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 בס"ד
 מוגשמת סינתזה -רכוש גדול 

 נבון ואיזמ ברה

 
  יא שמות

ָוק ַויֹּאֶמר( א) ֶשה ֶאל ְיקֹּ ד מֹּ  ִמֶזה ֶאְתֶכם ְיַשַלח ֵכן ַאֲחֵרי ִמְצַרִים ְוַעל ַפְרעֹּה ַעל ָאִביא ֶאָחד ֶנַגע עוֹּ
ר( ב: )ִמֶזה ֶאְתֶכם ְיָגֵרש ָגֵרש ָכָלה ְכַשְלחוֹּ  בֶּ ָא ָנא דַּ ֵניבְּ  ֵמֵאת ְוִאָשה ֵרֵעהּו ֵמֵאת ִאיש ְוִיְשֲאלּו ָהָעם זְּ
ֵלי ְרעּוָתּה ף כְּ סֶּ ֵלי כֶּ ָוק ַוִיֵתן( ג) :ָזָהב ּוכְּ ֶשה ָהִאיש ַגם ִמְצָרִים ְבֵעיֵני ָהָעם ֵחן ֶאת ְיקֹּ ל מֹּ ד ָגדוֹּ  ְבֶאֶרץ ְמאֹּ
 ...ס: ָהָעם ּוְבֵעיֵני ַפְרעֹּה ַעְבֵדי ְבֵעיֵני ִמְצַרִים

 
 לשון אלא נא אין: ינאי רבי דבי אמרי -' וגו העם באזני נא דבר+ א"י שמות+ -  .ט ברכות
; לישראל להם ואמור לך, ממך בבקשה: למשה הוא ברוך הקדוש ליה אמר, בקשה

 בראשית: +צדיק אותו [ב:ט] יאמר שלא, זהב וכלי כסף כלי ממצרים שאלו, מכם בבקשה
. בהם קיים לא - "גדול ברכוש יצאו כן ואחרי", בהם יםקי - "אתם וענו ועבדום"+ ו"ט

 לו אומרים והיו, האסורים בבית חבוש שהיה לאדם משל .בעצמנו שנצא ולואי: לו אמרו
: להם ואומר, הרבה ממון לך ונותנין האסורין מבית למחר אותך מוציאין: אדם בני

 . כלום מבקש ואיני היום הוציאוני, מכם בבקשה
 
Georg Hegel, “Philosophy of History”  
[Georg Hegel describes the course of history as progressing through what is known as the 
“dialectic triad,” a process wherein an idea or movement (thesis) meets with opposition (antithesis), 
prompting a struggle that develops until a resolution (synthesis) is reached.]  

 

Rabbi Soloveitchik, Emergence, p.179 
We characterize the covenant in almost Hegelian terms … of a historical triad: thesis – promise 
and the formation of the God-man confederacy; antithesis – the interim, at which the covenant 
negates and drives itself ad-absurdum [i.e., crisis]; synthesis – the release of historical tension and 
fulfillment. 

  טו בראשית
ָוק ְדַבר ָהָיה ָהֵאֶלה ַהְדָבִרים ַאַחר( א) ִכי ָמגֵ  ַבַמֲחֶזה ַאְבָרם ֶאל ְיקֹּ ר ַאל ִתיָרא ַאְבָרם ָאנֹּ ן ָלְך ֵלאמֹּ

ֵלְך ֲעִריִרי ּוֶבן ֶמֶשק ֵביִת  ִכי הוֹּ ִוק ַמה ִתֶתן ִלי ְוָאנֹּ ָני יֱקֹּ ד: )ב( ַויֹּאֶמר ַאְבָרם ֲאדֹּ י הּוא ְשָכְרָך ַהְרֵבה ְמאֹּ
ע)ג( ַויֹּאֶמר ַאְבָרם ֵהן ִלי ַדֶמֶשק ֱאִליֶעֶזר:  ָתה ָזרַּ ִתי ֹלא ָנתַּ ֵרש אֹּ  : ְוִהֵנה ֶבן ֵביִתי יוֹּ
י( טז) יג בראשית תִּ מְּ שַּ ת וְּ ֲעָך אֶּ רְּ ר זַּ ֲעפַּ ץ כַּ  ָהָאֶרץ ֲעַפר ֶאת ִלְמנוֹּת ִאיש יּוַכל ִאם ֲאֶשר ָהָארֶּ

 :ִיָמֶנה ַזְרֲעָך ַגם
ֵצא אֹּ  ר ֹלא ִייָרְשָך ֶזה ִכי ִאם ֲאֶשר ֵיֵצא ִמֵמֶעיָך הּוא ִייָרֶשָך: )ה( ַויוֹּ ָוק ֵאָליו ֵלאמֹּ  תוֹּ )ד( ְוִהֵנה ְדַבר ְיקֹּ
ָתם ַויֹּאֶמר לוֹּ כֹּה ִיְהֶיה ַזְרעֶ  ר אֹּ ָכִבים ִאם תּוַכל ִלְספֹּ ר ַהכוֹּ ָך: )ו( ַהחּוָצה ַויֹּאֶמר ַהֶבט ָנא ַהָשַמְיָמה ּוְספֹּ

ָוק  ָה ּלו  ְוֶהֱאִמן ַביקֹּ בֶּ שְּ חְּ יַּ ָדָקה וַּ   :צְּ
 

Rabbi Soloveitchik, The Emergence of Ethical Man, p.179-180:   
What is the characteristic of the interim?  [It is] the apparent deterioration of the covenant.  The 
covenant is always a revolutionary force that collides with the existing order of the things.  There 
is a perennial conflict between the historical-covenant motivation [i.e., the promise] and historical 
immediacy [i.e., reality]. … The vision of the great fulfillment recedes into the shadow of 
absurdity, and concrete historical forces triumph over a prophecy and a testament [covenant]. 

 
ָוק ֲאִני ֵאָליו ַויֹּאֶמר( ז) ֵצאִתיָך ֲאֶשר ְיקֹּ את ָהָאֶרץ ֶאת ְלָך ָלֶתת ַכְשִדים ֵמאּור הוֹּ ( ח: )ְלִרְשָתּה ַהזֹּ

ָני ַויֹּאַמר ִוק ֲאדֹּ ָמה יֱקֹּ ע בַּ י ֵאדַּ ָנה כִּ יָרשֶּ   :אִּ
 

 (ט )ֶלֶשת ֶעְגָלה ִלי ְקָחה ֵאָליו ַויֹּאֶמר ֶלֶשת ְוֵעז ְמשֻׁ ָלש ְוַאִיל ְמשֻׁ ר ְמשֻׁ ָזל ְותֹּ  : ְוגוֹּ
 

  ורומי בבל גלות על אמר - ואיל ועז... . מצרים ... לגלות ... רמז, עגלה...  ק"רד
 :..., והשלמים והחטאת העולה, זרעו לפניו יקריבו מהן קרבנות שלשה כי ורמז ן"רמב

 

ָתם ַוְיַבֵתר ֵאֶלה ָכל ֶאת לוֹּ  ַוִיַקח( י) ר ְוֶאת ֵרֵעהּו ִלְקַראת ִבְתרוֹּ  ִאיש ַוִיֵתן ַבָתֶוְך אֹּ  ֹלא ַהִצפֹּ
ָתם ַוַיֵשב ַהְפָגִרים ַעל ָהַעִיט ַוֵיֶרד( יא: )ָבָתר  :ַאְבָרם אֹּ
 

  יונה לבני נמשלו וישראל  - (י)טו: י"רש
 תור = שכינה, גוזל = ישראל –מ.נ. 
  :לכל שם צפור כי והגוזל התור בתר לא הצפור - עזרא אבן
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 (יב )ד ָלה ֲחֵשָכה ֵאיָמה ְוִהֵנה ַאְבָרם ַעל ָנְפָלה ְוַתְרֵדָמה ָלבוֹּא ַהֶשֶמש ַוְיִהי ֶפֶלת גְּ ... ]: ָעָליו נֹּ
 רד"ק[ – ..., מצרים גלות שהוא ראשון גלות בזה לו ורמז

  (יג )עַ  ְלַאְבָרם ַויֹּאֶמר ָתם ְוִענּו ַוֲעָבדּום ָלֶהם אֹל ְבֶאֶרץ ַזְרֲעָך ִיְהֶיה ֵגר ִכי ֵתַדע ָידֹּ  ַאְרַבע אֹּ
י ֶאת ְוַגם( יד: )ָשָנה ֵמאוֹּת ִכי ָדן ַיֲעבֹּדּו ֲאֶשר ַהגוֹּ ַאֲחֵרי ָאנֹּ אּו ֵכן וְּ ֻכש ֵיצְּ רְּ  ...: ָגדו ל בִּ

 (יז )י הִּ יְּ ש וַּ מֶּ שֶּ [ רד"ק -(בבל ורומי) הגליות לשאר בזה ורמז , רש"י –]חושך  ַוֲעָלָטה ָבָאה הַּ
 : ָהֵאֶלה ַהְגָזִרים ֵבין ָעַבר ֶשראֲ  ֵאש ְוַלִפיד ָעָשן ַתנּור ְוִהֵנה ָיההָ 

 (יח )ָוק ָכַרת ַההּוא ַביוֹּם ר ְבִרית ַאְבָרם ֶאת ְיקֹּ את ָהָאֶרץ ֶאת ָנַתִתי ְלַזְרֲעָך ֵלאמֹּ  ס: ...  ַהזֹּ

 

 ארץ  –גלות  –סינטזה : ארץ  –אניטזה  –טזה 

 
  ב עמוד כז דף תענית מסכת בבלי תלמוד

 שמא! עולם של רבונו: אברהם אמר, אירשנה כי אדע במה אלהים' ה ויאמר+ ו"ט בראשית+
 ? הפלגה וכדור המבול כדור להם עושה אתה לפניך חוטאין ישראל

 

R. Soloveitchik, “Majesty and Humility”, Tradition, Vol. 17, No.2, p. 2 

“Judaic dialectic, unlike the Hegelian, is irreconcilable and hence interminable. Judaism 
accepted a dialectic consisting only of thesis and antithesis. The third Hegelian stage, that 
of reconciliation, is missing. The conflict is final, almost absolute. Only God knows how 
to reconcile; we do not. Complete reconciliation is an eschatological vision.”  

 
    ג שמות

ָוק ַמְלַאְך ַוֵיָרא( ב) ְך ֵאש ְבַלַבת ֵאָליו ְיקֹּ ָכל ֵאיֶננּו ְוַהְסֶנה ָבֵאש בֵֹּער ַהְסֶנה ְוִהֵנה ַוַיְרא ַהְסֶנה ִמתוֹּ   ... :אֻׁ
ִכי ַויֹּאֶמר( ו) ב ֵואֹלֵהי ִיְצָחק ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ָאִביָך ֱאֹלֵהי ָאנֹּ ָוק ַויֹּאֶמר( ז):  ... ַיֲעקֹּ ה ְיקֹּ  ָרִאיִתי ָראֹּ

י ֶאת י ֳענִּ מִּ ְגָשיו ִמְפֵני ָשַמְעִתי ַצֲעָקָתם ְוֶאת ְבִמְצָרִים ֲאֶשר עַּ ָביו ֶאת ָיַדְעִתי ִכי נֹּ ילו   ָוֵאֵרד( ח) :ַמְכאֹּ צִּ הַּ  לְּ
ָבה ֶאֶרץ ֶאל ַהִהוא ָהָאֶרץ ִמן ּוְלַהֲעֹלתוֹּ  ִמְצַרִים ִמַיד  ַהְכַנֲעִני ְמקוֹּם ֶאל ּוְדָבש ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ ֶאל ּוְרָחָבה טוֹּ

ִרי ְוַהִחִתי ֶשה ַויֹּאֶמר( יג) ...: ְוַהְיבּוִסי ְוַהִחִּוי ְוַהְפִרִזי ְוָהֱאמֹּ ִכי ִהֵנה ָהֱאֹלִהים ֶאל מֹּ  ִיְשָרֵאל ְבֵני ֶאל ָבא ָאנֹּ
ֵתיֶכם ֱאֹלֵהי ָלֶהם ְוָאַמְרִתי ַמר ָמה ְשמוֹּ  ַמה ִלי ְוָאְמרּו ֲאֵליֶכם ְשָלַחִני ֲאבוֹּ  ֱאֹלִהים ַויֹּאֶמר( יד)  :ֲאֵלֶהם אֹּ

ֶשה ֶאל יֶּה מֹּ הְּ ר אֶּ יֶּה ֲאשֶּ הְּ אַמר כֹּה ַ יֹּאֶמרו אֶּ  ֶאת ְוָשַלְחִתי( כ) ...  :ֲאֵליֶכם ְשָלַחִני ֶאְהֶיה ִיְשָרֵאל ִלְבֵני תֹּ
ל ִמְצַרִים ֶאת ְוִהֵכיִתי ָיִדי ַתי ְבכֹּ  ֵחן ֶאת ְוָנַתִתי( כא: )ֶאְתֶכם ְיַשַלח ֵכן ְוַאֲחֵרי ְבִקְרבוֹּ  ֶאֱעֶשה רֲאשֶ  ִנְפְלאֹּ

כּו ֹלא ֵתֵלכּון ִכי ְוָהָיה ִמְצָרִים ְבֵעיֵני ַהֶזה ָהָעם ָשֲאָלה( כב: )ֵריָקם ֵתלְּ ָשה וְּ ָתּה אִּ נְּ כֶּ שְּ ת מִּ ָגרַּ ֵלי ֵביָתּה ּומִּ  כְּ
ף סֶּ ֵלי כֶּ ָמֹלת ָזָהב ּוכְּ ֵתיֶכם ְוַעל ְבֵניֶכם ַעל ַשְמֶתםוְ  ּושְּ ם ְבנֹּ תֶּ לְּ צַּ נִּ ת וְּ ם אֶּ ָריִּ צְּ   :מִּ

 
  יב שמות

ָוק ַהַלְיָלה ַבֲחִצי ַוְיִהי( כט) ר ָכל ִהָכה ַויקֹּ  ְלַמֵהר ָהָעם ַעל ִמְצַרִים ַוֶתֱחַזק( לג)...  ִמְצַרִים ְבֶאֶרץ ְבכוֹּ
לָ  ָאְמרּו ִכי ָהָאֶרץ ִמן ְלַשְלָחם ָתם ֶיְחָמץ ֶטֶרם ְבֵצקוֹּ  ֶאת ָהָעם ַוִיָשא( לד: )ֵמִתים נּוכֻׁ רֹּת ִמְשֲארֹּ  ְצרֻׁ

ֶשה ִכְדַבר ָעשּו ִיְשָרֵאל ּוְבֵני( לה: )ִשְכָמם ַעל ְבִשְמֹלָתם ֲאלּו מֹּ שְּ יִּ ם וַּ יִּ רַּ צְּ מִּ ֵלי מִּ ף כְּ סֶּ ֵלי כֶּ  ָזָהב ּוכְּ
ָמֹלת ָוק( לו: )ּושְּ  פ: ִמְצָרִים ֶאת ַוְיַנְצלּו ַוַיְשִאלּום ִמְצַרִים ְבֵעיֵני ָעםהָ  ֵחן ֶאת ָנַתן ַויקֹּ

 
 גדול ~רכוש ~ 

 
 :מצרים את וינצלו( לו יב שמות) שנאמר כמו, גדול בממון - גדול ברכוש טו 'ברא י"רש

 
 כי, בשעבוד המכוון תכלית הממון רכוש שאין יודה כרחו על משכיל כל - (לך לך) והקבלה הכתב

 כי לומר אנו ומוכרחים... אחריו ממון הרווחת בשביל ועבדות ענוי תחלה לסבול איש היתרצה
 היה נפשי רכוש כי ספק אין זאת בכל, כפשטן שהדברים ואף, שמענו זו שתים אלקים דבר אחת

 . בשעבוד המכוון תכלית
 

R. Soloveitchik, Reflections I, p.189, 193 - The Egyptian exile and suffering was the 
“experience which molded the moral quality of the Jewish people for all time.” … 
“taught the Jew ethical sensitivity, what it truly means to be a Jew. It sought to transform 
the Jew into a rahaman, one possessing a heightened form of ethical sensitivity and 
responsiveness.” 
R. Soloveitchik, Abraham’s Journey, p.157 - “resistance, tenacity, and heroic strength.” 


