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  :א"אמור תשע' לפ ספקטוראברהם  מאת הרב דוד רשהד

  אל יום חג לישר-יום העצמאות 
  

על מה ? ובכלל על מה נשמח ביום הזה ? יש שואלים האם עדיין יש מקום ליום העצמאות . שבת שלום
שלנו מ ארצה למדינה עם צבא השנולד כמה שנים אחרי השואה ועלכמי ? נאמר הלל ונתלה את דגל ישראל 

ובפרט . שיתלפחות לא מבחינה רג. אף פעם לא הבנתי שאלות מסוג כזה ,ה לא תאפשר עוד שואה"שבע
משלוש נשים לפחות השנה , םהגיהינוסיפורי  אחרי ששמעתי ההתקוואת ביום השואה ושר כשאני עומד 

, ויש כאלה ששמחו בקום המדינה. התלבטותהפשוט לא מבין את השאלה ו. השמדההמחנות ששרדו את 
וח ביום ש כאלה שאחרי חורבן גוש קטיף שינו דעתם והפסיקו לשמיכך התקררה דעתם ו-אבל אחר

אחי ורעי אנחנו חיים בנס כל .  בזהאבל לבי לא איתם, כבודם במקומם. העצמאות ובכלל במדינת ישראל
 לומר שאסור רק ,לחגוג יום העצמאות כל יום כים צריינוהיבאמת  .בים ממשאיום וכל שעה בין שבעים ז

וגר זאב עם "מתקיים בנו שחשבו שהזאבים כבר לא רוצים לאכול את הכבש וכבר יש אמנם . הלל בכל יום
ס ואומרים בגלוי מלאות חמ לא איתנו אלא עם אלה שידיהם ,הם כרתו ברית שלוםהשבוע עד ש, "כבש

 האבל השבוע לימד, לא הכל אפשר ללמוד מאומות העולם .ו" חשמטרתם להשמיד את מדינת היהודים
 הסבירוהם כפי ש, אדן עמוק ביםהטביעו את בן לשעות  24תוך .  אכזריאותנו עמריקא איך מטפלים באויב

 בים סוף פרעה והצבא המצרי עמוק ' בחסדי הנטבעובערך כמו ש זה ."לפי המסורת המוסלמית" מאד יפה
משיב ,  שנעשה לציבור)הצלה( אם אפשר לקבוע יום טוב על נסעל עצם השאלה  ".לפי המסורת המצרית"

 הנלוה ועל עליהם לתקן הקהל ביד כח יש" ):קצא סימן ,חיים אורח', א חלקס "ת חת"שו(החתם סופר 
 נס להם שאירע ביום כן שעושים יחידיהם ומגדולי ישראל קהלות כמה נוהגין וכן, יעבור ולא עמהם

, "פורים פרנקפורט"כמו , שקבעו קהילות ישראל שניצלו מהשמדה" פורים" ימי 200-  והיו כ)."הצלה(
 )ט"תתש' סי אומץ יוסף ספרפ "ע(ומספר החתם סופר ". פורים טבריה"ליהודי טריפולי ו" פורים בורגול"
) נוהג( ראיתי וכן, לדורותם שמחה יום בו וקבעו הראשון אדר' כ ביום דמיין פ"פ ק"בק שנעשה מהנס"

ונראה  ".מקום ברחוק שאנו הגם אחריו נוהגים אנו וכן, ההיא ק"ק מילדי ל"זצ אדליר נתןמורינו הרב 
קיימת מלחמת עולם השניה  היתה  פשוט לי שאם בתחילת. השחרור שכן לנס ההצלה של מלחמת- שכל

 מטוסי חיל האויר הישראלי היו מפציצים .שואת יהודי אירופה  לא היתה מתרחשת,ל"מדינת ישראל וצה
חיילים אמנם גם במלחמות ישראל נפלו  .את פסי הרכבת לאושויץ ותאי הגזים ומליוני יהודים היו ניצולים

לא כצאן לטבח ואבל הם פחות מחצי אחוז מכל הרוגי השואה והם נפלו מתוך גבורה , ד" הירבים וטובים
וכך הנהיג .שלא אמר הלל ולא אמר תחנון, יש נוהגים נוסח בן גוריון? ומה עושים ביום העצמאות . יובל

ב הר, ויש נוהגים כראש ישיבת פונוביז בזמנו. ל בזמנו בישיבת קול תורה"הרב שלמה זלמן אוירבאך זצ
שהיה אוכל  ויש נוהגים כחתם סופר .ל שהיה תולה כל יום עצמאות דגל ישראל על בנין הישיבה"כהנמן זצ

 היה ,גר במקום הנסהיה  והוא לא  מאז נס ההצלהאבל כיון שעברו שנים, סעודת מצוה לכבוד נס ההצלה
 השיהי כדי היום באותו ספר לסיים להחמיר נוהג אני מ"ומ:"כפי שהוא מספר,  לחומראעושה גם סיום

כן בטקס מספרים -  ולפניפיתה פלאפללאכול בליל עצמאות נוהגים אצלנו  וכן". פקפוק בלי בהיתר הסעודה
ה נסין "בכ . טוב שאין שמחה אלא בבשר וייןייןבקבוק ו  על האשיש מהדרים בבשרביום  וממקצת הנס

 ברוב ההחליטול " גורן זצ לישראל בראשות הרב הראשי הרבד התכנסה מועצת הרבנות הראשית"תשל
ל בישיבת "וכך הנהיג מאז הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ. דעות שיש לומר הלל עם ברכה ביום העצמאות

הרב , ל שכך היתה גם דעתם של הרבנים הראשיים בקום המדינה"והעיד הרב אושפיזאי זצ.מרכז הרב
א רצו להרבות במחלוקת וקבעו אז לומר אבל מפני התנגדות החזון איש ועוד רבנים ל, הרצוג והרב עוזיאל

ד גם אנו נוהגים כאן לומר הלל עם "כפסק הרבנות  הראשית לישראל האחרון משנת תשל. הלל ללא ברכה
 טובה כחזקיה המלך כופרים בטובתו של מקום ולא כפוייו כ" נהיה חולא. ברכה  ביום העצמאות בתפילה

סתפר לכבוד יום העצמאות כבר ביום שני לקראת  מותר לה.בזמנו שלא אמר שירה על מפלת סנחריב
רית הוא המוהל והסנדק שיום הב, אבי הבן, בעלי הבריתל.  בספירת העומרהזה דומה לברית שחל. הערב

ם יום הנס כיום "וכבר הגדיר החת . להסתפר כבר לפני יום הברית סמוך לחשיכהמותר , יום טוב בשבילם
 "ממות לחיים " לשמוח בהצלת ישראל ומצוה וכן מותר.)וכהכמו פורים וחנ( טוב ללא איסור מלאכה
, א" בכלי נגינה וריקודים לפי הרמג בעומר"לבשמחים שכמו , "מעבדות לחירות "וחידוש עצמאות ישראל

יחד עם כל זה יש לזכור שיש יהודים חשובים  .עקיבא'  יום שמתו בהם תלמידי ר33אף שזה תוך חשבון 
הם סוברים כאותם חכמים שחלקו על .ועל יום העצמאותת על מדינת ישראל ויקרים שיש להם דעות אחרו

אין , ולא יודע לשפוט על פי חוש הריח" 'והריחו ביראת ה"בבחינת אינו עקיבא וסברו שאם בר כוכבא ' ר
עקיבא באותם שנים שהיתה ' הלכה כרהגם אם  .ית צמיחת גאולתנושהוא ומדינתו משיח ואפילו לא רא

 מאד בכבודם של החולקים רליזהיש לנו , שכן היום מאז קום מדינת ישראל-בר כוכבא וכלקיימת מדינת 
 ְוָהֱאֶמת:  ולקיים בכל מצב"נהגו כבוד זה בזהשלא "עקיבא '  בעון של תלמידי רללהיכשעלינו ולא 
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