
!מנהיגי חינוך יקרים

לפני שבוע ציינו את יום  , אנו נמצאים בשבוע אשר השכול עוטף אותנו משני צדדיו

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה ומיד  , הזיכרון לשואה ולגבורה  והיום

.למדינה73-שמחת יום העצמאות ה, לאחריו מתפרצת לה שמחה גדולה

הקדושים אשר  . ביום הזיכרון אנו יחד עם כל בית ישראל מתייחדים עם מות הקדושים

וכמו הפרחים המאירים בצבעים עזים את שדות האפר .מתו בהגנה על גבולות הארץ 

.בוקע לו יום העצמאות על שלל גווניו וחגיגותיו כפי שיתאפשרו השנה

מדרש מופלא יכול לשפוך אור על המציאות הקשה הזו הכורכת עצב ושמחה דמע וחיוך   

:והמלווה אותנו לאורך ההיסטוריה כולה 

:  אמר לו? ואמר לאב היכן היא המדינה, ונתייגע הבן, בדרךמהלכיןמשל לאב ובן שהיו "

הרי היא המדינה קרובה , אם ראית בית הקברות לפניך-סימן זה יהא בידך , בני

['מדרש תהילים כ".]לך

מדינת ישראל קמה בזכות מסירות הנפש של רבים אשר הקריבו את חייהם למען  

ואולי  . הם הקברים אשר מסמלים את תקומת המדינה וייסודה. תקומת מדינת ישראל

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

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

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

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

.את ארץ ישראל, הגיבורים שנפלו סייעו לנו לקנות את מקומנו שלנו כולנו, שלנו

ֲאִני ֹנֵתן  ֲאֶׁשרְּכַנַעןֶאל־ֶֶרץָתֹבאּוִּכי: "בפרשת מצורע אותה נקרא השבת מצווה התורה

לכאורה הביטוי  , פרק יד פסוק לד" ,ֲאֻחַּזְתֶכםֶאֶרץ ְּבֵביתֶנַגע ָצַרַעת ְוָנַתִּתיַלֲאֻחָּזהָלֶכם 

כי תבואו אל ארץ כנען אשר  : "היה יכול להיות כתוב! מיותר" אחוזתכם", "אחוזה"החוזר 

":  לוחות אבן"ל בספר "מסביר הרב אברהם צוקרמן זצ, "אני נותן לכם ונתתי נגע צרעת

.ואולי רצתה התורה לרמוז לנו רעיון גדול וחשוב

וחושב שבכוחו ובעוצם ידו השיג אותה ואיננו  " ארץ אחוזתו"אם אדם רואה בארץ את 

שנתנה להם את ארץ ישראל המלאה בתים שלא בנו  ' רואה בה מתת אלוקים ואת יד ה

הרי נגע הצרעת בא כעונש שבעקבותיו עליו לנתץ את כל הבית ולא  , ובורות שלא חצבו

אשר אני נותן  "אך  אם אדם רואה בארץ כנען ארץ . מרוויח מהמטמון שמצא מאומה

כתוצאה מכך נותן לו , כמתת אלוקים, ה נותן לו אותה לאחוזה"שהקב, "לכם לאחוזה

.ה שכר ומוצא מטמוניות בקירות הבית"הקב



ה זוכים להצביע על הישגים  "ב, למדינת ישראל73-מציינים את חג העצמאות האנו 

השנה אנו  ' , י היא אחוזה שקבלנו מאת ה"אנו זוכרים כי א,  רבים בכל התחומים

ה  "ב, יתברך על יציאתנו ממשבר הקורונה' מגיעים אל יום העצמאות בהודיה גדולה לה

אי אפשר שלא  . רוב האזרחים מחוסנים ואנו מרגישים את החזרה לאורח חיים רגיל

,  אומה שלמה ריבונית. זיכה אותנו בהקמת מדינת ישראל' ה. בדבר' לראות את יד ה

,  מוסדות של תורה בכול אתר ואתר, עם צבא הגנה לישראל, נושאת את שם ישראל

זהו מחול הניצחון של רוח  , י"התיישבות רחבה בכל חלקי א, השכלה כלכלה מתפתחת

זוהי הדרך בה אנו ממשיכים את צוואתם של הנופלים מכבדים את זכרם  . ישראל

נזכור כי זכינו למדינה יהודית ומוטלת עלינו משימה לקדש את  . ומוקירים את תרומתם

נאמץ לנו את  . בהתנהגותנו ובדרך חיינו ובמידותינו הטובות, בארץ במעשינו' שם ה

בהגנתם על עם ישראל והארץ  ' הערכים שהיו נר לרגליהם של בנינו שנפלו על קידוש ה

להקים  , נשאף לבנות. ומתוכם נתמלא ברוח גבורה ונגביר המעשים מקרבי הגאולה

נמשיך את דרך הנופלים אוהבי הארץ והעם  , להפיץ טוב בארץ ובעולם, להרחיב

נפעל להבטיח עתיד טוב יותר למדינה למען תהיה ראויה לבניה שמסרו  , והמולדת 

בכוח האחדות ומסירות הנפש  , יחד כוללנו נזכור כי בכוח אהבת ישראל. נפשם למענה

ואולי סדר פרשיות ספר  ".. יהודה לעולם תשב וירושלים לדור ודור"נזכה לקיים הפסוק 

ויקרא מעיד על כך שלאחר אחרי מות הקדושים באה פרשת אמור אשר שיאה הם חגי  

.המדגישות את הקשר של העם לארץובחוקותיישראל ומיד לאחריה פרשיות בהר 

בשם ומלכות נברך על הלל  ..." נגילה ונשמחה בו ' זה היום עשה ה", יום העצמאות

אנו ידועים  . ה על הזכות שנפלה בחלקינו להיות בדור של גאולה"שלם ונודה לקב

להעריך ולהוקיר תודה לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה אשר בזכות מסירות  

אנו יודעים לזכור את ששת המיליונים אשר נרצחו . נפשם אנו חיים במדינה עצמאית

בימים אלו נישא כולנו תפילה לשלום ונייחל  . במותם קידמו את חזונה של מדינת ישראל

תורת ישראל  , להקמת ממשלה אשר תוסיף להוביל את מדינתנו לשלמות עם ישראל

שכל חפצה הוא  , בעולם' ויכירו כולם כי מדינת ישראל היא יסוד כיסא ה. "בארץ ישראל

(ל"הרב קוק זצ" ) אחד ושמו אחד' שיהיה ה

:נחמן מברסלב' מתוך תפילה לשלום שכתב רנסיים 

השלום מלך שהשלום שלו עושה שלוםאדון 

יהי רצון מלפניךהכלובורא 

שתבטל מלחמות ושפיכות דמים מן העולם

ותמשיך שלום גדול ונפלא בעולם

....גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמהישאולא 

בנו מקרא שכתובויקויים

ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד

והשבתי חיה רעה מן הארץ

ברכנו בשלום, שלום` וחרב לא תעבור בארצכם  ה

שושנה נגר


