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 הרהורים ליום העצמאות / הרב מנחם פליקס
 

בשנת תשמ"ב היה הרבה יותר קל לציין את יום השואה ולהזדהות עמו, מאשר לחגוג את יום 

העצמאות. הלב עדיין בכה על חורבן ימית שהסתיים ימים אחדים לפני כן, וצריך היה כוחות נפש 

לא רק הלב התקשה להכיל את מרובים כדי לומר את ההלל ולציין בשמחה את חג עצמאותנו. 

 הרגשות הסותרים, גם למוח קשה היה לעכל את פניה הסותרים של המציאות. 

השנים שעברו המקהות את הכאב וכוחו של ההרגל, עשו את שלהם, אך הנה ניצבים אנו שוב בפני 

ו קושי דומה. החרב החדה המונפת על מפעל ההתיישבות, מאיימת לקעקע גם את תפיסת עולמנו. אנ

מקוים, מתפללים ונעשה הכל לבטל את הגזירה הנוראה, אך די בהחלטה עצמה ובצעדים שכבר 

 ננקטו לממשה, כדי להציב סימן שאלה על מדינת ישראל כשלב בשלבי הגאולה.

עושים הכל כדי לנתקה מהקשר -הזרוע המחוקקת, המבצעת והשיפוטית-מוסדות השלטון של המדינה

הם מוליכים אותה צעד אחר צעד להיות 'מדינת כל אזרחיה'. עתה, הסטורי ומשורשיה היהודיים. 

משהחליטו קברניטה לפגוע בצורה כה קשה בחוליות האחרונות המחברות אותה לזהותה היהודית; 

אהבת ציון וערבות הדדית בין בני העם, נראה כאילו נפרץ הסכר. דומה שקהות לב היא להפטיר 

ראשית צמיחת גאולתנו", -ה לא קרה. המשפט "מדינת ישראלכדאשתקד, ולהמשיך לחגוג כאילו מאומ

נשמע כ'מנטרה' חסרת תוכן. מבוכה זאת אכן מוליכה אחדים מאיתנו להתנגד לא רק למוסדות 

השלטון ולצעדיו המרושעים, אלא גם להתנער מהמדינה עצמה. על כן, חובה עלינו לחזור ולשנן את 

 היסודות:

משיח, אלא שעבוד מלכויות בלבד" )רמב"ם פי"ב ממלכים ה"ב(. א': "אין בין העולם הזה לימות ה

הקיבוץ הגדול של יהודים החי בארצו שלא תחת שלטונם של מלכויות זרות, הוא אם כן הסממן 

העיקרי של ימות המשיח. היום שבו הוסר עול הגויים מעל צווארנו, ה' באייר תש"ח, הוא היום בו נכנס 

 צמיחת גאולתנו.          ראשית. בזהירות, קוראים אנו לתקופה זו, עמנו לתקופה היסטורית חדשה זו

ב': חיובה של מצוות ישוב ארץ ישראל, השקולה כנגד כל המצוות )ספרי, פר' ראה(, מוגדר בפי 

הרמב"ן )הוספה ד' למ"ע של הרמב"ם(, קודם כל: "שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות". בלשוננו 

ו ריבונות של אומה אחרת על ארץ ישראל. החיוב הזה החל להתקיים על היום: שלא נאפשר שלטון א

חלק מארץ ישראל, לראשונה מאז חורבן בית שני. קום המדינה, הינו פרק חדש ומשמעותי 

בהיסטוריה של עם ישראל. על כן, בצד כאבנו על הביטול בקום ועשה של החיוב הזה על ידי הסגרת 

א נשמח ונודה על קיומה של המצווה הכללית הזאת, בחלקי חלקים מארץ קודשנו לנכרים, איך ל

 הארץ שבריבונות מדינת ישראל.

ג': "הרואה ערי יהודה בחורבנן, אומר ערי קדשך היו מדבר וקורע" )או"ח תקס"א א'(. ובמשנה ברורה 

נו, אפילו יושבין בהן ישראל, כיון שהישמעאלים מושלים עליהם, מקרי בחורבנן". הרי ל -שם: "בחורבן

כאשר מוסר השלטון הזר, הולכת ומסתיימת שהגדרת חורבן הארץ תלויה בשלטון זר. ממילא מובן ש

תקופת החורבן. על כן כה גדול כאבנו על הרצון להסיג אותנו אחור על ידי הסגרת חלקים מארץ 

ישראל לאויב. אבל באותה מידה צריכים אנו לשמוח על המהפך הגדול שבעצם השבתו של שלטון 

 יהודי על חלק מארץ ישראל.

גדול ממצוותיה הן הדרכות לציבור, שאינן יכולות להתקיים אלא  לעם. חלק-ד': התורה ניתנה לכלל

כהנים וגוי  ממלכתבחיים ממלכתיים. היעד שהוצב בפתחן של עשרת הדברות הוא "ואתם תהיו לי 

קדוש". אמת נכון, שלצערנו השלטון  פועל לבטל כמעט כל זיק של קדושה ואף את אדני הממלכה הוא 

כתית, מאפשר בהמשך גם להחיל את הקדושה. חיי גולה, לעולם מערער, אך קיומה של תשתית ממל

 לא יהיו חיים של ממלכת כהנים.

ה': תקופת השופטים, כאשר העם ישב בארצו, לא היתה תקופה זוהרת בתולדותינו. לחץ וצרות מחוץ 

 וקשיים רוחניים מבית. אף על פי כן, לא היתה זאת גלות ולא חורבן. 
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אינם ימי זוהר. רוב הזמן הממלכה מפוצלת. חלק גדול -ציא תקופות קצרותלהו-ימי בית ראשון, אף הם

מהמלכים הרבו לעשות הרע בעיני ה', חטאו והחטיאו בעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, 

למרות זאת לא היתה זו לא גלות ולא חורבן. אין צריך לומר שימי בית שני לא הצטיינו בזוהרם. 

ים גדולים הקונים את כהונתם והנחשדים כצדוקים, מלכים המתנכלים שליטים בחסד זרים, כהנ

לקודשי ישראל וההורגים את החכמים. ראשוני מלכי החשמונאים היו קדושי עליון אך באחריתה 

התדרדרה המלכות עד ל'עבד כי ימלוך'. וראה זה פלא; הרמב"ם מציין את ערכו של נס חנוכה בכך 

תיים שנים, עד החורבן השני" )ריש הלכ' חנוכה(. אמור מעתה, ש"חזרה מלכות לישראל יתר על מא

אף מלכות בלתי ראויה, אף מלכים רשעים וגם כאלה ששלטונם חלקי, מלכות היא. רק עם ביטולם 

מתחיל החורבן, מתחילה הגלות. וממילא, חזרתה של ישות יהודית עצמאית בארץ ישראל, אף כזו 

יהודי, הינה נקודת ציון בשחרור מהחורבן, לקראת גאולה  המנסה בכל כוחה להשיל מעצמה כל סממן

 שלמה.

ההבחנה בין היחס לעצם הקמתה של ישות יהודית עצמאית בארץ ישראל, לבין היחס למוסדותיה 

ראשית -ללא תנאי, בין "מדינת ישראל –ולמעשיה, אינה קלה, אך חייבים לאמצה. הזיהוי המלא 

ועציה", מביא לאחת משתי רעות: או התנערות מהמדינה מתוך צמיחת גאולתנו" לבין "ראשיה שריה וי

ההסתייגות מהשלטון ומהמאבק בראשיו, או נאמנות מוחלטת ל"ראשיה" ולמעשיהם עד כדי נכונות 

 לקדש כל עוולה שלהם ואף להשתתף בביצועה.

בראשית יש לומר בקול צלול: מתפללים אנו לשלומה של המדינה, מודים אנו לאל על שזכינו  לראות  

צמיחת גאולתנו. נאמנים אנו למדינתנו ללא שום שמץ של נאמנות כפולה. כל נאמנותנו נתונה לה 

דווקא מתוך נאמנותנו האחת לתורה ולמצוותיה. קדושת התורה, קדושת הארץ ותפילות הדורות, הם 

ו לעשות המאצילים למדינתנו את קדושתה ומנאמנות להם, נאמנים אנו לה. נאמנות זו, תובעת מאיתנ

הכל בכדי להשיב את המדינה אל המסלול ההיסטורי של גאולת ישראל, ולהצילה מידי 'ראשיה שריה 

 שסטו מדרך המלך של המדינה ומעלו בשליחותם.                    –ויועציה' 
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