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Unit 1: Shabbat and Freedom

 השבת והחירות:יחידה א

This set of lessons will explore Shabbat from a .בסדרת השיעורים שלפנינו נעסוק בשבת מהזווית הפילוסופית
philosophical point of view. Through an introduction to  ודרכם נתוודע,נכיר את דברי ההגות והמחשבה שנכתבו עליה
the kinds of scholarship and thought that have been
.לרעיונות ולערכים היסודיים העומדים בבסיס מושג השבת
written about it, we will become aware of with the
fundamental ideas and values that underlie the concept
of Shabbat.
It is appropriate to begin our introduction to Shabbat with
its sources in the Torah. The Torah relates that in the
revelation at Mt. Sinai, God gave the Children of Israel
the Ten Commandments, which include the commandment about Shabbat. This event is described twice, in
Exodus (Chapter 20) and in Deuteronomy (Chapter 5).
With your havruta, read the two versions of the commandment on Shabbat, paying attention to the small
differences between them.

ראוי לפתוח את ההיכרות עם השבת באמצעות המקורות שבהם
 התורה מספרת כי במעמד הר סיני נתן.היא מופיעה בתורה
 שבהם גם הציווי על,האל לבני ישראל את עשרת הדברות
,( בספר שמות )פרק כ: מאורע זה מוזכר פעמיים בתורה.השבת
 קראו יחד את הציווי על השבת בשני.(ובספר דברים )פרק ה
: שימו לב להבדלים הקלים ביניהם,המקורות

Exodus 20:8-11

יא-ח:שמות כ

Remember the sabbath day and keep it holy.
.יוֹם הַ שַּׁ בָּת לְקַ דְּ שׁוֹ-זָכוֹר אֶ ת8
Six days you shall labor and do all your work,
.מְ לַאכְתֶּ ָך-שֵׁ שֶׁ ת י ָמִ ים תַּ עֲ ב ֹד ו ְעָ שִׂ יתָ כָּל9
10
but the seventh day is a sabbath of the Lord your God: מְ לָאכָה אַ תָּ ה וּ ִבנְָך-תַ עֲ שֶׂ ה כָל-ו ְיוֹם הַ שְּׁ בִיעִ י שַׁ בָּת לַה' אֱ ֹלהֶ יָך ֹלא10
you shall not do any work – you, your son or daughter,
.וּבִתֶּ ָך עַ בְדְּ ָך ו ַאֲ מָ תְ ָך וּבְהֶ מְ תֶּ ָך וְג ְֵרָך אֲ שֶׁ ר בִּשְׁ עָ ֶריָך
your male or female slave, or your cattle, or the stranger -הַ יָּם ו ְאֶ ת-אָרץ אֶ ת
ֶ ָה-הַ שָּׁ מַ י ִם ו ְאֶ ת-י ָמִ ים עָ שָׂ ה ה' אֶ ת-כִּי שֵׁ שֶׁ ת11
who is within your settlements.
יוֹם הַ שַּׁ בָּת-כֵּן בּ ֵַרְך ה' אֶ ת-בָּם וַיָּנַח בַּיּוֹם הַ שְּׁ בִיעִ י עַ ל-אֲ שֶׁ ר-כָּל
11
For in six days the Lord made heaven and earth and
.וַי ְקַ דְּ שֵׁ הוּ
sea, and all that is in them, and He rested on the seventh day; therefore the Lord blessed the sabbath day
and hallowed it.
8
9

Deuteronomy 5:12-15

טו-יב:דברים ה

Observe the sabbath day and keep it holy, as the Lord
.יוֹם הַ שַּׁ בָּת לְקַ דְּ שׁוֹ כַּאֲ שֶׁ ר ִצוְָּך ה' אֱ ֹלהֶ יָך-שָׁ מוֹר אֶ ת12
your God has commanded you.
.מְ לַאכְתֶּ ָך-שֵׁ שֶׁ ת י ָמִ ים תַּ עֲ ב ֹד ו ְעָ שִׂ יתָ כָּל13
13
Six days you shall labor and do all your work,
מְ לָאכָה אַ תָּ ה-ו ְיוֹם הַ שְּׁ בִיעִ י שַׁ בָּת לַה' אֱ ֹלהֶ יָך ֹלא תַ עֲ שֶׂ ה כָל14
14
but the seventh day is a sabbath of the Lord your God; בְּהֶ מְ תֶּ ָך וְג ְֵרָך אֲ שֶׁ ר-ְשׁוֹרָך ו ַחֲ מ ְֹרָך וְכָל
ְ ו ַאֲ מָ תֶ ָך ו-וּבִתֶּ ָך ו ְעַ בְדְּ ָך-וּ ִבנְָך
you shall not do any work – you, your son or your daugh.בִּשְׁ עָ ֶריָך לְמַ עַ ן י ָנוּחַ עַ בְדְּ ָך ו ַאֲ מָ תְ ָך כָּמוָֹך
ter, your male or female slave, your ox or your ass, or
any of your cattle, or the stranger in your settlements, so
that your male and female slave may rest as you do.
12
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Remember that you were a slave in the land of Egypt ו ְ ָזכ ְַרתָּ כִּי עֶ בֶד הָ י ִיתָ בְּאֶ ֶרץ מִ צ ְַרי ִם ו ַיֹּצִאֲ ָך ה' אֱ ֹלהֶ יָך מִ שָּׁ ם ְבּי ָד15
and the Lord your God freed you from there with a
.יוֹם הַ שַּׁ בָּת-כֵּן ִצוְָּך ה' אֱ ֹלהֶ יָך לַעֲ שׂוֹת אֶ ת-חֲ זָקָ ה וּ ִבזְר ֹעַ נְטוּי ָה עַ ל
mighty hand and an outstretched arm; therefore the Lord
your God has commanded you to observe the sabbath
day.
15

What are the different explanations for the mitzvah of
Shabbat in each of the sources?

?מהם הטעמים השונים למצוות השבת בכל אחד מהמקורות

In this unit we will trace the nature of the connection ביחידת הלימוד הזו נתחקה אחר טיב הקשר בין שתי הסיבות
between these two different reasons, the act of creation
. בין מעשה הבריאה לבין היציאה ממצרים,השונות
and the departure from Egypt.
We can find answers to this question in a careful reading
of the Exodus story. Throughout the story of Israel’s enslavement in Egypt and departure to freedom, the Torah
presents a struggle, both implicit and explicit, between
Pharaoh and God. The Torah suggests that a person
cannot be subject to two different masters. Read the
following two texts from the Exodus story and identify the
explicit and implicit signs in them of the tension between
Pharaoh and God.

.נוכל למצוא מענה לשאלה באמצעות עיון בסיפור יציאת מצרים
,במהלך הסיפור על שיעבוד ישראל במצרים והיציאה לחירות
 התורה.מציגה התורה מאבק סמוי וגלוי בין פרעה לאלוהים
 לפניכם שני.רומזת כי אדם לא יכול להיות כפוף לשני אדונים
 קראו אותם וזהו את הסימנים הגלויים,מקורות מתוך הסיפור
:והסמויים למתח שבין פרעה לאלוהים

Exodus 1:7-10, 14-17
7

יז- יד,י-ז:שמות א

But the Israelites were fertile and prolific; they multiplied
and increased very greatly, so that the land was filled
with them.
8
A new king arose over Egypt who did not know Joseph.
9
And he said to his people, “Look, the Israelite people
are much too numerous for us.
10
Let us deal shrewdly with them, so that they may not
increase; otherwise in the event of war they may join our
enemies in fighting against us and rise from the
ground...”
14
...the various labors that they made them perform.
Ruthlessly they made life bitter for them with harsh labor
at mortar and bricks and with all sorts of tasks in the
field.
15
The king of Egypt spoke to the Hebrew midwives, one
of whom was named Shiphrah and the other Puah,
16
saying, “When you deliver the Hebrew women, look at
the birthstool: if it is a boy, kill him; if it is a girl, let her
live.”
17
The midwives, fearing God, did not do as the king of
Egypt had told them; they let the boys live.

אָרץ
ֶ ָוּ ְבנֵי י ִשְׂ ָראֵ ל פָּ רוּ וַיִּשְׁ ְרצוּ וַיּ ְִרבּוּ וַיַּעַ צְמוּ בִּמְ א ֹד מְ א ֹד ו ַתִּ מָּ לֵא ה7
.א ֹתָ ם
.יוֹסֵ ף-י ָדַ ע אֶ ת-מִ צ ְָרי ִם אֲ שֶׁ ר ֹלא-חָ דָ שׁ עַ ל-וַיָּקָ ם מֶ לְֶך8
.עַ מּוֹ הִ נֵּה עַ ם ְבּנֵי י ִשְׂ ָראֵ ל ַרב ו ְעָ צוּם מִ מֶּ נּוּ-ו ַיּ ֹאמֶ ר אֶ ל9
-תִ קְ ֶראנָה מִ לְחָ מָ ה ו ְנוֹסַ ף גַּם-י ְִרבֶּה ו ְהָ י ָה כִּי-הָ בָה נִתְ חַ כְּמָ ה לוֹ פֶּ ן10
....אָרץ
ֶ ָה-בָּנוּ ו ְעָ לָה מִ ן-שֹׂנְאֵ ינוּ וְנִלְחַ ם-הוּא עַ ל
עֲ ב ֹדָ ה-חַ יֵּיהֶ ם בַּעֲ ב ֹדָ ה קָ שָׁ ה בְּח ֹמֶ ר וּ ִב ְל ֵבנִים וּ ְבכָל-וַי ְמָ ְררוּ אֶ ת14
.עָ בְדוּ בָהֶ ם בְּפָ ֶרְך-עֲ ב ֹדָ תָ ם אֲ שֶׁ ר-בַּשָּׂ דֶ ה אֵ ת כָּל
ו ַיּ ֹאמֶ ר מֶ לְֶך מִ צ ְַרי ִם לַמְ יַלְּד ֹת הָ עִ ב ְִריּ ֹת אֲ שֶׁ ר שֵׁ ם הָ אַחַ ת שִׁ פְ ָרה15
.ו ְשֵׁ ם הַ שֵּׁ נִית פּוּעָ ה
בֵּן הוּא-הָ אָ ְבנָי ִם אִ ם-וּראִ יתֶ ן עַ ל
ְ הָ עִ ב ְִריּוֹת-ו ַיּ ֹאמֶ ר ְבּיַלֶּדְ כֶן אֶ ת16
.בַּת הִ וא ו ָחָ י ָה-ו ַהֲ מִ תֶּ ן א ֹתוֹ ו ְאִ ם
הָ אֱ ֹלהִ ים ו ְֹלא עָ שׂוּ כַּאֲ שֶׁ ר דִּ בֶּר אֲ לֵיהֶ ן מֶ לְֶך-יראן ָ הַ מְ יַלְּד ֹת אֶ ת
ֶ ִו ַתּ17
.הַ יְלָדִ ים-מִ צ ְָרי ִם ו ַתְּ חַ יֶּין ָאֶ ת
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Exodus 5:1-9
1

ט-א:שמות ה

Afterward Moses and Aaron went and said to Pharaoh,
“Thus says the Lord, the God of Israel: Let My people go
that they may celebrate a festival for Me in the
wilderness.”
2
But Pharaoh said, “Who is the Lord that I should heed
Him and let Israel go? I do not know the Lord, nor will I
let Israel go.”
3
They answered, “The God of the Hebrews has manifested Himself to us. Let us go, we pray, a distance of three
days into the wilderness to sacrifice to the Lord our God,
lest He strike us with pestilence or sword.”
4
But the king of Egypt said to them, “Moses and Aaron,
why do you distract the people from their tasks? Get to
your labors!”
5
And Pharaoh continued, “The people of the land are already so numerous, and you would have them cease
from their labors!”
6
That same day Pharaoh charged the taskmasters and
foremen of the people, saying,
7
“You shall no longer provide the people with straw for
making bricks as heretofore; let them go and gather
straw for themselves.
8
But impose upon them the same quota of bricks as they
have been making heretofore; do not reduce it, for they
are shirkers; that is why they cry, ‘Let us go and sacrifice
to our God!’
9
Let heavier work be laid upon the men; let them keep at
it and not pay attention to deceitful promises.”

אָמַ ר ה' אֱ ֹלהֵ י-פַּ ְרע ֹה כּ ֹה-ו ְאַחַ ר בָּאוּ מ ֹשֶׁ ה ו ְאַהֲ רֹן ו ַיּ ֹאמְ רוּ אֶ ל1
.עַ מִּ י וְי ָח ֹגּוּ לִי בַּמִּ דְ בָּר-י ִשְׂ ָראֵ ל שַׁ לַּח אֶ ת
ֵא
ְַשׁ
י ִשְׂ ָר ל ֹלא-ו ַיּ ֹאמֶ ר פַּ ְרע ֹה מִ י ה' אֲ שֶׁ ר אֶ שְׁ מַ ע בְּק ֹלוֹ ל לַּח אֶ ת2
. ַי ִשְׂ ָראֵ ל ֹלא אֲ שַׁ לֵּח-ה' וְגַם אֶ ת-י ָדַ עְ תִּ י אֶ ת
ו ַיּ ֹאמְ רוּ אֱ ֹלהֵ י הָ עִ ב ְִרים נִקְ ָרא עָ לֵינוּ נֵ ְלכָה נָּא דֶּ ֶרְך שְׁ ֹלשֶׁ ת י ָמִ ים3
.י ִפְ גָּעֵ נוּ בַּדֶּ בֶר אוֹ בֶחָ ֶרב-בַּמִּ דְ בָּר וְנִ ְזבְּחָ ה לַה' אֱ ֹלהֵ ינוּ פֶּ ן
הָ עָ ם-ו ַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם מֶ לְֶך מִ צ ְַרי ִם לָמָּ ה מ ֹשֶׁ ה ו ְאַהֲ רֹן תַּ פְ ִריעוּ אֶ ת4
.מִ מַּ עֲ שָׂ יו לְכוּ לְסִ בְֹלתֵ יכֶם
ַ ֵו ַיּ ֹאמֶ ר פַּ ְרע ֹה ה5
.אָרץ ו ְהִ שְׁ בַּתֶּ ם א ֹתָ ם מִ סִּ בְֹלתָ ם
ֶ ָרבִּים עַ תָּ ה עַ ם ה-ן
.שׁ ֹטְ ָריו לֵאמ ֹר-הַ נֹּגְשִׂ ים בָּעָ ם ו ְאֶ ת-וַיְצַו פַּ ְרע ֹה בַּיּוֹם הַ הוּא אֶ ת6
ֹלא ת ֹאסִ פוּן לָתֵ ת תֶּ בֶן לָעָ ם ִללְבֹּן הַ ְלּ ֵבנִים כִּתְ מוֹל שִׁ לְשׁ ֹם הֵ ם יֵלְכוּ7
.ו ְק ֹשְׁ שׁוּ לָהֶ ם תֶּ בֶן
מַ תְ כֹּנֶת הַ ְלּ ֵבנִים אֲ שֶׁ ר הֵ ם ע ֹשִׂ ים תְּ מוֹל שִׁ לְשׁ ֹם תָּ שִׂ ימוּ-ו ְאֶ ת8
כֵּן הֵ ם צ ֹעֲ קִ ים לֵאמ ֹר-נ ְִרפִּ ים הֵ ם עַ ל-עֲ לֵיהֶ ם ֹלא תִ ג ְְרעוּ מִ מֶּ נּוּ כִּי
.נֵ ְלכָה נִ ְזבְּחָ ה לֵאֹלהֵ ינוּ
ֵ
ְִד
ִָשׁ
.שָׁ קֶ ר-י ִשְׁ עוּ בּ בְרי-בָהּ ו ְאַל-הָ אֲ נ ים וְי ַעֲ שׂוּ-תִּ ְכבַּד הָ עֲ ב ֹדָ ה עַ ל9

How do these verses contrast God and Pharaoh?

?כיצד מנגידים הפסוקים בין פרעה לאלוהים

What do you think the verse means when it describes  למה הכוונה,הפסוק מתאר כי המיילדות יראו את האלוהים
the midwives as ‘fearing God”? What makes them fear
?לדעתכם? מה גרם להן לירוא מאלוהים ולא מפרעה
God and not Pharaoh?
How does Pharaoh relate to God? What do you think כיצד פרעה מתייחס לאלוהים? מה דעתכם על האופן שבו הוא
about the way he characterizes the relationship between
?מציג את היחסים שבין בני ישראל לאלוהים
the Israelites and God?
What do you think about the contrast: is it possible to  האם ניתן לעבוד את האל כאשר:מה דעתכם על ההנגדה
serve God while one is subject to human authority?
?כפופים לסמכות אנושית? כיצד
How?
If indeed serving God is in contrast to serving Pharaoh,  מה אנו למדים,אם אכן עבודת האל מנוגדת לעבדות לפרעה
what do we learn from that about the nature of servitude,
? וכנגדו על מושג החירות,מכאן על מושג העבדות
and in contrast to it, about the nature of freedom?
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To delve more deeply into the concept of freedom, we
will examine several sources relating to slavery. Tractate
Hagigah opens with the question of who is obligated in
the re’iyah, a special burnt offering, brought at pilgrimage times. The Mishnah in Hagigah states that a slave
is exempt from the commandment to bring the re’iyah
pilgrimage sacrifice, and the Talmud, commenting on the
mishnah, explains that slaves are exempt from positive
commandments that depend on time.

 נעיין במספר מקורות,על מנת להעמיק במושג החירות
 מסכת חגיגה פותחת בשאלה מי חייב.המתייחסים לעבדות
 במשנה נכתב שעבד פטור.בעולת ראיה בזמן העלייה לרגל
,(ממצוות הבאת קרבן ראייה )קרבן המובא בשעת העלייה לרגל
והגמרא מפרשת את המשנה ומסבירה שהעבד פטור ממצוות
:("עשה שתלויות בזמן )"מצוות עשה שהזמן גרמא

Babylonian Talmud, Tractate Hagigah 4a

תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף ד עמוד א

Rav Huna said: The Torah says [about pilgrimage]: “fa-  מי שאין לו אלא אדון- ' אמר קרא אל פני האדון ה:אמר רב הונא
cing the Lord God” – that is, everyone who has only one
. יצא זה שיש לו אדון אחר,אחד
Lord, excluding anyone who has another lord.
The Shulhan Arukh codifies the halakhah accordingly:

:וכן נפסק להלכה בשולחן ערוך

Shulhan Arukh, Orah Hayyim 70

 סימן ע, אורח חיים,שולחן ערוך

Women and slaves are excempt from the obligation of נשים ועבדים פטורים מקריאת שמע מפני שהיא מצוות עשה
reciting Shema, because it is a positive time-bound
.שהזמן גרמא
commandment.
Rav Huna asserts that a person who has a master, such  כגון העבד לא יכול לעבוד,רב הונא טוען שמי שיש לו אדון אחד
as a slave, cannot serve another master, that is, God.  ה"תורה תמימה" מבקש להרחיב. משמע לאלהים,לאדון אחר
The Torah Temimah here tries to broaden and explain
.ולהסביר את הבעייתיות שבכפיפות הכפולה
the problematic nature of double subordination.
R. Barukh Ha-Levi Epstein, in the commentary Torah , שמות פרק יג," פירוש "תורה תמימה,ר' ברוך הלוי אפשטיין
Temimah on Exodus 13, note 42:
הערה מב
Because women do not have control or authority over  כי משועבדות הן,משום שהנשים אין הזמן מסור בידן וברשותן
their own time, since they are subordinate to their לבעל… גם עבד ושפחה אין זמנם בידם מפני שעבודם
husbands… Similarly neither male nor female slaves
.לאדוניהם
have control over their own time because of their
subordination to their masters.
According to these halakhic sources, what is the slave לפי מקורות הלכתיים אלה מה נלקח מהעבד? איזו זכות נשללת
deprived of? What right is denied him because of his
?ממנו בהיותו עבד
enslavement?
Note the parallel between women and slaves. Think
about the historical periods in which the sages wrote
these statements, and compare them to our own time.
What changes have taken place in the status of women

 חשבו על התקופה בה חיו.שימו לב להקבלה בין נשים לעבדים
 אילו שינויים חלו: והשוו לימינו,החכמים שכתבו את הדברים
במעמד הנשים בחברה? ואילו שינויים ביחס לעבדים? האם
משהו מהפירושים העתיקים הללו עודנו רלוונטי לתקופתנו? אם
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in society? What changes have taken place with respect
to slavery? Is something about these ancient explanations still relevant in our time – and if so, what?

?כן – מה

Let’s return to Shabbat. What do you know about shab-  מה אתם יודעים עליה? מהי: חשבו על השבת.נחזור אל השבת
bat? What is it? What is distinctive about it? How is
?ומה מאפיין אותה? כיצד השבת קשורה לחירות
Shabbat connected to freedom?
R. Yehudah Ha-Levi, the great 12th century Spanish  התמודד,12- גדול משוררי ספרד בן המאה ה,רבי יהודה הלוי
poet, grappled with the question of servitude and  והביע את,עם שאלת העבדות והחירות ויחסה לעבודת האל
freedom and its relationship to the service of God, and
:(תחושותיו בשיר )ניתן להאזין לביצוע של אתי אנקרי לשיר
expressed his impressions in poetry (you can listen to
Etti Ankari’s version here):
R. Yehudah Ha-Levi, Slaves of Time

( רבי יהודה הלוי )ריה"ל,עבדי הזמן
– עַ בְדֵ י זְמָ ן עַ בְדֵ י עֲ בָדִ ים הֵ ם
:עֶ בֶד אֲ דֹנָי הוּא ְלבַד חָ פְ שִׁ י
אֱ נוֹשׁ חֶ לְקוֹ-עַ ל כֵּן ְבבַקֵּ שׁ כָּל
."חֶ לְקִ י אֲ דֹנָי!" אָמְ ָרה נַפְ שִׁ י

Slaves of time are slaves of slaves –
Only the slave of God is free:
Therefore when each one seeks his portion
“My portion is God,” my soul declares.

This poem of R. Yehudah Ha-Levi’s, too, connects the .גם בשיר זה של ריה"ל יש קשר בין מושג הזמן למושג העבדות
concept of time and the concept of servitude. What does מה טוען ריה"ל בשורה הראשונה בשיר? מה דעתכם על טענה
Ha-Levi assert in the poem’s first line? What do you
?זו
think about that claim?
What does Ha-Levi assert in the second line? Do you מה טוען ריה"ל בשורה השנייה? האם אתם מסכימים עם טענה
agree with this claim? Why or why not?
?זו? מדוע
This poem opposes the prevailing claim in our day that שיר זה עומד כנגד הטענה הרווחת בימינו כי חירות ודת או
freedom and religion, or freedom and God, are hostile to , ריה"ל טוען כי דווקא עבד האל.חירות ואל הינן עוינות זו לזו
one another. HaLevi claims that, on the contrary, only
. הוא ורק הוא יכול באמת להיות חופשי,אדם שהאל הוא אדונו
the servant of God, the human being whose master is
God, can truly be free.
, בנאומו של המשחרר הגדול,תחושה דומה בוטאה היטב
A similar feeling is well expressed in the words of the
:אברהם לינקולן
great liberator, Abraham Lincoln:
Abraham Lincoln, Gettysburg Address (1863)

(1863)  בנאום גטיסברג,אברהם לינקולן

It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us – that from these honored dead we take
increased devotion to that cause for which they here gave the last full measure of devotion – that we here highly
resolve that these dead shall not have died in vain – that this nation, under God, shall have a new birth of
freedom – and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
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Lincoln, like Ha-Levi, sees a connection between  רואה קשר בין ההכרה באלוהים לבין, בדומה לריה"ל,לינקולן
awareness of God and a life of freedom. What do you ? מה לדעתכם הקשר בין הכרה באל לבין חירות.חיים של חירות
think the connection is between awareness of God and
freedom?
In what way does this awareness help establish a society based on the value of freedom?

?במה תורמת הכרה זו לכינון חברה המיוסדת על ערך החירות

The creation of the world and the Exodus from Egypt
meet in Shabbat. The God who created the world is the
same God who took the Israelites out of Egypt and
commanded them about Shabbat. Throughout generations Jews have kept Shabbat, and in doing so have
made it a symbol of Judaism in particular, and humanistic religion in general: one day in each week when the
human being’s condition is free.

 האל שברא את.מעשה בראשית ויציאת מצרים נפגשים בשבת
 וציווה אותם, הוא האל שהוציא את בני ישראל ממצרים,העולם
 ובכך היא, לאורך הדורות שמרו היהודים על השבת.על השבת
הפכה לסמל של היהדות בפרט ושל הדתות המונותאיסטיות
. יום אחד בשבוע בו האדם נמצא במצב של חירות:בכלל

To conclude this first unit, and in light of the sources we
 מהו לדעתכם, ולאור המקורות שלמדנו,לסיום היחידה הראשונה
have learned, what do you think is the connection
 בורא,טבעי-הקשר בין מונותאיזם – האמונה באל אחד על
between monotheism – the belief in one God, transc?העולם – לחירות? וכיצד השבת מגלמת זאת
ending nature, creator of the universe – and freedom?
How does the Shabbat embody this?
The Gettysburg Address is one of the most important
speeches of United States history, and President
Abraham Lincoln’s most famous. He gave it on
November 19th, 1863, during the American Civil War, at
the dedication of a memorial at the place where the
Battle of Gettysburg, one of the war’s decisive battles,
had taken place. In the speech Lincoln explains the
value of human equality, anchored in the American
Declaration of Independence. He defines the Civil War
as a ‘new birth of freedom,’ that may bring true equality
to all citizens of the United States, in a prolonged battles
not only for the Union, but testing whether a nation
committed to freedom, and to the proposition that all
human beings are created equal, can indeed endure.

 מן הנאומים החשובים בהיסטוריה של ארצות:נאום גטיסברג
 נחשב לנאומו המפורסם ביותר של הנשיא אברהם,הברית
 במהלך מלחמת,1863  בנובמבר19- הנאום נישא ב.לינקולן
 מן הקרבות, מעט לאחר קרב גטיסברג,האזרחים האמריקנית
 בנאום פרש לינקולן את עקרונות השוויון.המכריעים במלחמה
 הוא. שאף עוגנו בהכרזת העצמאות של ארצות הברית,האנושי
 שתביא,"הגדיר את מלחמת האזרחים כ"לידה חדשה של חירות
 שאינו, במאבק מתמשך,שוויון אמיתי לכל אזרחי ארצות הברית
 אלא גם מאבק הבוחן את התמדת קיומה של,רק למען האיחוד
.כל אומה המאמינה בחירות ובכך שכל בני האדם נבראו שווים
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