
 

 

לורד יונתן זקס שהיה חבר ההנהלה הבינלאומית של  ,הרב על פטירתו של מרכין ראשאבל ומסע ישראלי 
בית מסע ישראלי משתתף בצערו של אחיו . מסע ישראלי והיה יועץ חינוכי למסע ישראלי בשנים האחרונות

 .ד אלן סאקס חבר הנהלת מסע ישראלי ושולח תנחומים עמוקים למשפחה כולה"עו

. ח אבריו"יהודי וציוני בכל רמ, מורה, רב זקס היה השראה עבור העולם כולו ועבור מסע ישראלי כאדםה
 .חבל על דאבדין ולא משתכחין

, לחיות במקום כזה. אני מנסה להעלות בדעתי איזו הרגשה יש לאדם היורש מבנה כמו טירת וינדזור"
לימוד ההיסטוריה הזאת ...ההיסטוריה הזאתפירושו לרצות לדעת את , הרווי בכל כך הרבה היסטוריה

הוא . לא הייתי בוחר בו. המבנה הזה יהיה ההיסטוריה שלי מפני שירשתי אותו. איננו גילוי עובדות סתם
יחסים מוסריים עם העבר ועם , אבל בלית ברירה הייתי מקבל עלי מערכת של מחויבויות. היה בוחר בי

 ...הטירה ושל יורשיהנעשה חלק מההיסטוריה של  הייתי .העתיד
אבל אנו בעליו של . לא זה סוג העם שלנו. היהודים לעולם לא יהיו בעלים של מבנים כמו טירת וינדזור

הטירה . משהו שהודו אינו נופל מהודם של הבניינים האלה והזמן קידש אותו עוד יותר משקידש אותם
, נמסרה מדור לדור, יא נשמרה מאות בשניםאבל גם ה. כי אם מילים, היהודית אינה בנויה לבנים או אבנים

כילד ידעתי שיום אחד אירש אותה . נצרוה וקיימוה באהבה, גם אותה הרחיבו וביצרו תקופה אחר תקופה
יותר . מקום שאפשר לחיות בו, ובכל זאת זהו בית, אין זה מבנה. כפי שהם ירשו אותה מהוריהם, מהוריי

בדיוק כפי שיודע יורש של , אני יודע. הוא חלק ממורשת האנושות וגם, אנחנו שייכים לו, משהוא שייך לנו
לכך התכוון אדמונד ברק . ושאני חב חוב של נאמנות לעבר ולעתיד, שאני חוליה בשלשלת הדורות, טירה

אני חלק . 'המתים והעתידים להיוולד, לא רק בין החיים אלא בין החיים'כשכינה את החברה שותפות 
ובבוא . נים נכתבו בידי אבות אבותיי ואת הפרק הבא שלו אני נקרא עתה לכתובמסיפור שפרקיו הראשו

יוכל להמשיך , לא פחות מטירת וינדזור, כך שהסיפור היהודי, והם לילדיהם, השעה עליי להעבירו לילדיי
 ".להתקיים

חיי ולאחרים מה פירושו של דבר להכניס את הנוכחות האלוהית לאנחנו יהודים כדי להראות לעצמנו 
ובכך להתחיל לבנות , לבתים ולקהילות, למשפחה, לקשר הנישואים, ליחסים שבין אדם לחברו, היומיום

. חברה שהיא בת חורין במובן העמוק והרחב ביותר של המילה, חברה המכבדת את צלם אלוהים שבאדם
כשאנו . תו מסעאנו נעשים חלק מאו, בעודנו משחזרים את מסענו מלחם העוני אל יין החירות, בחג הפסח

בדיוק , אנחנו נמשכים אל תוך סיפור שהוא בעת ובעונה אחת אינטימי ואדיר, הופכים אותו למסענו שלנו
 .והיום הוא מאתגר לא פחות, הוא היה אתגר בעבר. זהו עמנו וזהו סיפורנו. כמו סדר הפסח עצמו

 (בטירת וינדזור ונתן זקס רבה הראשי של אנגליה'של הרב לורד ג 0222מתוך נאומו בשנת )

מסע של , בארץ הזושלהם מסע ישראלי מאפשר למשתתפים בו לכתוב את סיפורם האישי במסע החיים 
מסע  .שלנו המסעמסע של עם שהופך להיות  .העם היהודי לדורותיו המתפרש על פני ארבעת אלפים שנים

נשלם  מסע שטרם, ידיאליםערכים וא, אלא מוביל אל דרך חיים, שאינו חותר למקום פיזי כלשהו בהכרח
 .והוא מאתגר אותנו אז והיום

חבר ההנהלה הבינלאומית והיועץ החינוכי של , ונתן זקס שותף לרעיון המסע'לזיכרו של הרב הלורד ג

 .מסע ישראלי

 .יהי זכרו ברוך
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