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  )א”תשפ-ח”תשע( במלבורן לשעבר כולל ראש

 והעבד משמחת בשורה שזו יאה המוצא הנחת, לחופשי לצאת זמנו שהגיע לעבד מבשרים כאשר
  .אחרת מראה לעיתים המציאות, אולם. פתוחות בזרועות זו בשורה יקבל

 ומעלה לסרב מנסה משה. ממצרים ישראל בני את להוציא הגדולה השליחות את מקבל משה' ה עם משה של הראשון במפגש
ינּו ְוֵהן֙ : "היא משה של הטענות אחת. ספקות א־ַיֲאִמ֣ ֹֽ י ל א ִל֔ ֹ֥ י ְׁשְמ֖עּויִ  ְול י ְּבֹקִל֑ אְמ֔רּו ִּכ֣ ֹֽ ה י א־ִנְרָא֥ ֹֽ י ל   '".ה ֵאֶל֖

  .הגאולה בשורת את כשישמעו ישראל מבני גם ספקות שיסירו סימנים שלשה – אותות לו נותן' ה אך

 יש, טבעיים-על נסים היותם מלבד. לדם שנהפכו המים – והשלישי הצרעת אות השני, לנחש שנהפך המטה אות הוא הראשון
  .ספציפי באופן הללו הסימנים משמעות את להבין

 ישראל על הרע לשון מעין שדיבר למשה תוכחה הוא הנחש. בסימנים יותר עמוקה משמעות ומבאר לשאלה נדרש י"רש
 על למשה רמז היא וגם הרע לשון על הבא עונש היא הצרעת אף". נחש של אומנותו תפס" ובכך", לי יאמינו לא והן" כשאמר

 – מצרים באלוהי תהיה הראשונה שהמכה לכך כרמז י"רש מסביר, לדם שייהפכו היאור מי השלישי האות את. ייןהענ אותו
  .היאור

  .הזה בסדר דוקא מדוע, האותות סדר את להבין אנו צריכים עדיין אך, האותות משמעות מבאר י"רש

י"( ישראל בני בלב לקנן שעלול הספק שבתוך יתכן. נוסף פירוש להציע ברצוני אְמ֔רּו ִּכ֣ ֹֽ ה י א־ִנְרָא֥ ֹֽ י ל  מסתתרים'"), ה ֵאֶל֖
 בעצם ואמיתי עמוק ספק אלא, גרידא השם בדבר באמונה ספק כאן אין. להיגאל שלהם ליכולת ביחס ספקות כמה למעשה
  .ביותר מדויק בסדר האותות שלושת מכוונים – אלו ספקות שלשה וכנגד. אפשרותה ובמידת הגאולה בשורת

 פוחדים אנו! מאיתנו יותר הרבה חזקים הם והרי?! המצרים משעבדינו על נתגבר איך: ביותר הפשוט והוא, וןהראש הספק
 ורצון חיים לו שיש שנדמה למרות, והמסוכן המפחיד הנחש גם כי לישראל' ה מראה זה ספק כנגד. מכאן לצאת לנו יתנו שלא
, חיים חסר כמטה בפיה מונח הנחש' ה וברצון, ומשעבד ףתוק הנחש' ה ברצות'. ה ביד מטה רק הוא באמת – עצמו משל

  .ממצרים לצאת תוכלו ואתם בעיה יהוו לא מצרים – לאמור

. הפרך מעבודת ורצוצים שבורים אנחנו הרי? רחוק כך כל במדבר נלך כיצד, ממצרים לצאת נצליח אם אפילו: השני הספק
, לאמור רגע בן הנרפאת הצרעת על השני האות בא זה כנגד. צועהפ גופנו בשל החופש אל במסע בחוץ מעמד להחזיק נוכל לא
  .ישראל ארץ אל, החופש אל לצעוד תוכלו אתם, דאגה אל. אתכם ירפא והוא בשר כל רופא' ה

 לארץ לצעוד נצליח אם ואפילו, ממצרים ולצאת המצרים את לנצח נצליח אם אפילו: מכולם הקשה ואולי השלישי הספק
, אישיותנו בעומק בנו טבועה העבדות של המנטליות. עבדים של עם אנו הרי? בארצנו חופשי עם להיות נוכל כיצד... ישראל

 יכול ה"שהקב כשם. השלישי באות' ה משיב כך על. עבדים נפש היא נפשנו עדיין משעבדים אדונים לנו יהיו לא אם וגם
 העבדות את יוציא גם אלא, העבדות מן אתכם איוצי רק לא ה"הקב. שלכם הטבע את להפוך יכול הוא כך, לדם מים להפוך

  .חופשיה ונפש חדש לב לכם ייתן' ה. מתוככם

 דרך. בתורה שעוסק מי אלא חורין בן שאין לימדונו ל"חז. אמיתיים חורים בני, בארצנו חופשי עם להיות שנזכה רצון יהי
 עמקי עד המגיעה אמיתית פנימית חירות אלא םחיצוניי ממשעבדים רק לא אמיתיים חופש חיי לחיות איך לנו מראה' ה התורה
  .פנימה הנפש
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