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 ?פשי" בארצנוועם "ח להיות – עצמאותיום ה
 מאת מאיר עפארי

, נולדה אמונת הגאולה יחד עמוהמקדש ו-בית רבןוהגלות היא מושג שנוצר לאחר ח
. לאמונת הגאולה הצטרפה ("בברכות פ למיהמקדש נולד הגואל" )ירוש-"ביום שחרב בית

 בשפה המקובלת"יהדות התרבות" או ונספחה במהלך הדורות מה שנקרא בימינו 
שבסיסה ניגונים, טקסים, ובעיקר מאכלים מסוגים שונים, מתכונים,  ,"תרבות יהודית"

 –וידועה אמרת יהודי תימן על הפורשים מחוקי הדעת  תחרויות בישול וכו'...
 "תרבות...".

והוא  ,אין מסורת או מנהגים קבועים מחייבים עלינו העצמאות המתרגש ובא-ליום
בשדות,  יםאכילת בשרבא לידי ביטוי בובעיקר  שונים, מסתכם בטקסים סמליים

 בכרמים ובפארקים.

 ,הלפני כאלפיים שנ עקלקלהבדנו אותה בדרכנו היזכינו למולדת "עצמאית" לאחר שא
תהליך שיועדה להאצת התפילה מיוחדת , חוברה לאחר תקופה ממושכת של גלות וגולהו

רבים רואים בה תפילת הודיה , ואשר לתינו"ות צמיחת גא"ראשיכ שמוגדר הארוך
 יתקנו "על הניסים" ,ודיות"הבשו כל "המסורות היולאחר שיג ,יתכן שיום אחדי ותקווה.

 לבן.-הלל בקירוי ונשענן בדגל הכחולליום העצמאות, וכולנו נאמר 

 זאת, ופשי בבחירתווחוהפכנו לעם עצמאי  ,בלנו את התורהיסיני שבו ק-במעמד הר
, לעתים קרובות צהרנו "נעשה ונשמע"אף שהברם, . למרות שההר נכפה עלינו כגיגית

רחום וחנון אבל הקב"ה  ,לא תמיד שמענו ופעמים רבות גם לא עשינו ,עיגלנו פינות
ולא גמל  למשובותינו האריך אפו ,ובכל זאת ישב בשמים ,יודע שאנחנו לא מהמתמידים

 ...לנו כמעשינו

 שיבה לברית עולם 

ִלְשֹמר ַלֲעׂשֹות  ,ֱאֹלֶהיָך ה'ְוָהָיה ִאם ָשמֹוַע ִתְשַמע ְבקֹול ": תנו, מחייבתיהברית שה' כרת א
)דברים  "ֱאֹלֶהיָך ֶעְליֹון ַעל ָכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ ה'וְנָתְנָך  ,ֶאת ָכל ִמְצֹוָתיו ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצְוָך ַהּיֹום

ִלְשֹמר ַלֲעׂשֹות ֶאת ָכל ִמְצֹוָתיו  ,ֱאֹלֶהיָך ה'ְוָהָיה ִאם ֹלא ִתְשַמע ְבקֹול " ומצד שני: ,א( כח,
 )שם, טז(. "וָבאו ָעֶליָך ָכל ַהְקָללֹות ָהֵאֶלה ְוִהִשיגוָך ,ְוֻחֹקָתיו ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצְוָך ַהּיֹום

ובכל מקרה של הפרת  ,החיוביים והשליליים –אנחנו נבחנים במעשינו המצטברים 
 ,והנבחר נושא בתוצאות ההפרה ,ההדדיות בין הבוחר והעם הנבחר גם הברית מופרת

ַרק ֶאְתֶכם ָיַדְעִתי ִמֹכל ִמְשְפחֹות ָהֲאָדָמה ַעל ֵכן ֶאְפֹקד " )ג, ב(: שאומר הנביא עמוסמו וכ
דור מותנית בהתנהגות שגאולת המהאמור עולה,  לא נעים. –" ֲעֵליֶכם ֵאת ָכל ֲעֹוֹנֵתיֶכם

, וכאשר נזכה ו( )תהילים ח, "ַוְתַחְסֵרהו ְמַעט ֵמֱאֹלִהים"הכלל וכושרו להתקרב לדרגת 
ְוָכבֹוד ְוָהָדר צלם האלוה שבנו, יתקיים בנו המשך הכתוב: "התחבר ללהיקרא "אדם" ול

 ".ְתַעְטֵרהו

 מתח בין דת ומדינה

 בין הדת והמדינה. הדת לא שואפת למדינהנכון להיום טרם מצאנו את שביל ההבנה 
 םינמשכ הפירוד והויכוחיםוכך  ,"סובלת" את הדת והמדינה בעלת חוקים אוניברסליים,

 :והחילוני חושש לחירותו האזרחית ,. האדם הדתי חושש שיפגעו לו בדתואף מתעצמים
"ב. ותועבותיה, וכיו מצרים-ארץלסגירת החנויות בשבת, למצעדים צבעוניים תוצרת 

ככל נהג וייראה תכן קיום לעם היהודי אם ייפי התורה לא י-שעל ולצערנו שוכחים
ישראל כעם -מו של עםבין הדת והמדינה יוצרת פער בין קיו והמחלוקת הגויים. ההפרדה

 לאומית.-מדיניתובין קיום המדינה כמסגרת  יהודי,

לה הן הסיבות וחסרה תוכן רוחני אמתי, א מצוות מעשיותהתרבות היהודית נעדרת 
גדרת יהדותו מעוצבת לפי תרבות חיצונית מי שה .בוללותהמרכזיות לתהליך ההת
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שוקע ו ,זרות ליהדות, הוא מתרחק ומתנתק ממוצאו פולקלוריסטית, צומחת בקרבו
והוא מאמץ  ,ערכי האור והנצח נזנחים הערכית.-בדן דמותו הייחודיתותהליך של אב

ערכים שאינם אלא דמיונות חולפים. תהליך הריחוק מהאמת גובר, והיהודי החדש כבר 
של  בפולקלור "יידישקייט"איננו מאמין בנצחיותו וצדקת דרכו, יהדותו מסתכמת עתה 

והכי חשוב:  ,מאכלים, בילויים בקניונים, השתעבדות למכשירים, לרכב חדש ובזבוזי זמן
 .כחנות ריקה מתוכןוו

  עצמאות אנו חוגגים??? ולאור כל זאת נשאלת השאלה: איז

 

 

 

 


