שאלה :אני אדם חרדי וגר באזור חרדי .אני רואה שבהרבה תחומים המדינה
פועלת להשכיח קיום תורה ומצוות .איך יש דתיים השומרים עדיין "יום עצמאות"
כאשר יש כל כך הרבה פעולות הרסניות לקיום התורה?
תשובה :אמנם נכונים דברי המתלוננים על פירצות המתרבות יותר ויותר בקיום
המצוות ,חילול שבת ועריות וכדומה .ויש אמת בטענתם שמאז שיבת עם ישראל
ארצה הרבה ֵמﬠַ ֵמנוּ נטשו קיום התורה בפועל .ואף על פי כן ,אין להיות כפויי
טובה .אין לשכוח כל הטוב שקבלנו מהקמת מדינת ישראל .אמת אחת אינה
סותרת את האמת השניה .אין בכוח של אמת אחת ְלאַ פֵ ס ולבטל לחלוטין את
האמת השניה.
הבה נלמד מהתנהגותו של הקדוש ברוך הוא .בימי דוד המלך סבלו רעב שלוש
שנים )יבמות עח ע"ב( .חקרו ע"י אורים ותומים מדוע נענשו ונודע להם כי זאת
מפני שהציבור לא כיבד כראוי מיתתו של שאול המלך ,לא נספד כראוי לו.
שואלת הגמרא ,זה תמוה! הרי הוא מת לפני זמנו מפני שקיצץ בפרנסתם של
ה ֵגרים הגבעונים ,לא היה "צדיק גדול" .ומדוע להעניש על חוסר כבוד והספד
כראוי לו?
עונים בגמרא "אשר משפטו פעלו" .מפרש רש"י "במקום שדנים את האדםָ ,שׁם
מזכירים פּוֹﬠַ ל צדקותיו" .כלומר ,אין האחד מבטל את השני.
כך גם כותב הרמב"ם בביאורו למשנה בפרקי אבות )פרק ד משנה כב( שאין
אצל ה' קבלת שוחד .מצוה שהאדם עשה אינה מבטלת העונש הראוי לו על
חטא שעשה ,ועבירה שעשה אינה מבטלת שכר המגיע לו על הטוב שעשה.
כך לענין מדינתנו .עוול שחלק מהמחוקקים ,בשם המדינה ,עושים להציבור ,אינו
יכול להשכיח את הטוב שיש לנו מהמדינה .נזכיר שלושה פרטים ,למרות שיש
עשרות פרטים להזכיר ,אך אין מקום כאן לרשום אותם.
]א[ חק השבות פתח דלת שכל יהודי בעולם יכול לעלות ארצה ,בלי צורך אישור
מוקדם .בזמן קום המדינה היו כאן רק חצי מליון יהודים והרי יש היום כאן יותר
משבעה מליון! בערך תשעים אחוז מהם לא היו יכולים להיות פה אם לא הקמת
המדינה .כמעט כל המתלוננים הנ"ל ,לא היו זוכים להיות בארץ הקודש אם לא
המדינה .כי האנגלים בזמן המנדט היו מונעים עלייתם ארצה ,ולפני זה גם
הטורקים היו מונעים] .הטורקים גזרו עונש מות לכל ערבי המוכר בית ליהודי.
ולפני מאה שנה היו היהודים משחדים ערבי אחר ,שכאילו הוא זה שקונה הבית,
וגם מרשה ליהודי לגור שם[.

]ב[ שגשוג הישיבות והכוללים בארצנו היא מעל ומעבר ,ללא השוואה כלל ,למה
שהמצב היום בחוץ לארץ .לפי הנתונים של המשרד לעניני דתות )שנת תשע"ז(,
למעלה ממאה וחמשים אלף אנשים מקבלים תמיכה כספית ללימודיהם
במוסדות התורה .יש  2,240מוסדות התורה.
]ג[ אין כאן נישואי תערובת ,בזמן שבארה"ב שבעים אחוז נושאים ונשיאים
לגוים .רוב העם הולך שם לאיבוד .ובמדינות דרום אמריקה וגם בצפון אירופה
הוא תשעים אחוז!
]ד[ לפי נתונים של לשכת הסטטיסטיקה ,תוחלת חיים בארצנו היא 81שנים ,וזה
מקום  19מתוך יותר ממאתים מדינות.
]ה[ האבטלה שנרשמה בשנת תשע"ז היה  6.2אחוזים ,בזמן שבאיחוד האירופי
היה  10.8אחוזים.
ית ממנו ,אל תזרוק בן אבן" )בבא
חטא גדול הוא להיות כפוי טובה" .בור ֶשׁ ָשׁ ִת ָ
קמא צב ע"ב( .חז"ל ציוו לנו "הוי מתפלל בשלומה של מלכות ,שאלמלא מוראה,
איש את רעהו חיים בלעו" )אבות ג ,ב( .במה מדובר במשנה? במלכות של
הרומאים )בתקופת התנאים ההם( שהיו צולבים יהודים שקיימו את המצוות.
ואעפ"כ ציוו חז"ל לבקש על שלום המדינה .כלומר גם על מחריבי הדת ,יש
לשים לב על ההטבה שמטיבים אתנו בנושאים אחרים.
ובכן על פי דין התורה יש לשמוח ולשבח את הקב"ה שהקים לנו מדינה יהודית.
כל שכן שהמצב הולך ומשתפר בכמה ענינים רוחניים אחרים ,כמו התנועה
הגדלה והולכת של החוזרים בתשובה .וריבוי ספרי קודש נוספים הנדפסים
למאות רבות בכל שנה ושנה.
בל נהיה כמו ילדים קטנים שרואים הכל שחור או לבן; שופטים על כל אדם
שהוא "טוב" מוחלט או "רע" מוחלט .המבוגרים מכירים שכל אדם הא מורכב.
בכל אדם יש דברים שהם משובחים ויש דברים שהם גרועים .אסורלהתכחש אל
האמת.
צריכים להודות להקב"ה על כל טובה וטובה שמעניק לנו .כל ענין נידון בפני
עצמו.
הודו לה' כי טוב!

