
  .תשע"ח ניסן                             בס"ד
  

  פסח תשע"ח
  

של עם ישראל  נצחיה לרגל יום העצמאות , הפסחחג  –בליל שבת נחגוג בע"ה את חג המצות 
  . וחניתגשמית ור אשר השתחרר מעול עבדות מצרים ויצא לחירות

 3,000לפני למעלה מ  ,ונפלאות ניסים באמצעות בעזרת ה' מצריםמעם העבדים סיפור יציאת 
בהלכות  ,בחגים ,בתפילותמידי יום ויום מוזכר האירוע  .נפוץ בכל העולם העתיק והמודרני, שנה
 ימיליונהשפיע על שהזה העתיק אירוע יחד עם זאת אין תקדים לו רשנויות היהודיותובפ

והיווה מקור להשראה ותקווה  יםהשונוהעמים  השונות בדתותואנשי רוח  מאמינים דיומיליאר
  . הדורותלאורך  ובחופש שחפצו בחירותעמים כל כך הרבה ל
  

 מכללאורך הדורות  רביםמשפיעים , הוגי דעות ונוקב בשמות מנהיגיםהרב זקס במאמר ארוך 
בעת  הםשבמים המפורס .ובזכותם השפיעו על אחרים ריםצמסיפור יציאת משהושפעו עולם ה

 בארה"ב רטין לות'ר קינגבדרום אפריקה ומ נלסון מנדלהמנהיגי השחורים כמובן החדשה הם 
את סיפורו  צואימרבים . אשר סחפה את הרבים "שלח את עמי"   פר שמותמסמהתורה  בקריאתם

מאז יציאת מצרים", אמר היינריך היינה, "החירות   .הם של וראותו לסיפ כושל עם ישראל והפ
                                                   ."מדברת במבטא עברי

  
בקרב כל העולם  התנ"ךסיפורי  םפרסוהאיצה את במהלך המאה החמש עשרה המצאת הדפוס 

המקרא הורה כי שלמד האדם הייתה אדירה. ה והשפעאיליו שמעולם לא היו חשופים  מעמדותלו
סיפר  התנ"ךכל אדם נברא בצלם אלוהים ולכן הוא זכאי לחופש מעריצות ולשוויון בפני החוק. 

נתן כח  על הנביאים שמתחו ביקורת חריפה על מלכים ועל שליטי עוול. סיפור יציאת מצרים
 אוליבר קרומוול, מנהיג תומכי הפרלמנט .לתורה ולהתייחסו לצטט הוגי דעות החל .ותקווה

ישראל החדש". בנאום הראשון עם הם  האנגלים "  שוב ושובטען  במלחמת האזרחים באנגליה
הכריז כי יציאת מצרים היא "המקבילה היחידה שאני מכיר להתנהלותו של שנשא בפרלמנט 
אליו , המושך בפילדלפיה אחד הסמלים האמריקניים הגדולים, פעמון החירותב ."אלוהים בענייננו

ספר ויקרא: "ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְלָכל ֹיְׁשֶביָה". פסוק מסביב חלקו העליון חרוט תיירים ני מיליו
         יג .המושגים חרות ודרור נלקחים דווקא מספר התורה וברוח משה המנה

, שוב בפילדלפיה, נפגשו בנג'מין פרנקלין ותומס ג'פרסון כדי לעצב את החותם 1776ב־
לארצות־הברית החדשה. פרנקלין הציע שהחותם יישא את דמות משה המניף את מטהו כדי לבקע 

המוטו "מרד בעריצים הוא ציות לא־ל". ג'פרסון העדיף עיצוב תוקפני פחות:  את הים, ולצדה
ג'ון  .בני־ישראל במדבר, "יֹוָמם ְּבַעּמּוד ָעָנן ַלְנֹחָתם ַהֶּדֶר ְוַלְיָלה ְּבַעּמּוד ֵאׁש" (שמות יג, כא)

אני עומד בתוקף על דעתי " :1809כתב לידיד ב־אדמס, נשיאה השני של ארצות־הברית, 
שהעברים, יותר מכל עם אחר, עשו רבות להפוך את האדם לבן־תרבות. גם אילו הייתי אתיאיסט 

והאמנתי בגורל נצחי עיוור, עדיין הייתי מאמין שהגורל הועיד את היהודים להיות המכשיר המהותי 
אתיאיסט בן הכת האחרת, המאמין או מתיימר להאמין שהכול  ביותר לִתרבות העמים. גם אילו הייתי

נגזר בידי המקרה, עדיין הייתי מאמין שהמקרה הועיד את היהודים לשמר ולהפיץ באנושות כולה את 
דוקטרינת הריבון העליון, הנבון, החכם והכול־יכול של היקום, שהוא, לדעתי, העיקרון המהותי 

ג'פרסון הזכיר בנאום   , ולפיכך ביסודה של כל ציביליזציה.הגדול הקיים ביסוד כל מערכת מוסר
) את יציאת מצרים: "אזדקק גם לחסדה של ההוויה שאנו נתונים 1805ההשבעה השני שלו (

בידיה, שהנחתה את אבותינו מארץ מולדתם, כישראל בימים עברו, ונטעה אותם בארץ זבת כל 
 והתייחסווישנה עוד רשימה ארוכה של אישים ומובילי דעה אשר הושפעו  ."הנחוץ והנוח לחיים

  נושא.ל
  



יציאת מצרים היא המעיין הנובע הבלתי־נדלה לכל מי שנפשו יוצאת אל החירות. היא לימדה כי 
הזכות גוברת על הכוח; כי החירות והצדק חייבים להיות נחלת הכלל, לא נחלת המעטים; שכל 

בני־האדם שווים בשלטון הא־ל; ושמעל לכל הכוחות הארציים קיים הכוח העליון, מלך המלכים, 
זעקת העשוקים ומתערב בהיסטוריה כדי לשחרר עבדים. נדרשו מאות רבות של שנים השומע את 

כי כך ביטחון אין כל אך הדמוקרטיות הליברליות רוב עד שהחזון הזה הפך לנחלתן המשותפת של 
  ימשיך להיות.

  
חכמי ישראל ידעו שנדרש מאמץ חינוכי ולימודי לשימור מצב החירות  , עצוםהחירות היא הישג 

  י להשיגה. ויהיה צורך לשוב ולהיאבק כדאחרת תאבד החירות 
  

בפסח, יותר מבכל יום אחר, אנו רואים כיצד סיפורו של עם אחד יכול להיות לפיד מאיר לרבים; 
כיצד העם היהודי, נאמן לאמונתו לאורך השנים, נעשה השומר הנאמן של החזון הזה שבו, בסופו 

  .של דבר, תתברכנה כל משפחות האדמה
  

אולם ולחגוג את החופש קרוא "שלח את עמי " למהעולם הרחב מנהיגים וציבור קל ופופולרי ל
 אמתיתמתוך חופש וחירות  "  ַעִּמי, ְוַיַעְבֻדִני- ַׁשַּלח ֶאת"  -והמחייב  היהודי יודע את הפסוק המלא

איליו צוותיו ולקיים את מ ציוונובחר בנו והוא שלחירות  הוא שהוציאנו .אנו בוחרים לעבוד את ה'
  .ולהתפלל אנו צריכים להודות

  
את ולהנציח חכמי ישראל בחרו לחגוג  הזה, יהודיהחג העצמאות שבהרב שמואל שפירא אומר 

אבל בבית , יחד  רבה בשמחה ,ותבצניע  -  מיוחדת ליהדותהבדרך חינוכית החג הזה כיאה ליהדות 
   .במות מפוארותמרהיבים ו זיקוקיםוליווי ירועים המוניים אנדרש לערוך לא  .עם בני המשפחה

  
רבה  מהכובח מסורת ישראלעיון בספרים הקדושים של באמצעות בלימוד בחינוך ו היהדות דוגלת

אחדות ושירים  ,ארוחה טובה ,שמחהמלווה בוכאשר זה כל אות ומילה לימוד מתוך דיוק 
  . הרי שזה משובח משפחתית

   
  שמח חירות וחג שבת שלום

 
 

  שלר איתן
 לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל.


