בס"ד
רכוש גדול  -סינתזה מוגשמת
הרב מואיז נבון
שמות יא
(א) וַ יֹּאמֶ ר יְ קֹּוָ ק אֶ ל מֹּשֶ ה עוֹּד ֶנגַע אֶ חָ ד ָאבִ יא עַ ל פַ ְרעֹּה וְ עַ ל ִמ ְצ ַריִ ם ַאחֲ ֵרי כֵ ן יְ ַשלַח אֶ ְת ֶכם ִמזֶ ה
כְ שַ לְ ח ֹּו ָכלָה ג ֵָרש יְ ג ֵָרש אֶ ְת ֶכם ִמזֶ ה( :ב) דַּ בֶּ ר נָא בְּ ָאזְּ נֵי הָ עָ ם וְ יִ ְשאֲ לּו ִאיש ֵמאֵ ת ֵרעֵ הּו וְ ִא ָשה מֵ אֵ ת
ְרעּותָ ּה כְּ לֵי כֶּסֶּ ף ּוכְּ לֵי זָהָ ב( :ג) וַ יִ ֵתן יְ קֹּוָ ק אֶ ת חֵ ן הָ עָ ם בְ עֵ ינֵי ִמ ְצ ָריִ ם גַם הָ ִאיש מ ֶֹּשה גָדוֹּל ְמאֹּד בְ אֶ ֶרץ
ִמ ְצ ַריִ ם בְ עֵ ינֵי עַ בְ ֵדי פַ ְרעֹּה ּובְ עֵ ינֵי הָ עָ ם :ס...
ברכות ט+ - .שמות י"א +דבר נא באזני העם וגו'  -אמרי דבי רבי ינאי :אין נא אלא לשון
בקשה ,אמר ליה הקדוש ברוך הוא למשה :בבקשה ממך ,לך ואמור להם לישראל;
בבקשה מכם ,שאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ,שלא יאמר [ט:ב] אותו צדיק+ :בראשית
ט"ו" +ועבדום וענו אתם"  -קיים בהם" ,ואחרי כן יצאו ברכוש גדול"  -לא קיים בהם.
אמרו לו :ולואי שנצא בעצמנו .משל לאדם שהיה חבוש בבית האסורים ,והיו אומרים לו
בני אדם :מוציאין אותך למחר מבית האסורין ונותנין לך ממון הרבה ,ואומר להם:
בבקשה מכם ,הוציאוני היום ואיני מבקש כלום.
”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.

בראשית טו
ירא ַאבְ ָרם ָאנֹּכִ י מָ ֵגן לְָך
(א) ַאחַ ר הַ ְדבָ ִרים הָ אֵ לֶה הָ יָה ְדבַ ר יְ קֹּוָ ק אֶ ל ַאבְ ָרם בַ מַ חֲ זֶ ה לֵאמֹּר ַאל ִת ָ
יתי הּוא
ְשכ ְָרָך הַ ְרבֵ ה ְמאֹּד( :ב) וַ יֹּאמֶ ר ַאבְ ָרם אֲ ֹּדנָי יֱקֹּוִ ק מַ ה ִת ֶתן לִ י וְ ָאנֹּכִ י ה ֹּולְֵך ע ֲִר ִירי ּובֶ ן מֶ ֶשק בֵ ִ
יתי יו ֵֹּרש א ִֹּתי:
ַדמֶ שֶ ק אֱ לִ יעֶ זֶ ר( :ג) וַ יֹּאמֶ ר ַאבְ ָרם הֵ ן לִ י ֹלא נָתַּ ָתה ז ַָּרע וְ ִהנֵה בֶ ן בֵ ִ
ָארץ
ָארץ אֲ שֶ ר ִאם יּוכַל ִאיש לִ ְמנוֹּת אֶ ת עֲפַ ר הָ ֶ
בראשית יג (טז) וְּ ַּש ְּמ ִּתי אֶּ ת ז ְַּּרעֲָך ַּכעֲפַּ ר הָ ֶּ
גַם זַ ְרעֲָך יִ מָ נֶה:
את ֹּו
יר ֶשָך( :ה) וַ יוֹּצֵ א ֹּ
יר ְשָך זֶ ה כִ י ִאם אֲ שֶ ר יֵצֵ א ִממֵ עֶ יָך הּוא יִ ָ
(ד) וְ ִהנֵה ְדבַ ר יְ קֹּוָ ק אֵ לָיו לֵאמֹּר ֹלא יִ ָ
ּוס ֹּפר הַ כ ֹּו ָכבִ ים ִאם תּוכַ ל לִ ְספֹּר אֹּתָ ם וַ יֹּאמֶ ר ל ֹּו כֹּה יִ ְהיֶה זַ ְרעֶ ָך( :ו)
הַ חּוצָ ה וַ יֹּאמֶ ר הַ בֶ ט נָא הַ שָ מַ יְ מָ ה ְ
וְ הֶ אֱ ִמן בַ יקֹּוָ ק וַּיַּ ְּח ְּשבֶּ הָ ּלו צְּ ָד ָקה:
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].

ָארץ הַ זֹּאת לְ ִר ְש ָתּה( :ח)
אתיָך מֵ אּור כ ְַש ִדים לָתֶ ת לְ ָך אֶ ת הָ ֶ
(ז) וַ יֹּאמֶ ר אֵ לָיו אֲ ִני יְ קֹּוָ ק אֲ ֶשר הוֹּצֵ ִ
יר ֶּשנָה:
וַ יֹּאמַ ר אֲ ֹּדנָי יֱקֹּוִ ק בַּ מָ ה אֵ דַּ ע כִּ י ִּא ָ


(ט) וַ יֹּאמֶ ר אֵ לָיו ְקחָ ה לִ י עֶ גְ לָה ְמשֻׁ לֶשֶ ת וְ עֵ ז ְמשֻׁ לֶשֶ ת וְ ַאיִ ל ְמשֻׁ לָש וְ תֹּר וְ גוֹּזָ ל:
רד"ק  ...עגלה ,רמז  ...לגלות  ...מצרים  ....ועז ואיל  -אמר על גלות בבל ורומי
רמב"ן ורמז כי שלשה קרבנות מהן יקריבו לפניו זרעו ,העולה והחטאת והשלמים:... ,
(י) וַ יִ ַקח ל ֹּו אֶ ת כָל אֵ לֶה וַ יְ בַ ֵתר אֹּתָ ם בַ ָתוֶ ְך וַ יִ ֵתן ִאיש בִ ְתר ֹּו לִ ְק ַראת ֵרעֵ הּו וְ ֶאת הַ ִצפֹּר ֹלא
בָ תָ ר( :יא) וַ י ֵֶרד הָ עַ יִ ט עַ ל הַ פְ ג ִָרים וַ יַשֵ ב אֹּתָ ם ַאבְ ָרם:
רש"י (טו:י)  -וישראל נמשלו לבני יונה
מ.נ – .תור = שכינה ,גוזל = ישראל
אבן עזרא  -הצפור לא בתר התור והגוזל כי צפור שם כלל:
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(יב) וַ יְ ִהי הַ שֶ מֶ ש לָבוֹּא וְ תַ ְר ֵדמָ ה נָפְ לָה עַ ל ַאבְ ָרם וְ ִהנֵה אֵ ימָ ה חֲ ֵשכָה גְּ דלָה נֹּפֶ לֶת עָ לָיו...[ :
ורמז לו בזה גלות ראשון שהוא גלות מצרים – ... ,רד"ק]
ַארבַ ע
(יג) וַ יֹּאמֶ ר לְ ַאבְ ָרם ָידֹּעַ ֵת ַדע כִ י גֵר יִ ְהיֶה זַ ְרעֲָך בְ אֶ ֶרץ ֹלא לָהֶ ם וַ עֲבָ דּום וְ עִ נּו אֹּתָ ם ְ
מֵ אוֹּת שָ נָה( :יד) וְ גַם אֶ ת הַ גוֹּי אֲ שֶ ר ַי ֲעבֹּדּו ָדן ָאנֹּכִ י וְּ ַאחֲ ֵרי כֵ ן יֵצְּ אּו בִּ ְּרכֻש גָדול... :
(יז) וַּיְּ ִּהי הַּ ֶּשמֶּ ש בָ ָאה וַ ֲעלָטָ ה [חושך – רש"י ,ורמז בזה לשאר הגליות (בבל ורומי) -רד"ק]
הָ יָה וְ ִהנֵה תַ נּור עָ ָשן וְ לַפִ יד אֵ ש אֲ שֶ ר עָ בַ ר בֵ ין הַ גְ זָ ִרים הָ אֵ לֶה:
ָארץ הַ זֹּאת  : ...ס
(יח) בַ יוֹּם הַ הּוא כ ַָרת יְ קֹּוָ ק אֶ ת ַאבְ ָרם בְ ִרית לֵאמֹּר לְ זַ ְרעֲָך נָתַ ִתי אֶ ת הָ ֶ

טזה – אניטזה – סינטזה  :ארץ – גלות – ארץ
תלמוד בבלי מסכת תענית דף כז עמוד ב
+בראשית ט"ו +ויאמר ה' אלהים במה אדע כי אירשנה ,אמר אברהם :רבונו של עולם! שמא
ישראל חוטאין לפניך אתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה?
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.
שמות ג
(ב) וַ י ֵָרא מַ לְ אַ ְך יְ קֹּוָ ק אֵ לָיו בְ לַבַ ת אֵ ש ִמתוְֹּך הַ ְסנֶה וַ י ְַרא וְ ִהנֵה הַ ְסנֶה בֹּעֵ ר בָ אֵ ש וְ הַ ְסנֶה ֵאינֶנּו אֻׁ כָל... :
יתי
(ו) וַ יֹּאמֶ ר ָאנֹּכִ י אֱ ֹלהֵ י ָאבִ יָך אֱ ֹלהֵ י ַאבְ ָרהָ ם אֱ ֹלהֵ י יִ ְצחָ ק וֵ אֹלהֵ י ַי ֲעקֹּב ( : ...ז) וַ יֹּאמֶ ר יְ קֹּוָ ק ָראֹּה ָר ִא ִ
אֶ ת עֳנִּ י עַּ ִּמי אֲ שֶ ר בְ ִמ ְצ ָריִ ם וְ אֶ ת צַ ע ֲָקתָ ם שָ מַ עְ ִתי ִמפְ נֵי נֹּגְ ָשיו כִ י י ַָדעְ ִתי אֶ ת מַ כְ אֹּבָ יו( :ח) וָאֵ ֵרד לְּ הַּ צִּ ילו
ָארץ הַ ִהוא אֶ ל אֶ ֶרץ טוֹּבָ ה ְּורחָ בָ ה אֶ ל אֶ ֶרץ זָ בַ ת חָ לָב ְּודבָ ש ֶאל ְמקוֹּם הַ כְ ַנעֲנִי
ִמיַד ִמ ְצ ַריִ ם ּולְ הַ עֲֹלת ֹּו ִמן הָ ֶ
ֹלהים ִהנֵה ָאנֹּכִ י בָ א ֶאל בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל
בּוסי( ... :יג) וַ יֹּאמֶ ר מֹּשֶ ה אֶ ל הָ אֱ ִ
וְ הַ ִח ִתי וְ הָ אֱ מ ִֹּרי וְ הַ פְ ִרזִ י וְ הַ ִחּוִ י וְ הַ יְ ִ
ֹלהים
ָאמרּו לִ י מַ ה ְשמ ֹּו מָ ה אֹּמַ ר אֲ לֵהֶ ם( :יד) וַ יֹּאמֶ ר אֱ ִ
וְ ָאמַ ְר ִתי לָהֶ ם אֱ ֹלהֵ י אֲ בוֹּתֵ יכֶ ם ְשלָחַ נִי אֲ לֵיכֶם וְ ְ
אֶ ל מֹּשֶ ה אֶּ ְּהיֶּה אֲ ֶּשר אֶּ ְּהיֶּה וַיֹּאמֶ ר כֹּה ֹּתאמַ ר לִ בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל אֶ ְהיֶה ְשלָחַ נִ י אֲ לֵיכֶם( ... :כ) וְ ָשל ְַח ִתי אֶ ת
ֵיתי אֶ ת ִמ ְצ ַריִ ם בְ כֹּל נִ פְ לְ אֹּתַ י אֲ שֶ ר אֶ עֱשֶ ה בְ ִק ְרב ֹּו וְ ַאחֲ ֵרי ֵכן יְ ַשלַח אֶ ְתכֶם( :כא) וְ נָתַ ִתי אֶ ת חֵ ן
י ִָדי וְ ִהכ ִ
ּומג ַָּרת בֵ יתָ ּה כְּ לֵי
יקם( :כב) וְּ ָשאֲ לָה ִּא ָשה ִּמ ְּשכֶּנְּ ָתּה ִּ
הָ עָ ם הַ זֶ ה בְ עֵ ינֵי ִמ ְצ ָריִ ם וְ הָ יָה כִ י תֵ לֵכּון ֹלא תֵ לְּ כּו ֵר ָ
ּושמָ ֹלת וְ שַ ְמ ֶתם עַ ל בְ נֵיכֶם וְ עַ ל בְ נֹּתֵ יכֶם וְּ נִּ צַּ לְּ ֶּתם אֶּ ת ִּמצְּ ָריִּ ם:
כֶּסֶּ ף ּוכְּ לֵי זָהָ ב ְּ
שמות יב
(כט) וַ יְ ִהי בַ חֲ ִצי הַ לַיְ לָה וַ יקֹּוָ ק ִהכָה כָל בְ כוֹּר בְ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ( ...לג) וַ ֶתחֱ זַ ק ִמ ְצ ַריִ ם עַ ל הָ עָ ם לְ מַ הֵ ר
ָאמרּו ֻׁכ ָלנּו מֵ ִתים( :לד) וַ יִ שָ א הָ עָ ם אֶ ת בְ צֵ ק ֹּו טֶ ֶרם י ְֶחמָ ץ ִמ ְשאֲ ר ָֹּתם ְצ ֻׁררֹּת
ָארץ כִ י ְ
לְ שַ לְ חָ ם ִמן הָ ֶ
ֶּסף ּוכְּ לֵי זָהָ ב
בְ ִש ְמֹלתָ ם עַ ל ִשכְ מָ ם( :לה) ּובְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל עָ שּו כִ ְדבַ ר מֹּשֶ ה וַּיִּ ְּשאֲ לּו ִּמ ִּמצְּ ַּריִּ ם כְּ לֵי כ ֶּ
ּושמָ ֹלת( :לו) וַ יקֹּוָ ק נָתַ ן אֶ ת חֵ ן הָ עָ ם בְ עֵ ינֵי ִמ ְצ ַריִ ם וַ י ְַש ִאלּום וַ יְ נ ְַצלּו אֶ ת ִמ ְצ ָריִ ם :פ
ְּ
~ רכוש גדול ~
רש"י ברא' טו ברכוש גדול  -בממון גדול ,כמו שנאמר (שמות יב לו) וינצלו את מצרים:
הכתב והקבלה (לך לך)  -כל משכיל על כרחו יודה שאין רכוש הממון תכלית המכוון בשעבוד ,כי
היתרצה איש לסבול תחלה ענוי ועבדות בשביל הרווחת ממון אחריו ...ומוכרחים אנו לומר כי
אחת דבר אלקים שתים זו שמענו ,ואף שהדברים כפשטן ,בכל זאת אין ספק כי רכוש נפשי היה
תכלית המכוון בשעבוד.
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.

www.DivreiNavon.com

2

© Mois Navon

