישראל יהיה שמך .אמרו לא שיעקר שם יעקב אלא יעקב מוסף
על ישראל .ישראל עיקר ויעקב טפל'.

תוכל לפרוץ ,שהרי במקום עריכת סדר באתונה,
בברצלונה ,במיורקה ,אותם המקומות 'הנפלאים' בהם
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
אותם ה'חופשיים' ה'מנוכרים' בעיניהם ,המרוקנים
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
לנו ולרוחנו .אין ספק שהיו מוכנים להשתתף בשמחה,
ואף מעוניינים בה ,אך לא במחיר רמיסת עבר מפואר
ומקודש.
היכן על האיש השפוי בתוכנו להתמקם בשעת
קונפליקט וקרע ערכי ואמוני זה? התשובה פשוטה
וברורה ,ואין מקום לשל הלתבטות בשעה רגישה זו:
בגובה ההר ,הר המוריה ,הר סיני ,הר ציון ,מגובה כל
הקודש ,לא קודש המתנשא מעל הראשים ,אלא הקורא
לכל בני ישראל להתרומם לפסגה ,ואף יש צורך להתחיל
מעומק השפלה והשפלות .משם רואים את הלפידים
ואת קול השופר המקבץ נדחי ישראל ,יד ה' הויה על כל
המציאות ,על כל הממלכות ,וכרועה שעדרו הוא רועה,
ומשם חשים בבשרנו את נחמת הנביאים ,ישעיהו )פרק
אָמר ה' בּ ַֹראֲ � יַעֲ קֹ ב וְ יֹצֶ ְר� י ְִשׂ ָראֵ ל אַל
מג( ')א( וְ עַ ָתּה כֹּה ַ
אתי ְב ִשׁ ְמ� לִ י ָא ָתּה) :ב( כִּ י ַתעֲ בֹר
ִתּ ָירא כִּ י גְ אַלְ ִתּי� ָק ָר ִ
בַּ מַּ יִם ִא ְתּ� אָנִ י וּבַ נְּ הָ רוֹת �א י ְִשׁ ְטפוּ� כִּ י ֵתלֵ� בְּ מ ֹו אֵ שׁ �א
ִת ָכּוֶה וְ לֶהָ בָ ה �א ִת ְבעַ ר בָּ �) :ג( כִּ י אֲ נִ י ה' א' ְקדוֹשׁ י ְִשׂ ָראֵ ל
וּסבָ א ַתּ ְח ֶתּי�) :ד(
מו ִֹשׁיעֶ � נ ַָת ִתּי כָפְ ְר� ִמ ְצ ַריִם כּוּשׁ ְ
אָדם
מֵ אֲ ֶשׁר י ַָק ְר ָתּ ְבעֵ ינַי נִ כְ בַּ ְד ָתּ וַ אֲ נִ י אֲ הַ בְ ִתּי� וְ אֶ ֵתּן ָ
ַתּ ְח ֶתּי� וּלְ אֻ ִמּים ַתּחַ ת נַפְ ֶשׁ�) :ה( אַל ִתּ ָירא כִּ י ִא ְתּ� אָנִ י
וּמ ַמּעֲ ָרב אֲ ַק ְבּצֶ ָךּ) :ו( אֹ ַמר לַצָּ פוֹן ֵתּנִ י
אָביא ז ְַרעֶ � ִ
ִמ ִמּזְ ָרח ִ
וּבנו ַֹתי ִמ ְקצֵ ה
יאי בָ נַי מֵ ָרחוֹק ְ
ימן אַל ִתּכְ ל ִָאי הָ ִב ִ
וּלְ ֵת ָ
אתיו יְצַ ְר ִתּיו אַף
אָרץ) :ז( כֹּל הַ נִּ ְק ָרא ִב ְשׁ ִמי וְ לִ כְ בו ִֹדי בְּ ָר ִ
הָ ֶ
אָמר א '-ה'
יתיו ,':ויחזקאל )פרק כח( ')כה( כֹּה ַ
עֲ ִשׂ ִ
בְּ ַקבְּ ִצי אֶ ת בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל ִמן הָ עַ ִמּים אֲ ֶשׁר נָפֹ צוּ בָ ם
אַד ָמ ָתם אֲ ֶשׁר נ ַָת ִתּי
וְ נִ ְק ַדּ ְשׁ ִתּי בָ ם לְ עֵ ינֵי הַ גּ ֹויִם וְ י ְָשׁבוּ עַ ל ְ
לְ עַ בְ ִדּי לְ ַיעֲ קֹ ב) :כו( וְ י ְָשׁבוּ עָ לֶיהָ לָבֶ ַטח וּבָ נוּ בָ ִתּים וְ נ ְָטעוּ
אטים אֹ ָתם
כְ ָר ִמים וְ י ְָשׁבוּ לָבֶ ַטח בַּ עֲ שׂו ִֹתי ְשׁפָ ִטים ְבּכֹל הַ ָשּׁ ִ
ִמ ְסּבִ יבו ָֹתם וְ י ְָדעוּ כִּ י אֲ נִ י ה' אֱ �הֵ יהֶ ם .':וכהודאה הראויה
ימי מֵ עָ פָ ר ָדּל
והמתחייבת )תהלים פרק קיג( ')ז( ְמ ִק ִ
יבים ִעם נְ ִדיבֵ י
יבי ִעם נְ ִד ִ
מֵ ַא ְשׁפֹּ ת י ִָרים אֶ ְביוֹן) :ח( לְ הו ִֹשׁ ִ
יבי עֲ ֶק ֶרת הַ בַּ יִת אֵ ם הַ בָּ נִ ים ְשׂמֵ ָחה הַ לְ לוּ ָי-
עַ מּ ֹו) :ט( מו ִֹשׁ ִ
הּ.':
לעליזים המודרניים ששכחו את מקבת בור נוקרו
)ישעיה נא-א( ,נוכל ,ולכן נצטרך להראות שללא הקודש
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
להיאחזות בקשר עם בורא עולם ומנהיגו ,הקורע את
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,
נביא נחמה :לא בחיפזון נצא ,ובמנוסה אין אנו הולכים,
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
היסוס ופקפוק ,נאמר הלל גמור לפניו ב"ה ,ולעיני
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
והנס ,שלא היה כמותו מאז יצ"מ ועד עתה ,נס שאינו
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.
הוא  ,P.CLAUDELהכותב:
' ...ללא צל של ספק נוכחנו למאורע עצום בהיסטוריית
האנושות .אנשים בעלי רצון טוב ,נוצרים ויהודים ,קמו
בהמוניהם לשים קץ לעריצות ההיטלריאנית ,ולהשמדת
היהודים הנרדפים ע"י הנאצים באירופה כולה.
ענויים גרם למותם של מליוני מתי קדושים ,אבל לאחר
המלחמה ,ישראל ,באופן נפלא ,קבל במתנה את ארצו.
הוא החזיר לעצמו את כוחותיו החיוניים ,לאחר שטף
הדם הנורא של שנות הארבעים ,על מנת לכבוש בחזרה
המולדת שה' נתן לאברהם .נגד רצונם של העמים ושל
האומות ,ישראל מצא בחזרה את הדרך לפלסטינה.
כמעט לבדו ,נגד העולם כולו ,הוא הצליח לנצח ,וזה בלי
ספק משום שלא היתה לו ברירה .יד ה' ,ובאופן נגלה,
הובילה את היהודים ,על מנת לעוקרם מתחת שעבוד
האומות ,כפי שנהגה בעבר ,על מנת להוציאם ממצרים.
איך לא לראות במאורעות כה יוצאי דופן ,ידה של
ההשגחה המכוונת ,ואיך לא להבין מתוכם את הגשמת
נבואות התנ"ך בשיבה כל כך נסיית זו?
והנה שבנו הבכור של אלהים חוזר להיות שומר
המקומות הקדושים .צריך להיות עוור כדי לא לראות
בתופעה זו התערבות ה' .מהי כוונתו? להצהיר מחדש,
ולאפשר הגשמת היעוד הכלל-עולמי של ישראל .קו
האופי המלהיב אותי אצל היהודים ,הוא שהם אזרחי
העולם דוקא ,שבמשך מאות בשנים האנושות כולה
שימשה להם מולדת ,מעבר לזמן ,מעבר למחיצות
הלאומיות והשבטיות ,מעבר להבדלי לשונות ותרבויות.
וזה ,משום שלמען האמת ,המסר של ישראל ,פונה אל
האדם הטהור כפי שהוא יצא מידי יוצרו בבוקרו
הראשון של העולם'.
ואין קידוש ה' גדול מתקומת מדינת ישראל ,מדינה עמו
הנבחר .כי אם הנביא לא היסס לכנות את נוכחתנו
בגלות בתואר של חילול ה' ,כדכתיב )יחזקאל פרק לו(
')יט( וָ אָפִ יץ אֹ ָתם בַּ גּ ֹויִם וַ ִיּזָּרוּ בָּ אֲ ָרצוֹת כְּ ַד ְרכָּם
וְ כַעֲ לִ ילו ָֹתם ְשׁפַ ְט ִתּים) :כ( וַ יָּבוֹא אֶ ל הַ גּ ֹויִם אֲ ֶשׁר בָּ אוּ ָשׁם
אַרצ ֹו
וַ יְחַ לְּ לוּ אֶ ת ֵשׁם ָק ְד ִשׁי בֶּ אֱ מֹ ר לָהֶ ם עַ ם ה' אֵ לֶּה וּמֵ ְ

יָצָ אוּ ,':אם כן שיבת ציון היאה מחיקת חילול ה' זה,
וקידוש שמו ב"ה .וגם את זה לא שכח הנביא לבשר
)שם()' :כג( וְ ִק ַדּ ְשׁ ִתּי אֶ ת ְשׁ ִמי הַ גָּדוֹל הַ ְמחֻ לָּל בַּ גּ ֹויִם אֲ ֶשׁר
ִחלַּלְ ֶתּם ְבּת ֹוכָם וְ י ְָדעוּ הַ גּ ֹויִם כִּ י אֲ נִ י ה' נְ אֻ ם אֲ ֹדנָי ה'
ְבּ ִה ָקּ ְד ִשׁי בָ כֶם לְ עֵ ינֵיהֶ ם) :כד( וְ ל ַָק ְח ִתּי אֶ ְתכֶם ִמן הַ גּ ֹויִם
אתי אֶ ְתכֶם אֶ ל
וְ ִקבַּ ְצ ִתּי אֶ ְתכֶם ִמכָּל הָ אֲ ָרצוֹת וְ הֵ בֵ ִ
וּטהַ ְר ֶתּם
אַד ַמ ְתכֶם) :כה( וְ ז ַָר ְק ִתּי עֲ לֵיכֶם ַמיִם ְטהו ִֹרים ְ
ְ
וּמכָּל גִּ לּוּלֵיכֶם אֲ ַטהֵ ר אֶ ְתכֶם) :כו( וְ נ ַָת ִתּי
ִמכֹּל טֻ ְמאו ֵֹתיכֶם ִ
רוּח חֲ ָד ָשׁה אֶ ֵתּן ְבּ ִק ְר ְבּכֶם ַוהֲ ִסר ִֹתי אֶ ת לֵב
ָלכֶם לֵב ָח ָדשׁ וְ ַ
רוּחי אֶ ֵתּן
הָ אֶ בֶ ן ִמ ְבּ ַשׂ ְרכֶם וְ נ ַָת ִתּי ָלכֶם לֵב בָּ ָשׂר) :כז( וְ אֶ ת ִ
וּמ ְשׁפָּ ַטי ִתּ ְשׁ ְמרוּ
יתי אֵ ת אֲ ֶשׁר בְּ חֻ ַקּי ֵתּלֵכוּ ִ
בְּ ִק ְרבְּ כֶם וְ עָ ִשׂ ִ
אָרץ אֲ ֶשׁר נ ַָת ִתּי לַאֲ בֹ ֵתיכֶם
ישׁ ְב ֶתּם בָּ ֶ
יתם) :כח( וִ ַ
וַ עֲ ִשׂ ֶ
וקים.':
ִיתם לִ י לְ עָ ם וְ אָנֹ כִ י אֶ ְהיֶה ָלכֶם לֵא� ִ
וִ ְהי ֶ

