
!יקריםמנהלים 

ְשִתי" "ְבתֹוְך ְבֵני ִיְשָרֵאלְוִנְקדַּ

ְשִתי"למשמעות המוות המקדש את החיים מתיחסתפרשת אמור  ְבתֹוְך ְבֵני  ְוִנְקדַּ

י  "עפ, י"רש. )מסור עצמך וקדש שמי? "ונקדשתי"מה תלמוד לומר ( לב, כב" )ִיְשָרֵאל

ל כי היהדות מקשרת את מושג המוות  "כותב הרב משה צבי נריה זצ( ד, טכהניםתורת 

ואילו המוות הוא  , קדושה יש רק במעשה, כי טהרה יש רק ביצירה. עם מושג הטומאה

אולם לא כן המיתה על מזבח  , טמא הוא לנו-המוות הוא סיום המעשה, הפסק היצירה

,  הוא קודש קודשים, הוא קדוש-של קידוש השם, המוות של מסירות נפש, רעיון נשגב

המזרים שטף של פעולות  , מעין חייםהמנביעמוות , פורה ומפרה, כי מוות יוצר הוא

.  משום כך לא רק טהור הוא אלא גם קדוש". נשרפים ואותיות פורחותגוילין"-ומעשים

זו האחרונה היא למעלה  . גדולה יצירה הבאה מתוך מוות מיצירה שבאה מתוך חיים

!מוות הנושא בקרבו חיים-מדרך הטבע

בשבוע שעבר ציינו את יום השואה היום אנו מציינים את יום הזיכרון לחללי מערכות  

.ישראל ופעולות האיבה 

הקדושים אשר מתו  בהגנה על  . על מות הקדושים, עם כל בית ישראלמתיחדיםאנו 

וכמו הפרחים המאירים בצבעים עזים את שדות האפר בוקע לו יום  .קדושת  הארץ 

מדרש מופלא יכול לשפוך אור על המציאות הקשה  . העצמאות על שלל גווניו וחגיגיותו

משל  : "הזו הכורכת עצב ושמחה דמע וחיוך  ומלווה אותנו לאורך ההיסטוריה כולה 

,  בני: אמר לו? ואמר לאב היכן היא המדינה, ונתייגע הבן, בדרךמהלכיןלאב ובן שהיו 

מדרש  ".)הרי היא המדינה קרובה לך, אם ראית בית הקברות לפניך-סימן זה יהא בידך 

מדינת ישראל קמה בזכות מסירות הנפש של רבים אשר הקריבו את  (  'תהילים כ

הם הקברים אשר מסמלים את תקומת המדינה  .  חייהם למען תקומת מדינת ישראל

.וייסודה

ואולי לא מפתיעה היא העובדה כי האדמות הראשונות אשר נקנו בארץ ישראל על ידי  

ויעקב קנה את  , אישתוכך קנה אברהם אחוזת קבר לשרה . האבות היו אחוזות הקבר

לנוע ממקום  , אדם יכול לעבור דירה.  חלקת השדה אשר בשכם שם נמצא קבר יוסף 

"  מת קונה את מקומו. "אולם הקברים מסמלים את ההיאחזות בקרקע לעולם, למקום

.ובהקשר שלנו המתים סייעו לנו לקנות את מקומנו שלנו כולנו את ארץ ישראל

אז תשאל האומה שטופת דמע וקסם

והשניים שוקטים, "?מי אתם: "ואמרה

,אנחנו מגש הכסף: "יענו לה

"שעליו לך ניתנה מדינת היהודים

אשר מסרו את נפשם בשדות הארץ הם מגש  , פעולות האיבה ונפגי, הקדושיםחילנו 

.הכסף עליו ניתנה לנו מדינת ישראל

,יקריםמנהיגים 

מטילה  -בחייהם ובמותם' מיתתם של מקדשי ה. יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

לנשמת  -כל נשמת קדוש!  עלינו חובה שהיא זכות להפוך כל אובדן חיים למעין יצירה

בכוחנו להעלותם  , בכוחנו להעלות את קדושת חללינו! חיים לוהטת בכבשן המעשים

ניצור  , נעשה ונטהר!  מנשמתם, מדרכםתינקבכוח יצירתנו אשר , בכוח חיינו, בקודש



ניצור  , נעשה ונטהר!  מנשמתם, מדרכםתינקבכוח יצירתנו אשר , בכוח חיינו, בקודש

!ונקדש

הרב צבי " מצמיח ישועות, זורע צדקות, בעל מלחמות: "בתפילת שחרית אנו מזכירים

ומהמלחמות צומחות  , ל הסביר שכך הוא הסדר בעולמנו"זצקוקיהודה הכהן קוק 

בין זיכרון הנופלים לבין  , כך גם החיבור העדין בין יום הזיכרון ליום העצמאות. הישועות

מתוך זיכרון העבר נוכל לציין את יום העצמאות בלב המברך . תחיית האומה ועצמאותה

.נפשינועל גאולתנו ופדות 

זיכה אותנו בהקמת מדינת  ' נזכור כי ה, למרות הימים המורכבים אשר כולנו חווים

מוסדות  , עם צבא הגנה לישראל, נושאת את שם ישראל, אומה שלימה ריבונית. ישראל

,  י"התיישבות רחבה בכל חלקי א, כלכלה מתפתחת, השכלה, של תורה בכול אתר ואתר

זוהי הדרך בה אנו ממשיכים את צוואתם של . זהו מחול הניצחון של רוח ישראל

.הנופלים מכבדים את זכרם ומוקירים את תרומתם

נ הגדול בתל "כי נהג לבוא לביהכ, ל"זצמסדיגוראר "מספרים על מנהגו של האדמו

וכשמתפללים רקדו לפני , ולומר את ההלל בציבור, אביב ביום חג העצמאות של המדינה

הרגשה שיש לרב והיתה, ורקד בהתלהבות, השתלב במעגל, רחבת בית הכנסת

וסיפר לו את הסיבה  , אחד מחסידיו נכנס עמו בשיחה, פעם. שמחה מיוחדת מיום זה

היתהראשית מלאכתם . לשםו"ימשנכנסו הנאצים , בוינהכשהיה מתגורר : לכך

נתנו  . בחרו בו להיות מטאטא רחובות העיר, ובתור רבם של היהודים, להתעלל ביהודים

אזכה עוד לטאטא את  , ע"רבש: לו מטאטא גדול לטאטא ובתוך העבודה היה אומר

בבניןושוב תחבו לו דגל נאצי ביד וכפו אותו לקבוע הדגל הנאצי . רחובות ארץ ישראל

אזכה עוד להניף את דגל ישראל במקום  , ע"רבש: ושוב תך כדי המעשה אמר, גבוה

לא יתכן  , אולם. רצה לקיים דבריו, וכשזכה לעלות לארץ ישראל. גבוה בארץ ישראל

ביום העצמאות קם בשעה שלוש לפנות ? מה עשה. שיעמוד ברחוב ויטאטא לעיני כל

,  ושוב לקח דגל ישראל ביום העצמאות. ולקח מטאטא גדול לטאטא ברחובות שלו, בוקר

ומכאן נובעת שמחתנו  . תפילתו' בשמחה והתלהבות שקבל ה, וקבעו על הגג

.והתלהבותו ביום תקומת מדינת ישראל

נבטיח  , איתנולחללי מערכות ישראל נעלה על נס את זכרם של מי שאינם הזכרוןביום 

ה על הטוב הגדול אליה  "להיות ממשיכי דרך וממשיכי חיים ומתוך כך להודות לקב

עד לגאולה השלמה  , צמיחה, שנות קיומה בתפילה להמשך בניה74-הגיעה מדינתנו ב

.במהרה בימינו

בברכה רבה

חג עצמאות שמח

יום עצמאות שמח לכל בית ישראל

ש ושנה נגר


