
 תשע"ח שבט            בס"ד 

 באנגיעות מפרשת השבוע 

      . בהיסטוריהומתועד הידוע  הראשון ,לשחרור המאבק הלאומיהצלחת בפרשת בא על נקרא בע"ה השבת 
ועוברים מדור לדור אלפי שנים ללא בדייקנות  יםמתועדבזמן ולאחר המאבק  השתלשלות האירועים לפני,

רך חיים שונה והפוכה התורה מלמדת ד .באותות ובמופתים עצומים לחופשיעם ישראל יוצא  כל תקדים.
התורה  .מסיבות ריקודים מלאי אלכוהולבמקום להיכנס לאופוריה של ניצחון ועריכת  משאר האומות.

 בפרשה נמסרות לראשונה לעם ישראל כעם, .שונותמצוות ומיד מוסרת  ,את השמחה "הורסת"כביכול 
עצמו  משהכך שרבי אהרון הלוי בעל "ספר החינוך" מונה בפרשה עשרים מצוות . שפע של מצוות עד כדי 

עם ישראל יצא לחופשי מעול פרעה ומצרים אולם אין הכוונה לפריקת כל עול על חינוך לעתיד. בכלל  מדבר
התורה מעודדת שמחה אולם בזמן המתאים, ולראיה מאז ועד היום  .אלא חינוך לחיים של תורה ומצוות

ָך  וגגים מתוך שמחה ובציווי של "אנו ח ַמְחתָׂ ְבַחגֶּ   " את זכרם של האירועים הללו.ְושָׂ

תהליך  .פור יציאת מצרים הוא חלק מרכזי ומהותי בחינוך של עם ישראלימסביר שסהרב יונתן זקס 
פעמים  3דבר על חינוך ב ממשה הגאולה כולל גם תהליך של חינוך לדרך חיים ישרה של תורה מצוות .

משה יכל לדבר  .הסיפור שעומד להתרחש ממש עכשיולקח מ ילדיהםלחנך את בעתיד חובת ההורים  .שונות
י" אומה של מחנכים וליצור אך הוא מדבר על עתיד עבדות, על ביטול השהגיע, על החופש  יָׂה, כִּ ֹיאְמרּו -ְוהָׂ

ם. ה ַהֹזאת, לָׂכֶּ ֲעֹבדָׂ ה הָׂ ם מָׂ ם ְבֵניכֶּ ַבח ֲאֵליכֶּ ם זֶּ ַסח ַעל-ַוֲאַמְרתֶּ ר פָׂ ַסח הּוא לה' ֲאשֶּ ֵתי ְבֵני-פֶּ ם, -בָׂ ְצַריִּ ֵאל ְבמִּ ְשרָׂ יִּ
ת ְגפֹו אֶּ ת-ְבנָׂ ם, ְואֶּ ְצַריִּ יל" ...-מִּ צִּ ֵתינּו הִּ ְנָך, ַבּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר:" בָׂ ַגְדתָׂ ְלבִּ י,   ְוהִּ י, ְבֵצאתִּ ה ה' לִּ שָׂ ה, עָׂ ַבֲעבּור זֶּ

ם " ... יִּ ְצרָׂ מִּ יָׂה"  מִּ י ְוהָׂ ר יִּ -כִּ חָׂ ְנָך, מָׂ יו-ֵלאֹמר ַמהְשָאְלָך בִּ ם, --ֹזאת: ְוָאַמְרתָׂ ֵאלָׂ ְצַריִּ מִּ יָאנּו ה' מִּ ק יָׂד הֹוצִּ ְבֹחזֶּ
ים ". עם ישראל עוד לא יצא לחופשי ואפילו לא הריח את החירות אך משה מסדר להם את  דִּ ֵבית ֲעבָׂ מִּ

להעביר מדור לדור את הסיפור, הראש ונותן להם להביט קדימה אל העתיד הרחוק יחד עם מתן אחריות 
, הבסיס שלנו שונה ,זה לא שאנו שאר האומות שונה מ אומה .הבסיס של הזהות שלנו וזה ,מסורתבניית 

ולא נהיה שונים  נאבד אנו את החופשסיפור היציאה לחופש הבסיס שלנו ואת אם נשכח את טובים יותר, 
וכחות מדעיות וה , אמונות זרות,של אליליםייחודית בעולם זהות ואמונה לנו ש י.מהעמים האחרים 
                                                                                                                                       .שכביכול סותרות 

ת על עבודת אלילים המבוסס חברה המצריתמהמיד למלאכה של יצירת חברה הפוכה לגמרי משה יוצא 
שבה כל יחיד נושא את צלמו של בסיס האמונה היהודית התלויה בכל בפרעה ה"אל" לעומת  וכשפים
רבויות ת .שבה כולם שובתים יום אחד בשבוע )מרצון חופשי ולא בכפיה (סוציאלית חברה בניית  .אלוקים

 בכל רחבי העולם היהודים מאז ומעולם .רבי רושם מונומנטים השקיעו את מלוא מרצם והונם בבניית
במקום להתחיל להקים צבא ושרשרת פיקוד מתחיל בחינוך משה  משותף.בבסיס השקיעו בחינוך ולימוד 

לאחר חרבן הבית השני בנו מזכיר שהרב זקס  .הבסיס לשימור החירות וזה ,הוא מכין תשתית לחינוך
מנת בכספי ציבור " והתקינו שיהו מושיבין הממוהראשונה בעולם חובה  חינוךההיהודים את מערכת 

מלמדי תינוקות בירושלים... בכל פלך ופלך... ובכל עיר ועיר " )בבא בתרא ( מושיבין מלמדי תינוקות בכל 
מדינה ומדינה ובכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר. וכל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן מחרימין את אנשי 

ות, ואם לא הושיבו מחריבין את העיר, שאין העולם מתקיים אלא בהבל העיר עד שמושיבין מלמדי תינוק
" תני רבי שמעון בן יוחי: אם ראית עיירות שנתלשו .  )רמב"ם משנה תורה (פיהם של תינוקות של בית רבן 

באנגליה  לעומת זאת .ממקומן בארץ ישראל, דע לך שלא החזיקו בשכר סופרים ומשנים" )חגיגה א' (
                                                                  ...1852בארה"ב מ  1870ינוך חובה החל רק משנת חנאורה ", ה"

. רבי יהושוע  והפרטי דר העדיפויות הקהילתיבסייחסה חשיבות כה גדולה ללימוד ולחינוך שדת אחרת אין 
. משה מלמד שהחירות היא הרבה " תורהאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד "במסכת אבות דרש 

יציאה לחירות זהו מאמץ תמידי לשמירה על הקיים מתוך לימוד וזיכרון של היותר מאותו רגע של 
 םתלמוד תורה החינוך ,  .לכן אנו חוגגים את פסח וסוכות ומזכירים בתפילות את יציאת מצרים ,השעבוד

כינויו של משה הוא רבנו , לא  .רת לאורך הדורותהחומות של המורשת המפוא ישומר ,של היהדות םיסוד
זה  ולהתמקצעפשוט משה המורה והמחנך זו הזירה בה אנו צריכים להיות  .,אלופינוגיבורנו , מלכנו 

  .התחום שהבדיל אותנו ושמר עלינו כעם ששרד מכל העמים שנעלמו ולמרות הצוררים שקמו כנגדנו

 .שבת שלום                   .

 איתן שלר   

 

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


