
חובת ההודאה ביום העצמאות
לעילוי נשמת היהודים שנפלו למען ציון 

כמעט שבעים שנה שמדינת ישראל קיימת ועדיין הדיון המרכזי בין הדתיים הוא האם לקרוא את ההלל ביום העצמאות. אכן
יש פוסקי הלכה שמחייבים אמירתה, יש שמתירים, יש שמתירים בלי ברכה ויש שבכלל לא מתייחסים לשאלה הזו. דעת רבני
הקטגוריה האחרונה היא התמוהה ביותר שהרי בכל נושא הלכתי אפילו מקרה נדיר או לא מצוי בכלל, הם לא מוותרים על

.חובתם להאריך על פסיקת ההלכה

טעם יצירת עם ישראל: נתינת שבח והלל להקב"ה

צריכה להיות התנהגותינו הטבעית כיהודים השייכים לעםנשאיר את הצד ההלכתי לפוסקי ההלכה ונתמקד יותר על מה 
ֵפפּורו. על הנושא הזה אומר הנביא ישעיהו  ע"ה המעיד בשם אל עולם :  ישראל ַסס יי יִתתי  ָלל יִתה ית יִתלי  יִתתי  ַסציּור ָלי (ישעיהו פרק מג, ַסע ם זו 

  המלבי"ם מבאר הפסוק בזה הלשון.כא)
 

שכן כי המהל כ, שנוצּורו להלל יה" יצּורת ם לי"הע ם אשּור ּורק עבוּור זו , שהוא הע ם אשּור עבוּור ם פעלתי כל זאת, ע ם זו
ואז ידעתי. כי ה ם ישיגו התועלת הנמשך לה ם ממעשי, ּורק ג ם יספּורו תהלתי, ובשג ם כי ה ם לא לבד יכבדוני", תהלתי יספּורו"

ונפלאותיו' כי ישּוראל יכיּורו וידעו ויהללו ויספּורו מעשי ה

. זאת אומרתהרי כתוב מפורש שתפקידנו כעם ישראל - אם לא תפקידנו העיקרי - הוא להלל ולספר במעשי ה' ונפלאותיו
על אחת כמהשאפילו לכאורה אין שום סיבה מיוחדת, עלינו להלל את בורא עולם על מעשיו הנפלאים. ניתן להסיק מזה ש

.עם ישראל זכה להיכנס לימות המשיח לתחילת תהליך הגאולהוכמה עלינו להלל אותו ביום העצמאות למדינת ישראל שאז 
אין בין העול ם הזה לימות המשיח אלא שעבודלכל המערערים על הדבר הזה נזכיר דברי האמורא שמואל שנפסקו להלכה: 

עבור המפקפקים המעדיפים להבין ההלכה הזאת כהבנתם ולא. )מס' ברכות לד ע"ב, הלכות מלכים ומלחמותיהם פרק יב, ב(מלכויות 
ימות המשיח הוא העול ם הזה ועול ם כמנהגו הולך אלא שהמלכות וזה לשונו: כהבנת חז"ל נסתפק בפירוש הרבמ"ם ע”ה

לכן הקמת מדינה יהודית ועצמאית בארץ ישראל מהווה שלילת שעבוד.)הלכות תשובה פּורק ח, יג וכן פּורק ט, י(תחזוּור לישּוראל 
.אומות העולם מעל עם ישראל וראשית צמיחת גאולתינו

 מד' כנפות הארץ לאחר אלפייםבנוסף לזה, הקמת מדינה יהודית בארץ איפשר להעלות לארץ כשלושה מיליון וחצי יהודים
שנה גלות בין אומות העולם. אין שום תקופה בהסתוריה שעלו לארץ כל כך הרבה יהודים שהיו מפוזרים בכל העולם כולו.

הדבר הזה יותר גדול מיציאת ממצריים שאז יצאו אבותינו רק ממדינה אחת ולאחר רד"ו שנה בלבד כפי שמרומז בדברי
: הנביא ירמיהו ע”ה

ֻאאם ה ננ יִאאים  בב יִאמים  בי ּננה  יִאה ּנכן  חחי ה' בל ּנמר עוד  בא ּני ֹללא  ברִים' נו נצ יִאמ ֶררץ  ֶרא ּנמ ּנאל  נשבר ּנני ִי נב ֶראת  בלה  ֱעע ֶרה ֶרשר  חחי ה: אא יִאאם  ּנני' יִאכי  נב ֶראת  בלה  ֱעע ֶרה ֶרשר  אא
בתם  אאבו חל יִאתי  חת בנ ֶרשר  אא בתם  במ נד חא חעל  יִאתים  ֹלב יִאש אה חו במה  בש בחם  יִאדי יִאה ֶרשר  אא אאברצות  בה ֹלכל  יִאמ בצפון ו ֶררץ  ֶרא ּנמ ּנאל  נשבר ) יּורמיהו פּורק כג, ז(ִי  

שלא מזכירים כלל יציאת מצרים לימות המשיח אלא רק את הגאולה בעקבות הפסוק הזה חכם מתקופת המשנה הסיק
לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה אלא שתהא שעבוד מלכיות": חכמים שחולקים עליו אומרים. )מס' ברכות יב ע"בהעתידה (

. הרי מפורש שחז"ל היו מאד מעריכים קיבוץ גוליות שבגאולה העתידית. לצערינו הרב רבים הם"עיקר ויציאת מצרים טפל
.- אפילו תלמידי חכמים - לא מבינים או לא מעריכים את משמעות קיבוץ הגלויות וחשיבות העלייה לציון

סיבת קביעת החגים על ידי חז"ל

יסוד קביעת החגים כגון ימי פורים וחנוכה על ידי חכמינו ז"ל מבואר בהקדמת הרמב"ם למשנה תורה

ָלתּה  ָלנ יבעו ָללה  יִתג ימ ַסה יקּורות  יִתל יִתצוו  יו יקנו  יִתת יִתדין  ֵפבית  יִתע ם  יִתאי ם  יִתבי ינ ָייהַסה ָיה וו ָילונו ,  ָישה  ָיע שש ותשועות  ָיברוְך הוא ו ָיקדוש  קַהה ול שש ָיבוחו  וש ּככיר  וז קַהה ול יֵדדי  וכ
ּכהים ֹלל אא ששר לו  אא ָיגדול ,  ּכמי גוי  ָירה , "ו קַהבוּתו ָיוחונו  ּכטי וב ּכה שש קַהמה  שמת  אא שש ּכאים  ָיב קַהה ולדורות  קַהע  ּכדי ולהו יֵדדי  וכ וללו , ו קַהה ול ָיבורכו ו ול יֵדדי  וכ יֵדעונו  קַהשוו ול ָיקרוב 

ָיליו יֵדא ּכבים  ֹלר ששה).ז, דבּורי ם ד" (וק אע קַהת ֹללא  יֵדבין  יֵדשה  אע יֵדבין  ופּכרים ,  יֵדרי סו וב ּכד ּכמ ּכהיא  וש ָיוה  וצ ּכמ ָיוה ו וצ ּכמ ָיכל  ּכהיא  שרְך זו  שד קַהעל  וו   .
  



הרי מבואר שקביעת החגים על ידי חז"ל שואפת להזכיר שבחו של בורא עולם ותשועות שעשה לנו ולאבותינו. כך בעצם
קרה אחרי שלילת גזרת המן יש"ו ונצחון החשמונאים נגד היוונים, נקבעו ימי שמחה והודאה להקב”ה וקריאת ההלל או

). מקור היסוד הזה של קביעת החגים מדברימס' מגילה יד ע"א, הלכות חנוכה פרק ג', ומגילת אסתר שהיא כמו אמירת ההלל (
מס' פסחים קיז ע”ב)סופרים איננה רק מדברי ישעיהו שהבאנו לעיל אלא גם בתלמוד עצמו: (

הלל זה מי אמרו ? ונביאים שביוניהן תקונו להן לישראל שיהו אומרין אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבא
עליהן ולכשונגאלין אומרים אותו על גאולתן

כך גם כגון חנוכה.כלומר כל פעם שיש צרה לישראל ונגאלים ממנה יש לקרוא את ההלל כהודאה להקב"ה וכפירוש רש"י: 
עלינו להודות להקב"ה ביום העצמאות למדינת ישראל שאז יצאנו מהצרה הנוראה והקשה ביותר הרי היא פיזור היהודים

 על כן על כל אחד ואחד להודות להקב"הבגלות ארוכה ומרה ושעבוד אומות העולם על ישראל במשך כמעט אלפיים שנה.
על התשועות ועל הנפלאות. עבור אלה שמפקפקים על קביעת חג חדש בזמנינו עקב ירידת הדורות ,חולשת חוכמתינו ולא

נוכחות נביאים בזמנינו, יש להשיב להם לעיין במקורות שהבאנו לעיל: הרי מפורש שם שעיקרון קביעת חגים וקריאת ההלל
בימים האלה כבר תוקן על ידי הנביאים בימיהם. לפיכך כשם שבחנוכה קוראים את הלל על פי חכמי תקופת החשמונאים

בזמנינו יש לקרוא את ההלל על פי חכמי דורינו כלומר הרבנות הראשית לישראלאע"פ שלא היו מצויים נביאים, כך גם   .

הודאה על שעבר ותפילה על העתיד לבוא

) וזה לשונוהלכות ברכות פרק י, כוכלל גדול מלמד לנו הרמב"ם במשנה תורה ( 

כללו של דבר , לעולם יצעק אדם על העתיד לבוא ויבקש רוחמים , ויתן הודיה על שעבר ויודה וישבוח לפי כווחו. וכל המרבה
 להודות את השם ולשבוחו תמיד - הרי זה משובוח

נשיב מילים האלה שהם מלאות בחוכמה לאלה שעדיין לא מבינים שיש להודות להקב"ה על התשועות ועל הנפלאות ועל
חירות עם ישראל מעול הגלות. הרי הם טוענים שלא ניתן לחגוג את יום העצמאות ולקרוא את ההלל בגלל שעדיין יש

מלחמות ופיגועים, לא כולם יודעים את התורה, המדינה לא מתנהגת לפי עיקרי הדת, בית המקדש עדיין לא נבנה, המלך
המשיח עוד לא הגיע וכו' וכו'. אמנם הם צודקים בטענתם שעדיין הדרך ארוכה ועוד לא הגענו אל המנוחה ואל הנחלה

צריכים להתפללאולם כלל גדול מלמד אותנו הרמב”ם ז”ל: יש להתפלל על העתיד לבוא ולהודות על העבר. כך גם אנו 
שיבוא המשיח, שייבנה בית המקדש בב"א וכו' אלא גם להודות להקב"ה על מה שנתן לנו וזיכה אותנו לחיות במדינת

. על דרך זו אנו מזכירים מדי שנה בשנה כשכל אחד אומר לחבירו:ישראל המתחדשת ולחוות ימי ראשית צמיחת גאולתינו
”מועדים לשמחה לגאולה שלמה" שמשמעות הדבר היא חגיגה והודאה על תחילת הגאולה ותפילה לגאולה שלמה לעתיד

.לבוא בב”א


