יוֹ ם הָ ַע ְצ ָמא ּות
להודות ולהלל לה' ולשמות בתורה ,בעם ובארץ
מהליכות היום [מתוך הגדת "ואהבת" ליום העצמאות]

א .יום הזיכרון נקבע סמוך ליום העצמאות .המשילו חכמים ואמרו" :משל לאב ובן שהיו מהלכים בדרך ונתייגע הבן.
אמר לאביו :אבא ,היכן היא המדינה? ענה לו :בני ,סימן זה יהיה בידך .אם ראית בית-קברות לפניך ,הרי המדינה קרובה
לך .כך הנביא אומר לישראל :אם ראית הצרות שיכסו אתכם מיד אתם נגאלים ,שנאמר יענך ה' בעת צרה".
ב .הכרזת המדינה הייתה בשנת ה' תש"ח  -ובתאריך הלועזי :בשנת  .5292ובשנת  5292לבריאת העולם נולד אברהם
אבינו .כשם שבשנה זו נולד אבי העם היהודי  -כך במספר שנים דומה הוכרזה מדינת היהודים.
ג .הרה"ג חיים דוד הלוי זצ"ל כותב בספר הלכה מקור חיים השלם (ח"ד ע"מ " :)593זכינו ברצות ה' להכרזת הקמת
מדינת ישראל ביום ה' באייר (בשנת ה'תש"ח) עם כל המשמעות החגיגית העצומה המשתמעת ממנה .ורבותינו שבאותו
הדור קבעוהו ליום הלל והודאה לה' בתפלות חגיגיות וסעודת מצווה".
ד .מדברי הרה"ג הרב עובדיה יוסף שליט"א ,הראשון לציון והרב הראשי לישראל [לשעבר] .." :ברצוני להדגיש תחילה כי
מדינת ישראל ועצמאות שלטון עם ישראל בארצנו הקדושה הנם בעלי חשיבות היסטורית ודתית ממדרגה ראשונה.
לאחר כאלפיים שנות גלות לעמנו הנדכה והנרדף בארצות הנכר ,זכינו לשוב לארצנו הקדושה תחת שלטון עצמאי במדינת
ישראל ..מדינת ישראל כיום היא מרכז התורה בעולם כולו ..אמנם אין לכחד כי ישנם לדאבוננו צללים רבים המעיבים
על שמחתנו ,אולם מעט אור דוחה הרבה מן החושך .עד שיפוח היום – בביאת משיח צדקנו ,ונסו הצללים .ועלינו יזרח ה'
וכבודו עלינו יראה" [קובץ תושב"ע ,ט"ז ה'תשל"ד].

הגדה ליום העצמאות

[ וכאן הבן/הבת שואלים ]:מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?
מה נשתנה  -שבכל הלילות של ימי ספירת העומר הללו נוהגים
אבלות ,והלילה הזה כולו שמחה?
מה נשתנה  -שבכל הלילות פותחים ערבית בברכו ,והלילה הזה
מקדימים מזמורי הודיה?
מה נשתנה  -שבכל הלילות אנו חיים את השגרה ,והלילה הזה
עוצרים לעורר את התודעה?
מה נשתנה  -שבכל הלילות אנו מצפים לגאולה ,והלילה הזה אנו
זוכרים שעכשיו אתחלתא דגאולה?


[ההורים עונים ומשיבים]:

אמר רבי אברהם יצחק הכהן קוק ,מרא דארעא בארץ ישראל:
"ודאי אתחלתא דגאולה הולכת ומופיעה לפנינו .אמנם לא מהיום
התחילה הופעה זו ,רק מאז התחיל הקץ המגולה להגלות ,מעת אשר
הרי ישראל החלו לעשות ענפים ולשאת פרי לעם ישראל אשר קרבו
לבוא ,התחילה אתחלתא זו ,ועיני כל חודר ברוח דעת היו תמיד
נשואות ,כי יד ה' הנוהגת כל מסיבות דורים ,תפליא פלאותיה להביא
את ההתחלה הזאת למעלה יותר רוממה ,והפלא הזה קם ויתא בימינו
לעינינו .לא ע"י מעשה אדם ותחבולותיו ,כי אם ע"י מפלאי תמים
דעים .בעל מלחמות ומצמיח ישועות ,ודאי קול דודי דופק ואור ה'
אחד".
כמה מעלות טובות למקום עלינו.
אילו הצילנו מידי אומות העולם ולא העלנו לארץ ישראל  -דיינו.

אילו העלנו לארץ ישראל ולא נתן לנו כאן ממשלה שלטון – דיינו.
אילו נתן לנו ממשלה ושלטון ולא נתן לנו צבא להגן עלינו – דיינו.
אילו נתן לנו צבא ולא הצילנו מידי מדינות ערב שקמו עלינו – דיינו.
אילו הצילנו ממדינות ערב ולא הכירו בנו אומות העולם – דיינו.
אילו הכירו בנו אומות העולם ולא הפך אותנו לעם אחד – דיינו.
אילו הפכנו לעם אחד ולא האירה לנו הארץ פנים – דיינו.
אילו האירה לנו הארץ פנים ולא הייתה "עליה" מכל הארצות –
דיינו.
אילו הייתה "עליה" ולא בנינו ערים ,כבישים ומפעלי תעשייה חכמים
– דיינו.
אילו נבנתה כאן מדינה ולא גדל פה דור מלא מסירות והקרבה –
דיינו.
אילו גדל פה דור נפלא ולא היינו מובטחים לגאולה שלמה – דיינו.
על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו שהצילנו
מידי אומות העולם ,העלנו לארץ ישראל ,נתן לנו כאן ממשלה
שלטון ,נתן לנו צבא להגן עלינו ,הצילנו ממדינות ערב שקמו
להשמידנו ,הכירו בנו אומות העולם ,הפך אותנו לעם אחד ,האירה
לנו הארץ פניה ,הייתה "עליה" לארץ ישראל מכל הארצות ,בנינו
ערים ,כבישים ומפעלי תעשייה מתוחכמים *{ ,ועוד זיכנו הקב"ה
לשחרר את מרחבי הארץ ומכללם עיר הקדש והמקדש} .גדל פה דור
מלא מסירות והקרבה ,ומובטחים אנחנו מאיתו יתברך לגאולה שלמה
במהרה בימינו" ,כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון" – אמן.

אֹוה ָּביי יֵׁש" .מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל
"ל ַהנְ ִחיל ַ
ָאה ְב ָּת" -מפעל ההלכה לילדי ישראל .ממשיכים את הדרך בסימן ְ
"וְ ַ
צוות פיתוח ובתי ספר מובילים059-1225903 ♦ 050-2551519 :
veahavta10@gmail.com
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