
ל דוֹ גָּ ׁש  ֻכ ְר ּבִ  ּ או ְצ יֵ ן  ֵכ י  ֵר ֲח ַא   וְ

, רבי יצחק מאיר מגור, "ם"ליקוטי הרי"בעל ה
' עמ, שמות(וגם מסביר מדוע , יציאת מצרים

עיקר . בסדרות האלה המדברים ביציאת מצרים ייגע כל אחד את עצמו כמו שמייגע את עצמו בהלכה ובתוספות קשה
דאי עצה וישועה ובסדרות האלו מיציאת מצרים יש בוו

ולדקדק בפרטים כאילו היו , מוטל עלינו ללמוד את פרשיות יציאת מצרים בעיון
רים יש אומר הרבי מקוצק שביציאת מצ, שנית

יציאת מצרים איננה , כלומר. וגם לעם ישראל ולעולם כולו
תמיד יש לחדש את עניין גלות מצרים והגאולה 

בפרשת בשלח בני ישראל כבר . ננסה לבחון חוט רעיוני השוזר יחד נקודה אחת בכל הפרשות העוסקות ביציאת מצרים
 מה ).כב, טו( "סּוף ִמַּים ִיְׂשָרֵאל ַוַּיַּסע ֹמֶׁשה ֶאת

? ואולי אף מתנגדים לה, כאילו היו ישראל סבילים בנסיעה זו

 ;והיו ישראל מוצאין אותם בים ,)מכילתא(שִעטרו מצרים סוסיהם בתכשיטי זהב וכסף ואבנים טובות 
לפיכך הוצרך להסיען  ,"תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף

ישראל רצו . םללקט ותחילה ובני ישראל  
ה המקום הראשון אין ז .בעל כורחםמשם הסיעם 

מכת בכורות משתוללת בעוד , כבר בעת היציאה
היציאה בחופזה ממצרים לא הותירה זמן לבצקם של ישראל 

). לה, יב" (ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָעׂשּו ִּכְדַבר ֹמֶׁשה ַוִּיְׁשֲאלּו ִמִּמְצַרִים ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְׂשָמלֹת
כלי כסף וכלי זהב  אבל יש להם זמן לעסוק באיסוף

מכת  אל הזמן שבין, אחורה טעמ נחזור אם ו 
ֶאל ֹמֶׁשה עֹוד ֶנַגע ֶאָחד  'ַוּיֹאֶמר ה: "להי- ציווי א

ַּדֶּבר ָנא ְּבָאְזֵני ָהָעם ְוִיְׁשֲאלּו  :ָאִביא ַעל ַּפְרעֹה ְוַעל ִמְצַרִים ַאֲחֵרי ֵכן ְיַׁשַּלח ֶאְתֶכם ִמֶּזה ְּכַׁשְּלחֹו ָּכָלה ָּגֵרׁש ְיָגֵרׁש ֶאְתֶכם ִמֶּזה

דברים דומים  ה"הקב מר לוו א ,ישראל ממצרים

ֶאת ָיִדי ְוִהֵּכיִתי ֶאת ִמְצַרִים ְּבֹכל ִנְפְלֹאַתי ֲאֶׁשר  ְוָׁשַלְחִּתי
ְוָׁשֲאָלה ִאָּׁשה : ְוָנַתִּתי ֶאת ֵחן ָהָעם ַהֶּזה ְּבֵעיֵני ִמְצָרִים ְוָהָיה ִּכי ֵתֵלכּון לֹא ֵתְלכּו ֵריָקם

  .םֵּביָתּה ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְׂשָמלֹת ְוַׂשְמֶּתם ַעל ְּבֵניֶכם ְוַעל ְּבֹנֵתיֶכם ְוִנַּצְלֶּתם ֶאת ִמְצָרִי

 

ל דוֹ גָּ ׁש  ֻכ ְר ּבִ  ּ או ְצ ֵ י ן  ֵכ י  ֵר ֲח ַא וְ
ב  ר יה ר ו ו ס מ ז  ו   ע

  להעמיק בעצת גאולת מצרים

בעל ה. בדרך למעמד הר סיני, את מצריםי פרשת בשלח מסיימת את סיפור יצ
יציאת מצריםבפרשות עד כמה יש להתייגע ולהעמיק  ,הרבי מקוצק

בסדרות האלה המדברים ביציאת מצרים ייגע כל אחד את עצמו כמו שמייגע את עצמו בהלכה ובתוספות קשה
ובסדרות האלו מיציאת מצרים יש בוו... הגלות הוא מה שכל אחד הוא בגלות אצל המידות שלו

  .בפרטות ובכללות גם כן אחדליציאה וגאולה לכל 

מוטל עלינו ללמוד את פרשיות יציאת מצרים בעיון, ראשית. שני דברים אומר הרבי מקוצק
שנית. תיבנה התמונה השלמה, מתוך תשומת הלב לפרטים. 

וגם לעם ישראל ולעולם כולו, בצורה אישית' גם לכל אחד ואחד כעובד ה
תמיד יש לחדש את עניין גלות מצרים והגאולה . אלא היא אירוע מכונן שנותר רלוונטי לכל דור ודור

  .מבט קיומי מתוך, להתבונן בפרשות האלה בהתעמקות

ָרֵאל    ִיׂשְ

ננסה לבחון חוט רעיוני השוזר יחד נקודה אחת בכל הפרשות העוסקות ביציאת מצרים
ַוַּיַּסע ֹמֶׁשה ֶאת: "והנה נאמר, ומרים עם שאר הנשים כבר ניגנו בתופים

כאילו היו ישראל סבילים בנסיעה זו, מדוע נדרש משה להסיע אותם? "ַוַּיַּסע
  : י במקום ביאר על פי המדרש

שִעטרו מצרים סוסיהם בתכשיטי זהב וכסף ואבנים טובות  .הסיען בעל כרחם
תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף") שיר א(' שנא ,וגדולה היתה ביזת הים מביזת מצרים

.  

 ,אל היבשההים  ם ותכשיטיהם עלו ונשטפו מןרכוש, והמצרים טבע
הסיעם נדרש ל משהש עד , להישאר ולהמשיך וללקט עוד ועוד מביזת מצרים

כבר בעת היציאה. של יציאת מצרים בהקשר כסף וכלי זהב ילכ ,אנו פוגשים רכוש
היציאה בחופזה ממצרים לא הותירה זמן לבצקם של ישראל . על ישראל לעזוב את ארצםהמצרים 

ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָעׂשּו ִּכְדַבר ֹמֶׁשה ַוִּיְׁשֲאלּו ִמִּמְצַרִים ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְׂשָמלֹת" ?זמן ישכן 
אבל יש להם זמן לעסוק באיסוף, זמןלעבדים המשוחררים להכנת לחם הראוי לשמו אין 

ו  ".ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָעׂשּו ִּכְדַבר מֶֹׁשה", במעשה מתכונןמדובר התורה מספרת לנו ש 
ציווי אאלא , מתברר שזו אפילו לא רק בקשת משה מהעם, 

ָאִביא ַעל ַּפְרעֹה ְוַעל ִמְצַרִים ַאֲחֵרי ֵכן ְיַׁשַּלח ֶאְתֶכם ִמֶּזה ְּכַׁשְּלחֹו ָּכָלה ָּגֵרׁש ְיָגֵרׁש ֶאְתֶכם ִמֶּזה
  ". ת ְרעּוָתּה ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהבִאיׁש ֵמֵאת ֵרֵעהּו ְוִאָּׁשה ֵמאֵ 

ישראל ממצרים תנו נקרא לשליחות הוצא בו משה רב  מעמד הסנהכבר ב 

ְוָׁשַלְחִּתי: ַוֲאִני ָיַדְעִּתי ִּכי לֹא ִיֵּתן ֶאְתֶכם ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלֲהלְֹך ְולֹא ְּבָיד ֲחָזָקה
ְוָנַתִּתי ֶאת ֵחן ָהָעם ַהֶּזה ְּבֵעיֵני ִמְצָרִים ְוָהָיה ִּכי ֵתֵלכּון לֹא ֵתְלכּו ֵריָקם: ֶאֱעֶׂשה ְּבִקְרּבֹו ְוַאֲחֵרי ֵכן ְיַׁשַּלח ֶאְתֶכם

ֵּביָתּה ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְׂשָמלֹת ְוַׂשְמֶּתם ַעל ְּבֵניֶכם ְוַעל ְּבֹנֵתיֶכם ְוִנַּצְלֶּתם ֶאת ִמְצָרִי ִמְּׁשֶכְנָּתּה ּוִמָּגַרת

שת  ר חפ ל ש   ב

להעמיק בעצת גאולת מצרים

פרשת בשלח מסיימת את סיפור יצ
הרבי מקוצק ,מביא בשם רבו

 ):קנה

בסדרות האלה המדברים ביציאת מצרים ייגע כל אחד את עצמו כמו שמייגע את עצמו בהלכה ובתוספות קשה
הגלות הוא מה שכל אחד הוא בגלות אצל המידות שלו

ליציאה וגאולה לכל 

שני דברים אומר הרבי מקוצק
. פירוש תוספות קשה

גם לכל אחד ואחד כעובד ה, עצה וישועה
אלא היא אירוע מכונן שנותר רלוונטי לכל דור ודור, אירוע מהעבררק 

להתבונן בפרשות האלה בהתעמקות, ממצרים

ה ע מֹׁשֶ ַּּסַ ָרֵאל  ֶאת ַוי ִיׂשְ

ננסה לבחון חוט רעיוני השוזר יחד נקודה אחת בכל הפרשות העוסקות ביציאת מצרים
ומרים עם שאר הנשים כבר ניגנו בתופים, שרו שירה

ַוַּיַּסע"משמעות הביטוי 
י במקום ביאר על פי המדרש"רש

הסיען בעל כרחם
וגדולה היתה ביזת הים מביזת מצרים

.בעל כרחם

המצרים טבעבזמן ש 
להישאר ולהמשיך וללקט עוד ועוד מביזת מצרים

אנו פוגשים רכושבו 
המצרים  לחצו, במצרים

כן  האבל ְלמ, חלתפו
להכנת לחם הראוי לשמו אין 

  ! םשעבדימהמ 

התורה מספרת לנו ש 
, חושך למכת בכורות

ָאִביא ַעל ַּפְרעֹה ְוַעל ִמְצַרִים ַאֲחֵרי ֵכן ְיַׁשַּלח ֶאְתֶכם ִמֶּזה ְּכַׁשְּלחֹו ָּכָלה ָּגֵרׁש ְיָגֵרׁש ֶאְתֶכם ִמֶּזה
ִאיׁש ֵמֵאת ֵרֵעהּו ְוִאָּׁשה ֵמאֵ 

כבר ב , בחזרה לאחור
  ):כב- יט, ג(

ַוֲאִני ָיַדְעִּתי ִּכי לֹא ִיֵּתן ֶאְתֶכם ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלֲהלְֹך ְולֹא ְּבָיד ֲחָזָקה
ֶאֱעֶׂשה ְּבִקְרּבֹו ְוַאֲחֵרי ֵכן ְיַׁשַּלח ֶאְתֶכם

ִמְּׁשֶכְנָּתּה ּוִמָּגַרת

ס ט  חד "ב ב ש שב ת ף "ה



 

עוד . משה נקרא אל הדגלולפני ש , שנים לפני שהשעבוד מתרחש, עניין רכוש מצרים מתחיל עוד הרבה קודם, ובעצם
  :ה לאברהם"קבבברית בין הבתרים לאברהם אבינו אומר ה

ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ַיֲעבֹדּו : הַוֹּיאֶמר ְלַאְבָרם ָידַֹע ֵּתַדע ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ לֹא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשנָ 
  .ָּדן ָאֹנִכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול

 ,על הנושא הזה ה לצוות את משה"חשוב כל כך לקב מדוע ?מהמצרים ביציאת מצריםכוש של לקיחת הר נה עניי מה 
לעיין  אני מבקש, מקוצק על פי הדרכתו של הרבי ?ומר זאת לאברהם במעמד המכונן והגדול שלברית בין הבתריםואף ל

  . עניין הזהעומקו של ב 

ֵלי ֶכֶסף וְּכֵלי ָזָהב    פעולת תגמול -ּכְ

קומה זו לא מונחת בפשט הכתובים ". פעולת תגמול"בו ניתן לשפוט את נושא ביזת מצרים הוא הראשוני המבט הפשוט ו
שבחמת זעם מנפצים  ,עבדים כועסיםבוודאי איננו מתארים את ישראל כ ; להי-המתארים את המעשה כשמיעה לציווי א

לא עומד  תיאור זה - כאמור ו  ,ולא העם שלנ וזה .ופורצים לבתי המשעבדים ולוקחים מכל הבא לידות זגוגיות של חנוי
אחרי תשלום  -ואחרי כן יצאו ברכוש גדול ): "יד ,בראשית טו(אומר את המילים הבאות ק "רדה . במבחן הפשטגם 

". שכר שעבודם" :אומר גם החזקוניכך ". ארבע מאות שנה יצאו מן העבודה בממון רב חלף עבודתם אשר עבדום
לבין שילוח עבד עברי  ,שראל ממצרים כשהמצרים נותנים להם כלי כסף וכלי זהביוצר הקבלה בין שילוח בני י החזקוני

  . גרנו ויקבו, כשהאדון מעניק לו מצאנו, מסיים את שנות עבודתו אצל אדונוה 

המופיעה מילה נדירה הללו מופיעה בשתי הפרשיות ומראה ש, החזקוני מחזקת את ההקבלה שבדברי 'חמה ליבוביץנ 
. 'ראות לפני הלהי, עלייה לרגלזו קשורים לה מיל רוב המופעים של. "ריקם": פעמים בלבד בחמישה חומשי תורה שש

 :לֹא ְתַׁשְּלֶחּנּו ֵריָקםְוִכי ְתַׁשְּלֶחּנּו ָחְפִׁשי ֵמִעָּמְך : ובעבד עברי נאמר, )כא, ג" (לֹא ֵתְלכּו ֵריָקםְוָהָיה ִּכי ֵתֵלכּון "נאמר אצלנו 
  ). יד- יג, דברים טו(" לֶֹהיָך ִּתֶּתן לֹו-אֱ  'הִּיְקֶבָך ֲאֶׁשר ֵּבַרְכָך ִמֹּצאְנָך ּוִמָּגְרְנָך ּומִ ַהֲעֵניק ַּתֲעִניק לֹו 

קש להראות יהוא ב  ,ממצרים הוציא את בני ישראלה "הקבאשר כש  דומני כי ניתן להסביר? משמעות ההקבלה הזאתמה 
לא יקבלו שכר על שעבדים ל שה לא תיתכן מציאות "בבעולמו של הק. הוא מנהיג את העולם הזה בצדקכי לעולם כולו 

ישראל וודאי רצו לצאת משיעבוד מצרים כמה שיותר . גם עבורנוו  ,זו אמירה מאוד משמעותית לעולם כולו. עבודתם
חשוב שנזכור . כמו אומר כי הדברים צריכים להיעשות על פי מידת הצדק' ה, ובציווי שניתן להם לקחת כסף וזהב, מהר

דברים מעין אלה אומרת . וולנהוג במידה ז ללכת בדרכיוונשתדל גם אנו , יהל-צדק אה מנהיג את עולמו ב"כי הקב
  ): א, ט(גמרא בברכות ה

בבקשה ממך לך  :ה למשה"אמר ליה הקב ;אלא לשון בקשה "נא"אין : ינאי' אמרי דבי ר -  'ר נא באזני העם וגודב 
קיים  "עבדום וענו אותםו"ק אותו צדי שלא יאמר ,י כסף וכלי זהבואמור להם לישראל בבקשה מכם שאלו ממצרים כל

משל לאדם שהיה חבוש בבית  !ולואי שנצא בעצמנו :אמרו לו .לא קיים בהם "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול",בהם
בבקשה  :ואומר להם ,מוציאין אותך למחר מבית האסורין ונותנין לך ממון הרבה :והיו אומרים לו בני אדם ,האסורים

  !הוציאוני היום ואיני מבקש כלום ,מכם

ֵלי ֶכֶסף וְּכֵלי ָזָהב    שאיפה לגדלות -ּכְ

סביר את הדברים מ ,שהובאה לעיל גמראהעל ה "הרב קוק בעין אי. נגביה קומה ונתבונן בנושא מתוך מבט עמוק יותר
מדוע . בעלי רכוש ארץ מצריםלצאת מ , כעם, הרב מבאר מדוע חשוב מצדנו. מתוך הסתכלות אנושית לאומית רחבה

  :על כך להתעכבלמרות שבעת המעשה אין היגיון ב, ה מציין זאת באזני אברהם"הדבר הזה כה חשוב עד שהקב

, די לרומם את רוח העם שניתן בשפל מצב העבדות שנים רבותכ ההי, עיקר הכונה העליונה של יציאה ברכוש גדול
לשאוף  ם כןכדי שיבא מזה ג, ראוי להרגיל נפשו בבקשות גדולות כן לע . שפלה נפשו ואינו מבקש גדולותוה - בטבע 

  ...לגדולות במעלות הנפשות והמדות העליונות

הוא רוצה . הוא עוסק בצדדים הפשוטים ביותר של החיים. להגיע ליום המחר, לשרוד את היום להתאמץ לירג עבד 
 מסביר הרב קוק. לותשאיפות גדו לו אין. החונעבודה לעבוד , כמה שיותר אוכללהשיג , כמה שפחות מלקות לחטוף

ה לא רוצה "הקב .מצרים נועדה להוציא את ישראל מהאופי העבדותילקחת רכוש ממבני ישראל ית לה-שהבקשה הא
הוא לא רוצה  .בתוכותישאר העבדות עדיין , חרי שחרורו מהשעבודעם שגם א . ם של עבדיםו עישאר י שראליש

עם לאחר יציאתו ה  לש כבר בתחילת היווצרות, לכן. מבלי שאיפות ובקשות גדולותשישראל ימשיכו להתנהל בעולם 
כך  .ניותרוח שאיפותיהם ה לרומם את שמתוך כך יבואו גם י דכ, ה לקחת רכוש גשמי גדול"אומר להם הקב, מארץ מצרים



 

ש אינו התכלית הרכוכדי להראות ש , ה לא מצווה אותם בלשון ציווי אלא בלשון בקשה"בהמשך מסביר הרב מדוע הקב
  :ממשיך הרב בביאור העניין. בשאיפותינו הרוחנית אמור לפעול עלינואלא אמצעי ש , עצמה

ז מתקרבים עמים רבים זה לזה ולמדים "שעי, כ לרכוש ומקנה וקנין"לפעול על עמים רבים צריך גדולת הנפש ושאיפה גו
כ "מביא ג, לעשות עושר במשפט, במצב הגוןי אהבת הכסף שמזה בא מקנה וקנין כשהוא "כ ע"ע. איש מדרכי רעהו

  .י ישראל בעולם"ע' לידי התכלית המבוקש להאיר אור ד

זו דרכו של . דרך כיווןעל מנת לסמן להם , לחלוטיןהישרדותי כשהם במצב , ישראל יוצאים ברכוש גדול ממצרים
בקצה ! םדברים גדוליבקשו ! ומעמדכם בין האומות צריך להיות רם ונישא, שנועד לגדולות אתם עם: ה לומר להם"הקב

הוא רצונם של הגויים לבוא לבית  - קצהו של תהליך ההתגדלות של ישראל ורצונם של הגויים להידבק בהם בשל כך 
ה עולה "באומות ין עמדנו ב קרננו ומ ש, שבועות האחרוניםמה שאנו רואים לנגד עינינו ב נוגעים ל הללו הדברים  .'ה

א נשי , יגים הגדולים בעולםבין שני המנההמחבר הממשלה שלנו הוא הגשר  שרא הדברים מגיעים עד כדי כך ש . ועולה
לכן  .בין העמים' תהילת ה סיפור ,נותכליתלשלב בדרך  זהו. עלינו להתבונן בזה ולא להתעלם מכך .ב ונשיא רוסיה"ארה

ַעם זּו "על מנת להיות . ובאנו להוביל את ההיסטוריה, עם שוליא ו ל אנחנ. דלותבג , ממצרים צריך לצאת עם רכוש
מדינת . כל המדדיםב  יםומשמעותי יםעשיר, יםונחשב  יםמכובד עלינו להיות, )כא, ישעיהו מג( ָיַצְרִּתי ִלי ְּתִהָּלִתי ְיַסֵּפרּו

על כל ' לקרוא את שם הו, לעלות קומהוכעת עלינו  ,בצדדים הארציים מממשת את החזון הזה הלכה למעשהישראל 
  .המפעל הזה

ֵלי ֶכֶסף וְּכֵלי ָזָהב    בקשת האני העצמי -ּכְ

כסף ה כלי מסביר ש ם "רשבה . בביאור עניין היציאה ברכוש גדול ממצרים, אחרוןשלישי ו , נוסףאני רוצה לצעוד שלב 
 עבדש כ , ספר בראשיתב .ך פשטי המקראותזה מונח בתופירוש . אלו תכשיטים, יצאו איתם במצרים הזהב שבני ישראלו

" ַוּיֹוֵצא ָהֶעֶבד ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְבָגִדים ַוִּיֵּתן ְלִרְבָקה ּוִמְגָּדֹנת ָנַתן ְלָאִחיָה ּוְלִאָּמּה: "נאמר מגיע לביתה של רבקה אברהם
אלו דברים ששמעתי בקצרה  ?שיטבמה מיוחד התכ ? תכשיטיםמוסיפה לנו הידיעה שביזת מצרים הייתה במה ). נג, כד(

  . מבקש לפתח אותם מעטני וא , רב אייל ורדמה 

עם סכין חותכים , מסמר יםפקופטיש ד עם. למשהו אחרהמשמש א אמצעי הוא ל . וא רכוש חסר תועלתתכשיט ה
 יה מבקש מבנ "הקבש כ  .שאין בו תועלת למרות, יש בו חן, תכשיט קונים כי הוא יפה? תכשיטאך למה קונים .מאכל

משמש כאמצעי למישהו העבד . תפסיקו להיות עבדים :הוא בעצם אומר להם, ל כסף ושל זהבלקחת תכשיטים ש ישראל
ובה הוא , עצמוממנו תפוקת העבודה שלו חשובה יותר מ. אקראי" ספרמִ "הוא  .יתעצמ אין לו חשיבות. ניולאדו , אחר
 לעומתו הואבן חורין  .אין לו שם .יביאו אחד אחר ,נוראלא זה , הדברים מגיעים עד כדי כך שאם ימות העבד. נמדד

  .חי לו ערך עצמי מעצם היותויש , אמצעי למישהו אחרמשמש כאיננו הוא . אדםקודם כל 

מבקש  ה"הקב. צאו ברכוש גדולהם י, מהעבדות ייפרדווממצרים  וצאי כבר לאברהם אבינו נאמר שכאשר בני ישראל
כל ו , הוא לא משמש לשום דבר אחר .מוגדרת מצד עצמועצמית חשיבות יש יט תכשלכי  ,תכשיטיםלקחת מבני ישראל 

קחו : לישראלאומר כמו ' ה. היא רוצה לומר שהיא חשובה ומשמעותית ,כשאישה עונדת תכשיט .ועניינו הוא יופי
בענייני  כשטבעי היה לעסוק, דווקא במהלך היציאה ממצרים!תכירו בזה !אתם חשובים, ם כי אתם יקרים בעיניתכשיטי

לצאת כאומה זקופת קומה בעלת יעוד  אלא, לשרודרק קש בהמ ושפלה לא לברוח כעם מ"מנחה אותם הקב ,הישרדות
  . קחו תכשיטים. עצמי ומשמעות

  מסוכנתהנוחות לצאת מה

. זה עניין תודעתי. מירהש ו ותגבוהגדרות אין זה בגלל .ל תיארו את מצרים כמקום שעבד מעולם לא ברח ממנו"חז
עד כמה שהדברים האלה נשמעים .ותח ונרגילים אליו ומרגישים בו מקום ש  אהו בית . יתה בית של עבדיםהי מצרים

ָזַכְרנּו ֶאת ַהָּדָגה ֲאֶׁשר ֹנאַכל ְּבִמְצַרִים ִחָּנם ֵאת ַהִּקֻּׁשִאים ְוֵאת ָהֲאַבִּטִחים ְוֶאת ֶהָחִציר : "הם כתובים מפורשות, אבסורדיים
איזו ערגה ). ד, שם יד" (ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ִנְּתָנה רֹאׁש ְוָנׁשּוָבה ִמְצָרְיָמה"; )ה, במדבר יא" (ַהּׁשּוִמים ְוֶאת ַהְּבָצִלים ְוֶאת

  ! כמה נוסטלגיה, נשמעת מבין המילים הללו

רמה ב . הכל מובנה וידוע. קבוע ומוכתב, ז מסודר"בלקבל לו. בלא לחשוב. מסתבר שיש משהו מאוד נוח בלהיות עבד
נקראים  ישראל כשבני. היא מעניקה קרקע של יציבות ,עבדות יש מחירהגם של. הנפשית אתה נמצא באזור הנוחות שלך

להקשיב תתחילו . בעלי ערך עצמי ,תתחילו להיות עצמיים. תכשיטים תקח לה אומר להם "הקב ,לצאת מעבדות לחירות
עד  .מה אתם רוצים, משמעות לחייםמה מעניק , עולםעושים ב תתחילו לחשוב מה אתם . עמוקות של החייםה לשאלות 



 

נקרא להתמודד עם  בן חורין. אם בכלל, היום התשובות לשאלות הללו היו ניתנות לכם על ידי המשעבדים שלכם
  .ותלא פשוט אף שהן , השאלות האלה

. קצת משועבדמשמע שגם כיום משהו בנו נשאר  ,של מצריםואת הגאולה לנו לחדש את הגלות  ק קוראכשהרבי מקוצ 
. אנו בני חוריןמשוכנעים בכך ש משום שאנו , תודעתיתבעיקר היא ו. מתוחכמתנוחה ו  רתיו אפילו א שלנו הי עבדות ה 

יכולה ת כיום אנו כבר יודעים לקבוע שהתמכרו ו  ,אנחנו מכורים לכל מיני דברים .אנו מתנהגים כמו עבדים, למעשה
תרגלנו ה עשייה חוזרת ונשנית של דברים ש התפשטו לבימינו ויות תמכר ה ה .ל ולחומרים קשיםולאלכוה להיות לא רק

אני לא מצליח להתגבר ולפרוץ את המיצר למה : ואמרים, כועסים על עצמנו, אנו חוזרים עליהם פעם אחר פעם. אליהם
  !?הזה

יציאה  הסיפור המכונן שלנו הוא סיפור של. "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים"
רים לעצמנו כי אנחנו מספ , לעומתם. עמים רבים מעדיפים לספר לעצמם שהם בנים של מלכים ורוזנים. מעבדות לחירות

לצאת משיעבוד לתודעה של עצמיות משמעותית עבדים שהצליחו , המיצריםאנחנו בנים של עבדים שהצליחו לפרוץ את 
  .כל יוםב אנו מתהדרים  ובזה, זה השבח שלנו. וערכית

לצאת  לא פשוט. כי לא בהכרח היינו עושים זאת מיוזמתנו, לקחת תכשיטים, מאיתנו, ישראליך לבקש מה צר"הקב
עם אתגרים עצמיים ולבנות את עצמך יום אחרי להתמודד . מלשון סבלנות ,גם לסבולאומר להיות בן חורין זה . לחירות

את ן לנסות להבי .פותתוס דברי ה וב לנסות ולעיין בש,לפתוח שוב את דף הגמרא, לקום לעוד יום של סדר בוקר. יום
למידה  וותרלא ל. ולהמשיך לנסות להבין, להתמיד, להשתדל - ואף על פי כן . הלא פשוט בלשון הפסקה שכתובה 

נעשה עוד יותר נקי אני כיצד לחשוב לא להפסיק . השלילית שמלווה אותי כבר שנים רבות ואני צריך להתגבר עליה
  .ריבונו של עולםומתקרב אל , וזך

  :)קמ' עמ, ק ג"אוה( הרבכך כותב  .לחשוף אותהנו ולזכך את האישיות של נותנת לנו כלים , התורה ,ילה- המוסר הא

אינו מתגלה בתוכיותו רק לפי ערך הקדושה והטהרה , של היחיד ושל הציבור, האני הפנימי העצמי, ואני בתוך הגולה
, להינו ודוד מלכנו נבקש- א' את ד, רוח אפינו הוא, איננו מבחוץ לנו, גדלו זהו גבורתו הדר', רוח אפינו משיח ד ...שלו

וידעתם , הסר כל זר וממזר, נכר להי- הסר כל א, את עצמנו נבקש ונמצא, את האני שלנו נבקש, ואל טובו נפחד' אל ה
  . 'אני ה, להים- המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לא, להיכם- א' כי אני ה

 םריאה ליציאת מצריק בה הוא ההרב מחדש החשובים ש  אבל אחד הדברים, ך להאריך מאוד בביאור הפסקה הזאתצרי
הוא  .כל אחד מאיתנועומק האישיות העצמית של בתוך  ,קיים בתוך עומק העצמיותונתון ' ה. 'אני ה -  פנימיכתהליך 

מפשילים , קמים בבוקרכל יום שאנו ב  .שיעבור דרכנו' יתשנגלה עוד משהו ממנו  ,ברא אותנו כדי שנבשר בשורה
  .ממצריםעושים עוד צעד משמעותי בדרך ליציאה אנו ,מסע הזהם לאורכו של קדשרוולים וממשיכים להת 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .'חיזוק בלימוד תורה ועבודת ה, העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם ,שיחה כללית" ישיבת הגולן"ד של "מידי שבוע ביום שני מתקיימת בביהמ

  ,ועניינה בהדרכות רוחניות, שיחה זו הינה בעלת גוון מוסרי, להבדיל משיעורי האמונה העוסקים בעיונים מהותיים וכלליים מתורת מרן הרב וכתבי ראשונים

  .ושופכות אור על דרכו הרוחנית של בן תורה בדורנו, הנגזרות מן המבט האמוני
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