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  ו'פורים משולש'יום תקומת ישראל 
  חיים-הרב דוד בר

  ת ארץ ישראלתור – מכון שילה

  

) סולק שלטון הזר הבריטי מארץ ישראל, ולראשונה מאז שכבשו 1948במאי  15ביום ה' באייר תש"ח (

ו זה לפסה"נ, עמד עם ישראל על רגליו כעם ריבוני בארצו. 63פומפיוס וצבאותיו את הארץ בשנת 

ויפה כיוונו . "ושיבתנו אל תוך ההיסטוריה ום סיום הגלותי בתולדות עם ישראל:ומכונן ריע מכתאריך 

הכרזת  דייל המנהיגים שקבעו את היום הזה דוקא, אשר בו היה עיקר הנס שיצאנו מעבדות לחירות ע

 אז היינו מאחרים את המועד ,ואלמלא נעשית ההכרזה באותו היום והיתה נדחית ליום אחר .העצמאות

ונס זה משך  .ולא היינו משיגים את ההכרה וההסכמה של המעצמות הגדולות שבאומות העולם, כידוע

והן הצלת יהודי  ,אחריו גם את הנס השני של ההצלה ממות לחיים הן במלחמתנו נגד הערביים בא"י

" תובא על ידי כך הנס השלישי של קיבוץ גליו .הגולה מיד אויביהם במקומות מגוריהם שעלו לא"י

  .)כא, א, שו"ת קול מבשר(לשון הגאון רבי משולם ראטה ב

  

יום תקומת ישראל (מונח מתאים ומשמעותי יותר לדעתי חכמי תורה רבים מחייבים קריאת ההלל ב

- הדתיכן המנהג בציבור ידוע שו ,אצל עמים רבים) נחוגמאשר סתם 'יום העצמאות', שכן יום בשם זה 

דועה העובדה שבשנים הראשונות למדינה אף חלק מהציבור החרדי (פחות י מאז הקמת המדינה. לאומי

, ורבים העדים החיים למשל, קראו את ההלל בישיבת פוניביז' בבני ברק ,)1949(נהג כן. בשנת תש"ט 

פי כ 'שהחיינו'לברך ברכת  ישחכמים אשר לדעתם, בנוסף להלל,  נםיש). בינינו המעידים על כך

. פוריםבחנוכה ופי שעושים בכ לומר 'על הניסים'ת 'שעשה ניסים' ולברך ברכו ,בכל החגים שעושים

'על הניסים' 'ברכת המזון נוסח ארץ ישראל', ובתוכו שליד מכון שילה פירסם  'בית הועד'ים תי(לפני שנ

  ליום תקומת ישראל, ה' באייר, וליום גאולת ירושלים, כ"ח באייר). 

  

ה' באייר יכול לחול באחד על פני הלוח. מאות נע ונד שעל פי הכללים הנהוגים יום העצ אך דא עקא,

מקדימים , בשל החשש לחילול שבת כשחל בב', ו' או שבתמארבעה מימות השבוע: ב', ד', ו' או שבת. 

ה' באייר חל ביום  ,למשל(תש"ע) השנה  .את יום העצמאות לג' או ד' באייר, או דוחים אותו לו' באייר

 ויום הזכרון יחול ים הפותחים אתטקסהום הזכרון לפניו, יוצא שב' בשבוע, ובשל הצמידות של י

שהפעם  ווכחהמתבונן בלוח י( יום העצמאות בזמנו.כאשר חל ביום ד' נחוג  רקנמצא ש במוצאי שבת.

   ).2020-ה בשנת תש"פיחול בה' באייר תהיהבאה שיום תקומתנו 

  

 ?יהיה מוכן ומזומן ביום שישי ג שהכלאכן לא ניתן לדאויתכן שמצב זה אינו מחוייב המצאיות. האם 

  של שעון  פעלתוהת יידח הקצדימהסיבה זוהי  שמאהאם באמת לא ניתן לדחות את הטקס בשעה? (
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איזכור המאורע ה' באייר חולף ללא ברוב השנים הקיים נמצא שבמצב הדברים  על כל פנים, הקיץ)?

   .הגדול שאירע בו ביום

  

כהב ן הל ו י צ ל בה  ר ת  ו ב חשי דעת  ו ם נ י י ו המס ם  ו י ה  ה ל ו ד ג עה  שו י עה  ר י א ו  שב

אל שר י שלמה גורן ז"ל שכאשר חל ה' באייר בשבת יש לקרוא את ההלל  ירבגאון , וכבר פסק הלעם 

אם כי יש  – ולברך את הברכות בו ביום על אף שיום העצמאות נחוג ביום אחר. פתרון זה אמנם אפשרי

 ., והציבור ברובו אינו נוהג כךוש מן הציבור"מצד דברי הלל הזקן שהורה לנו "אל תפר ולהרהר אחרי

כלום נקרא את ההלל ונברך  ?אך מה נעשה כאשר ה' באייר חל ביום ב' ונדחה יום העצמאות לו' באייר

(בעיה זו לא נתעוררה בימיו של הרב גורן כי  .אין הדבר מתקבל על הדעתביום הזיכרון?  'שהחיינו'

  ביום ב'). טרם הוחלט לדחות את יום העצמאות כשחל

  

כשמקדימים או כשמאחרים את יום העצמאות,  .שני ימיםלחלק את הדברים בין : העצה היעוצהזאת 

 – הלל עם כלל ישראל ("הללה זו היא קריאתה"יש לקרוא את ההרי שבאותו יום מוקדם או מאוחר 

 .שעשה ניסים'ולברך ברכות 'שהחיינו' וברכת ' )25 דברי חכמים בתלמוד הבבלי מגילה יד, אבהיפוך 

וקריאת התורה המיוחדת ליום תקומת ישראל  ,('על הניסים') ואילו אזכרת היום בתפילה ובברכת המזון

על ידי כך גם נפתרת הבעייתיות ( .רוןאף כשהוא יום הזיכ יהיו לעולם בה' באייר ,י)-(דברים ל, א

  .)בהצעתו של הרב גורן

  

נון, כגון -בערים מוקפות חומה מימות יהושע בן'פורים משולש'.  :רסםוהבסיס ההלכתי לכך ידוע ומפ

כשחל ט"ו בשבת מקדימים את קריאתה לי"ד באדר שהוא ירושלים, קוראים את המגילה בט"ו באדר. 

מכיון שאין קוראים את המגילה בשבת שמא יטלטלו את המגילה יום קריאת המגילה ברוב המקומות (

באד. )ברשות הרבים ו  ט" ת,  בא למחר י ו ' פרשת  ם  י א ר ו ק ו ם'  י ס י נ ה ל  ע ' ם  י מר ו א  , ר

ם ו י של  ו  מ ו צ י ע ב ם  י ר ו פ ב ם  י ר כ ז נ ו ם  עשי נ ת  ו י ה ל אלה  של  ם  נ י ד י  כ ק'  . עמל

 ולמחרת, ט"ז באדר, מקיימים את סעודת פורים. נמצא שמצוות הפורים מתחלקות בין שלושה ימים

  . טור, בית יוסף ושו"ע או"ח סי' תרפ"ח) עיין(

  

מכלול השיקולים ל ל דרישות ההלכה ומספקת מענה הולם המתיישב על הלבעונה עתבנית הלכתית זו 

  .ביחס לה' באיירשראוי לשקול 
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  (יום העצמאות) ליום תקומת ישראל  –'על הניסים' 
  

ַעל ַהִּנִּסים, ַהְּגבּורֹות, ַהְּתשּועֹות, ַהִּמְלָחמֹות ְוַהְּפדּות ֶׁשָעִׂשיָת ִעָּמנּו 
  ָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה.ְוִעם ֲאבֹוֵתינּו ּבַ 

 
ַהְׁשִמיד ַלֲהֹרג ּוְלַאֵּבד ֶאת לְ ֵני ֲעָרב, קּום ָעֵלינּו ּבְ קּוָמֵתנּו, ּבְ ִּביֵמי תְ 

ָאְמרּו: ְלכּו ְוַנְכִחיֵדם ִמּגֹוי,  ִבי ַהּגֹוָלה ֶאל ֶאֶרץ ֶחְמָּדה.ָהֹעִלים ִמּׁשְ 
א ִיָּזֵכר ֵׁשם ִיְׂשָרֵאל עֹוד   .התהילים פג, ְו

   
ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ָעַמְדָּת ָּלנּו ְּבֵעת ָצָרֵתנּו. ַרְבָּת ֶאת ִריֵבנּו, ַּדְנָּת 
ֶאת ִּדיֵננּו, ָנַקְמָּת ֶאת ִנְקָמֵתנּו. ָמַסְרָּת ַרִּבים ְּבַיד ְמַעִּטים, ּוְרָׁשִעים 

. ְל תהילים כ, טנּו ַוִּנְתעֹוָדד ְּבַיד ַצִּדיִקים. ֵהָּמה ָּכְרעּו ְוָנָפלּו; ַוֲאַנְחנּו ַּקמְ 
ׁשּוָעה ְגדֹוָלה. ָעִׂשיָת ֵׁשם ָּגדֹול ָּבעֹוָלם, ּוְלַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ָעִׂשיָת ּתְ 

 .נּורֵ קנּו עֹול ּגֹוִים ֵמַעל ַצָּוא, ָּפרַ ּוַבֹחֶדׁש ַהֵׁשִני ַּבֲחִמָּׁשה ַלֹחֶדׁש
  

יָת ָּלנּו ְּתׁשּוָעה  ָּכ ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ָּבֵעת ַהּזֹאת,  ,ָהֵהם ַּבָּיִמיםְּכֵׁשם ֶׁשָעֹשִ
  ְונֹוֶדה ְלִׁשְמ ָלֶנַצח.

  
  

בברכת כן בהודיה (ברכת מודים) בערבית, בשחרית ובמנחה, ובשמונה עשרה יש לאומרו 
  המזון.
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ליום גאולת ירושלים ומקום  –'על הניסים' 
  המקדש 

  

ּועֹות, ַהִּמְלָחמֹות ְוַהְּפדּות ֶׁשָעִׂשיָת ִעָּמנּו ַעל ַהִּנִּסים, ַהְּגבּורֹות, ַהְּתש
  ְוִעם ֲאבֹוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה.

 
ָאְמרּו: ְלכּו  .ֵני ֲעָרבקּום ָעֵלינּו ּבְ ִּבְׁשַנת ֶעְׂשִרים ִלְתקּוָמֵתנּו, ּבְ 

א ִיָּזֵכר ֵׁשם ִיְׂשָרֵאל עֹוד   .פג, התהילים ְוַנְכִחיֵדם ִמּגֹוי, ְו
   

ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ָעַמְדָּת ָּלנּו ְּבֵעת ָצָרֵתנּו. ַרְבָּת ֶאת ִריֵבנּו, ַּדְנָּת 
ֶאת ִּדיֵננּו, ָנַקְמָּת ֶאת ִנְקָמֵתנּו. ָמַסְרָּת ַרִּבים ְּבַיד ְמַעִּטים, ּוְרָׁשִעים 

. תהילים כ, טְמנּו ַוִּנְתעֹוָדד ְּבַיד ַצִּדיִקים. ֵהָּמה ָּכְרעּו ְוָנָפלּו; ַוֲאַנְחנּו ּקַ 
ִיְצָחק ָּבאּו ִצְבאֹוֶתי ֶאל ַחְבֵלי ֶאֶרץ ַנֲחָלה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ְלַאְבָרָהם לְ 

 ְל ָעִׂשיָת ֵׁשם ָּגדֹול ָּבעֹוָלם, ּוְלַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ָעִׂשיתָ ּוְלַיֲעֹקב ָלֶתת ָלנּו. 
ָהיּו  ֹעְמדֹות ,ִּבְׁשמֹוָנה ְוֶעְׂשִרים ּבוֹ ִני ׁשּוָעה ְגדֹוָלה. ּוַבֹחֶדׁש ַהׁשֵ ּתְ 

ם ַרְגֵלינּו , ְירּוָׁשָלִ  .ב, בכקתהילים  ִּבְׁשָעַרִי
  

יָת ָּלנּו ְּתׁשּוָעה  ָּכ ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ָּבֵעת ַהּזֹאת,  ,ַּבָּיִמים ָהֵהםְּכֵׁשם ֶׁשָעֹשִ
  ְונֹוֶדה ְלִׁשְמ ָלֶנַצח.

  
  

בברכת כן ודיה (ברכת מודים) בערבית, בשחרית ובמנחה, ובהבשמונה עשרה יש לאומרו 
 המזון.
 

 
  


