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 הערות לעניין הדגל
 

) 549דף שבועי גיליון מספר " ( למשמעותו של הדגל-איש על דגלו"ר יצחק קראוס "מאמרו של הרב ד
 לארץ ישראל בספר במדבר ובמדרשי החל מתיאור המסע הגדול של עם ישראל, סוקר את משמעות הדגל

ה למשה "וכיון שעלו ישראל מן הים אמר הקב: " העם היהודי בארצוותוגאנס , ל ועד לימינו אלה"חז
ברצוני לספר כאן בקצרה על מעמד ). ז"ט, פרשת דברים] ליברמן[ר "דב" (דגלים, עשה אותם דגלים

 ".ישראל מן היםשעלו "לבן בשעה -עת הונף דגלנו הכחול, שבו נכחתי, אחר
עם רדת ,  ישראל- שהתקרבה למים הטריטורייליים של ארץ1"אקסודוס"על סיפונה של הספינה 

דגלה  , לבן-העלינו דגל תכלת, לילה חשוך ומתוח שצפן בתוכו את שעמד להתרחש לאחר מספר שעות
 . של המדינה היהודית שהאמנו כי אכן תקום
הם כיבו את אורותיהם ורק רחש . ה אותנו מכל העבריםמקיפ, ארמדה של הצי הבריטי עקבה אחרינו

הגלים באפלה העיד על קרבתן של ספינות הקרב אל ספינתנו המנסה לחמוק מהן כשעליה דחוקים 
 .זקן וטף, ודחוסים ארבעת אלפים וחמש מאות איש ואישה

ה אשר שימש לנו עד לרגעים אלה כמסווה וכאמצעי הטעיה הורד מהתורן לעיני דגל קולומבי
 .לבן-ובמקומו הונף אל שמי הלילה הדגל הכחול, הבריטים

 .ַחִיל גדול מאוד מאוד, על הסיפון נערך מפקד של כל התנועות ביחד
. מעותמישהו חנק בתוכו ד. וכבשה את הדממה, "דום"פרצה בעמידת " התקווה"שירה אדירה של 

 . הכרת ערך עצמי וגאווה לאומית נוכח העדר בית ועולם מתנכר2,היה זה הרגע הגדול של זקיפות הקומה
דגל : "ל היטיב להגדיר את חשיבות הסמל המתמשך בשרשרת הדורות"יק זצ'ד סולובייצ"הגרי

שנפלו במלחמת השחרור בהגנתם על הארץ , כחול לבן שטבול בדמם של אלפי צעירים יהודים
   3".יש בו ניצוץ של קדושה הנובע ממסירות נפש והקרבה עצמית... יישובוה

 . י בדגלביטוים הסמלאת הכיסופים והאתגר הקיומי מצאו , אכן החלום
 

 יצחק גנוז
 גן-רמת

 

 הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע

 
 .שנים לפרשייה זו חמישים ושבע מצייניםאנו החודש  1
 . 162' ה עמ"תשמ, ההוצאה לאור, משרד הבטחון, ים וסערכיסופ,  ראה יצחק גנוז 2
 .ד"ירושלים תשל, מכון טל אורות. חמש דרשות.  הרב יוסף דב הלוי סולובייציק 3
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