
 חלק ה' –הצמח צדק  –פסח 

כה הצמח צדק מבאר לנו מהותה של יציאת מצרים היומיומית הרוחנית שלנו, על פי כל המוסבר עד 

 מה היא ה"מצרים" הנפשית ומהי היציאה משם.  

"והנה כמו שנצטוו על אכילת מצה בצאתם ממצרים בפועל ממש, כך גם כן נצטוו על אכילת מצה לדורות, 

כי באמת צריך בחינת יציאת מצרים כדכתיב: "בערב תאכלו מצות" )שמות י"ב י"ח( הכתוב קבעו חובה, 

ברוחניות גם עתה כי הנה בישראל )היינו בכל יהודי( יש ב' נפשות, נפש הבהמית הנמשכת מקליפת נוגה 

 ששם שרש השבעים אומות דקרו ליה אלקא דאלקיא בחי' יש"

גם היינו שבכל יהודי יש חלק בהמי שמרגיש שהעולם הוא מציאות אמיתית ונפרדת מאלוקות. אך יש 

 כוח אחר בנפשו של יהודי כדלהלן:

"ונפש האלהית היא חלק אלוה ממעל, ובעודה למעלה היא למעלה גם מן המלאכים, הגם שהם בבחינת 

ביטול "וצבא השמים לך משתחוים" )נחמי' ט' ו( מכל מקום אין להם השגה במהות ועצמיות האלקות ממש 

 תגלה עליהן היו בטלים במציאות... שהרי הם בחינת יש ונפרדים, ואילו היה אור אין סוף

אבל נשמות ישראל נמשכים מחכמתו יתברך שהיא אלהות ממש, ואינן נפרדים כלל, והיו משיגים מהות 

 האלהות שבי' ספירות המהווה מאין ליש, וזהו בחינת גדלות ממש כנ"ל"

ות אחרת, כך שבעצם יהודי במהותו מרגיש את המציאות האלוקית המוחקת באינסופיותה כל מציא

 וזה שאיננו מרגישם כך בפועל זה משום הסיבה הבאה:

"אך שהושפלה הנפש אלקית בנפש הבהמית שלמטה גם ממדרגת המלאכים כנ"ל, בהיותה יש גמור כדי 

שתהפך אותה ותביאנה לידי ביטול היש באמונת אומן הנ"ל, שזהו בחינת ביטול היש וקטנות )שכן אין כאן 

במציאות אלא רק ידיעה שמביאה לתחושת ביטול(, וזה סוד יציאת מצרים שצריך להיות ביטול אמיתי 

בכל יום ממש, עד שיגיע לומר בקריאת שמע ה' אלקינו ה' אחד, שזהו מה שנתייחד לנשמות ישראל כנ"ל. 

וגם נפש הבהמית תתהפך על ידי זה לדעה זו שהרי הוא משיג ומתבונן בשכל האנושי שמנפשו הבהמית 

וע. וזה סוד מאמר רז"ל "המתפלל צריך שיתן עיניו למטה ולבו למעלה" )יבמות ק"ה ב'( פירוש לבו כיד

למעלה הוא ההתבוננות במהותו ועצמותו יתברך איך שהוא מרומם ונשגב מכל העולמות ואין ערוך אליו 

ם בבחינת יש כידוע ומבואר למעלה... ומכל מקום צריך ליתן עיניו למטה גם כן דהיינו על העולמות שה

ודבר )ביטוי זה בטרמינולוגיה החב"דית כוונתו לישות נפרדת מאלוקות(ושישכיל איך שהם בבחינת ביטול 

ומתהוים תמיד מאין כמו שנתבאר לעיל. כי כשיהיה רק ההתבוננות במהותו ועצמותו יתברך הנה אחר 

ו וילכד במצודות תאוות התפלה כשיפתח עיניו ויראה העולם ומלואו ליש ודבר, יוכל ליפול ממדרגת

העולם ויעשה היש עיקר "התעיף עיניך ואיננו" אבל בשנתן עיניו למטה בתפלה והשיג ביטול היש 

 לאשורו, לא יפול ח"ו כי הרי נתאמת אצלו אחדות ה' למטה בעיני בשר"

כעת הצמח צדק מלמדנו שעל אף שזוהי עבודה יומיומית יש בפסח נתינת כח מיוחדת לאמונה זו מכח 

 המצה.

"והנה דרך פרט צריך לומר בכל יום, אך בכללות השנה הוא בפסח, שאז נמשך הכח הזה לנפש אלקית 

שתוכל לזכך נפש הבהמית ולקבוע בה אמונה הנ"ל ביתד בל תמוט, להיות מאירה בגילוי במוחו ולבו. 

"ל בכללות נשמות והיינו על ידי המצה כנ"ל, שנצטוינו לאוכלה בליל ט"ו בניסן שאז נמשכים המוחין הנ

ישראל, הוא בחינת אור חכמתו יתברך המאיר במקור נשמות ישראל שלמעלה כפי כחם שאת, ומשם 

 מאיר לכל נפש בפרט וזה סוד המצה כנ"ל"

  



 המהר"ל –קריעת ים סוף  -שביעי של פסח 

מדוע נצרך הנס הגדול של קריעת ים סוף? המכות באו על המצרים כדי שיוציאו את עם ישראל 

ממצרים, אך מדוע הקדוש ברוך הוא מצווה על עם ישראל לחזור לכיוון ארץ מצרים רק כדי שפרעה 

 ירדוף אחריו, בשביל שיקרע הים?

מסביר שנס קריעת הים שונה הוא משאר הניסים ויש לו מדרגה מיוחדת, ומדרגה זו הקדוש המהר"ל 

 ברוך הוא רצה להראות לעם ישראל:

כל מימות שבעולם נבקעו".  -"ויבקעו המים. דרשו רבותינו ז"ל "ויבקע הים לא נאמר, אלא ויבקעו המים 

צד המים בלבד לא מצד הים, כי ראוי שיהיו וזה תבין ממה שבארנו לך ... ומפני זה היה קריעת ים סוף מ

המים נבקעים ביום שביעי של פסח ואז יצאו ישראל לגמרי... ואלו לא נבקע רק הים, לא היה הממשלה 

 לישראל רק על הים ולא על כל מדת המים" 

 ]גבורות ה' פרק מב[

לעומת זאת בקריעת כל ניסי מצרים היו ניסים פרטיים: במכת דם ביאור השתנה, בדבר הגיעו מחלות. 

ים סוף היה דבר חדש: כל הטבע משתנה, בכל העולם הטבע שינה את פעולתו. קריעת ים סוף היתה 

מכה כללית. דבר זה גם נראה בדברי חז"ל שדורשים שמכות מצריים היו אצבע, שהחרטומים אומרים 

אצבע היא דבר פרטי "אצבע אלוקים" ואילו בקריעת ים סוף כתוב "וירא ישראל את היד הגדולה" יד. 

 לעומת יד שהיא כבר כלל האצבעות.

 וכך כותב בהמשך המהר"ל: 

"כי חג הפסח בו נודע שהוא יתברך כל יכול, על ידי אותות ומופתים, עד קריעת ים סוף שהיה בשביעי 

 של פסח, ובו נודע בבירור שהכל ביכלתו ואין חוץ ממנו" 

 ]פרק מז[

 אה אלא ה' שולט על כל הטבע ואין מבלעדיו.לא רק שה' יכול לשנות כל פרט בברי

 המהר"ל בתוך דבריו מסביר שנס זה קרה כי מדרגה זו שייכת לעם ישראל שהם קדושים: 

"כי כאשר נבקעו המים אז היו ישראל מושלים לגמרי על הטבע, ונעשו קדושים נבדלים והיו קדושים לה' 

ישראל לגמרי להיותם מושלים על מדת המים כמו שהתבאר למעלה ... ביום שביעי של פסח, ואז יצאו 

שהם חומרים בכללם, לכך כל המים בעולם נבקעו. ואלו לא נבקע רק הים לא היה הממשלה לישראל רק 

 על כל המים לכך כל המים שבעולם נבקעו"  על הים ולא על כל מדת המים, אבל ישראל היו מושלים

 ]גבורות ה' פרק מב[

רר לעולם גדלות הקדוש ברוך הוא וגבורתו, אלא שגם עם ישראל קנו בנס קריעת ים סוף לא רק התב

מדרגה זו, ויצאו לחירות לגמרי עד שאפילו הטבע לא משעבד אותם. נס קריעת ים סוף היה מחויב 

 כדי שעם ישראל יזכו ויקבלו את המדרגה הגדולה הזו של החירות השלמה.

  

 

 



 הכוזרי - חלק א' – חירות

מהי חירות? האדם החופשי לעשות את כל העולה על רוחו  -הפסח נעסוק בשאלה יסודית  חג לסיום

 נלמד מספר מקורות בנושא.נחשב בן חורין? 

 בספר הכוזרי מלך כוזר תמה על החבר כאשר מביע את רצונו לעלות לארץ ישראל. 

"אמר הכוזרי: לפנים היית בוחר בחירות, ואני רואה אותך עתה שאתה רוצה להוסיף עבדות וחובות 

 שתהיה חייב בהם כשתדור בארץ ישראל, ממצות שאין אתה חייב בהם הנה. 

 (ה, כדספר הכוזרי מאמר )

המלך לא מבין מדוע הוא רוצה לעלות לארץ ישראל. עצם העליה לארץ מחייב את האדם במצוות 

תלויות בארץ דבר שאינו מצווה האדם אשר גר בניכר. מדוע החבר רוצה לשעבד את עצמו יותר ה

 ולהוסיף על עצמו חובות, דבר המגביל את חירותו של האדם.

  :בחבר עונה לו

 כל בו אשתדל אם ואפילו, משיגו ואיננו רצונם מבקש אני אשר, הרבים מעבדות החירות מבקש אני "אבל

 עבדות ואבקש. רצונם ובקשת אדם בני עבדות צוני לומרר, לי מועיל היה לא משיגו הייתי ואילו, חיי ימי

 הזה בעולם מועיל והוא )= אין עשיית המצוות דורשת טורח רב מן האדם( מעט בטורח רצונו יושג, אחר

 על הכבוד הוא לו וההשפלה, האמתי החירות הוא ועבודתו, האלהים רצון והוא, )ובעולם הבא( ובבא

  "האמת

 )שם כה(

אדם הרודף אחרי הנאות עצמו . מחדש שמה שרוב בני האדם קוראים חירות אינו אלא שיעבודהחבר 

. החירות היא עשיית רצון ה'. הוא משועבד ליצר הרע - להיפך .ומבקש את תאוות היצר, איננו בן חורין

ביותר מצוות ומעשים, דבר  ומתחייביותר עצמו גם אם נראה באופן חיצוני שהאדם מגביל את 

 אין זה נכון כי עבודתו היא החירות האמיתית.  ,המשעבד את האדם

 :רבי יהודה הלוי מרחיב נקודה זו בשירו עבדי הזמן

 

 

 – ַעְבֵדי זְָמן ַעְבֵדי ֲעָבִדים ֵהם

 :ֶעֶבד ֲאדֹנָי הּוא ְלַבד ָחְפִשי

 ֱאנֹוש ֶחְלקֹו-ַעל ֵכן ְבַבֵקש ָכל

 "ֶחְלִקי ֲאדֹנָי!" ָאְמָרה נְַפִשי"

 

 מחר נראה את דברי המהר"ל בנושא החירות.

 

 

 

 



 המהר"ל – 'בחלק  –חירות 

חודש ניסן הוא החודש הראשון, וזו היתה המצוה הראשונה בה נצטוו בני ישראל. אך מדוע דווקא 

היא  ,המהר"ל מסביר שהגאולה, היציאה מן השיעבוד? בחודש הראשון היתה צריכה להיות הגאולה

  :בחודש הראשוןדווקא צריכה להיות 

יש לך לדעת כי חודש ראשון יותר מיוחד  ...החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה "

, כי מצד עצם הנמצא אין ראוי להיות תחת יד אחר, כי כי כל נמצא הוא ברשות עצמו בעצםלגאולה, 

ם שיהיו תחת האדם, אבל יאם בעלי חיים שאינם מדברים, שאלו דוקא מצד עצמם בבריאותם ראוי

למה שבמקרה ומה שבמקרה מאוחר, ולכך ראוי שיצאו  וכל עצם הדבר הוא ראשוןהשעבוד בא במקרה. 

זה דבר ראשון שיהיה הנמצא ברשות עצמו כי זה מצד לחירות שיבאו ברשות עצמם בחדש הראשון, כי 

כי אין  ...עצם הנמצא שהוא ראשון למה שבמקרה, והבן הדברים האלו מאוד כי הם עיקר גדול מאוד

 " מיוחד לגאולה רק הראשון

 ]גבורות ה' פרק לה[

גם כאשר ש מוסיף המהר"ל. המהר"ל שיעבוד הוא שאין הדבר ברשות עצמו אלא נתון תחת יד אחר

היא שיחרור מכל השיעבודים, חירותו של האדם היא יציאה משועבד. הגאולה הוא משהו אדם תלוי ב

בכך המהר"ל מסביר מדוע גאולת ישראל הייתה דווקא בחודש הראשון,  .משועבד אליושהוא מכל מה 

, תהליךמתבוננים בשאנו כ :כיון שהמספר אחד מציין את עצמיות הדבר, ללא תלות בגורמים אחרים

 - כך גם במספרים. כל שלב תלוי בשלב שלפניו - הגיעהוא לכל שלב יש סיבה מדוע אנו רואים ש

הגיע אחרי  הוא שני כי הוא שתייםהמספר הגיע אחרי שתיים ו הוא שלישי כי הואהמספר השלישי 

. רק למספר במספר שלפניו, והמספר שלפניו הוא בעצם ה'סיבה' לכך שהוא הגיעאחד, והוא תלוי 

לכן ישראל נגאלו . לעצמו הגיע, הוא איננו תלוי בשום גורם, הוא הסיבההוא אחד אין סיבה מדוע 

גאולה, יציאה מכל השיעבודים, שאין הוא תלוי בשום דבר חיצוני ו עצמיות בחודש הראשון המורה

 אלא הוא לעצמו.

 יוצא אם כן שלפי המהר"ל חירות היא עצמיות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 המהר"ל – 'גחלק  –חירות 

בפרק הבא מוסיף ומבאר המהר"ל עוד הגדרה חשובה במושג חירות. המצוה לאכול בליל הפסח 

 מצה, שהיא עשויה רק מקמח ומים שלא הספיקו להחמיץ.

כי המרירות מורה שעבוד, לפי  ."שעיקר המצה מורה על הגאולה כמו המרורים שמורה על שעבוד

וכן המצה  .המרורים מורים על השיעבוד לכך ,שהאדם מתפעל מן המרירות כמו שמתפעל המשועבד

שמשו בלשון  "לורבותינו זשנקראת מצה בשביל שאין בה טעם כלל והאוכלה לא יקבל שום התפעלות, 

 מצה -' שלא מליח ולא קמיח ולא עפיץ'שקראו  ,מצה על דבר שאין בה טעם כלל לקרא אותו בשם מצה

שכך הוא ענין החירות שאין בו  ,בו דבר כלל, לפיכך המצה היא על חירות, בשביל שאין )שבת ע"ט ע"א(

כי כל מרור  ,התפעלות כלל. וכמו שהשעבוד נרמז במרור על שם המרירות המופלג המורה על שעבוד

 האוכלו מתפעל מן מרירתו, כך מורה המצה על חירות שאין בה התפעלות זהו ענין החירות בעצמו" 

 ]גבורות ה' פרק לו[

חירות היא שהאדם הוא לעצמו ולא מושפע מן הסביבה, אין הסביבה מחייבת את האדם לפעול אלא ה

הוא המחליט. המרור מסמל את השיעבוד, את הקושי, לא רק בעבדות המרה לאדם אלא גם 

טעם המרור משפיע על האדם. המצה שהיא רק קמח ומים וכך שהשיעבוד משפיע על האדם מבחוץ, 

שאין האדם מושפע מדבר שהוא חיצוני אליו, הרצון שלו הוא שקובע איך  ,החירותבלי טעם מורה על 

 הוא יפעל ומה יעשה.

  "ומסביר בטעם המצהמוסיף המהר"ל 

 הוא דבר אליו שמצטרף מבלי פשוט שהוא דבר וכל, שאור בה אין שהרי פשוטה המצה כי פרשנו "ועוד

 בן שהוא ומי, בו משעבד לו אדון הוא אשר אל מצטרף שהוא צירוף בו יש המשועבד שהרי, החירות ענין

 שהיא המצה אל החירות אל שיצא מי ראוי ולפיכך, בעצמו עומד רק כלל צירוף לו אין בעצמו עומד חורין

 צירוף בו שיש החמץ ואסר. פשוט שהוא דבר על שבא מצה לשון בעצמו וזה, שאור צירוף מבלי פשוטה

 כן" גם למעלה בארנו אלו ודברים .שאור

היות המצה ללא שאור או שמרים. המצה היא לשלעצמה, רק היא בלי הוא במצה נוסף דבר מהותי 

התערבות חיצונית לקמח ולמים. החירות התערבות כלל של גורם חיצוני. החמץ הוא תוספת, 

 .האמיתית היא שהאדם הוא אדון לעצמו בלי כל תוספת או התערבות חיצונית

"ל חירות פירושה היות האדם לעצמו ללא השפעה או התערבות יום למדנו שלפי המהראם כן, ה

 חיצונית.

 

  



 המהר"ל – 'דחלק  –חירות 

 בספר תפארת ישראל מסביר המהר"ל מדוע דווקא התורה היא זו שנותנת חירות לאדם. 

אל תקרי "חרות", אלא 'חירות'. רבי  והלוחות מעשה אלקים והמכתב מכתב אלקים חרות על הלוחות""

יהודה, ורבי נחמיה, ורבנן; רבי יהודה אומר, חירות מן מלאך המות. רבי נחמיה אומר, חירות מן 

 המלכיות. ורבנן אמרי, חירות מן היסורין, 

המחשבה היא דבר רוחני, -) ל הוא ציור שכליכֶ לומר, כי כל שֶ  ... ''ודרשו 'אל תקרי "חרות", אלא 'חירות

ל האדם לתורה השכלית. כי אף שהאדם נמצא בשכלו ציור הדברים, אין דבר כֶ . והפרש יש בין שֶ שכלי(

ל ברור, כֶ ל האדם, מפני שהוא בחומר, אי אפשר שיהיה שֶ כֶ זה כמו שהוא ציור השכל בתורה. כי ציור שֶ 

שהוא כתב הלוחות,  ...יה המכתב בשני עבריהםשהרי הוא בחומר. ומפני זה נאמר "חרות על הלוחות", וה

לפי שציור השכלי שבתורה הוא ברור לגמרי. ובפרט כתב הלוחות, כי למעלתם הם עוד יותר רחוקים מן 

החמרי לגמרי, ולכך היה כתב הלוחות בפרט משני עברי הלוחות. ודבר זה ברור מאד. ולכך דרשו 'אל 

ל ברור, במה שהוא כֶ צמו מה שציור השכלי שבתורה הוא שֶ תקרי "חרות" אלא 'חירות''. כי דבר זה בע

ל האדם שהוא עומד בחומר. ומפני זה מסולקת התורה מן כֶ נקי מסולק מן החמרי לגמרי, ואינו כמו שֶ 

החמרי, אשר בו דבק ההעדר. והוא חירות מן ההעדר, שהוא מלאך המות, שההעדר הוא דבק וכרוך 

מלכיות'. שהמלכיות הם מתנגדים לישראל תמיד. וידוע כי ודעת רבי נחמיה 'חירות מן הבחומר. 

ההתנגדות הוא מפני כי ישראל הם נבדלים, ומכחישי ה' הם חמריים. ודבר זה כבר בארנו פעמים הרבה 

מאד. ומפני זה אמר, שמי שעוסק בתורה, שהוא שכל נבדל מן החומר, אין שולטין בו המלכיות, שכח 

המלכיות. ודבר זה גם כן מבואר. ולדעת רבנן, אין היסורין שולטין בו. שלהם חמרי, ולכך הוא חירות מן 

 "וידוע כי היסורים הם מפאת החומר בלבד, כי הצורה אין מקבלת שנוי

 ]תפארת ישראל פרק מז[

החומר כופה על האדם לא להיות הוא עצמו אלא משועבד . שיעבודו של האדם נובע מהיותו חומרי

ככל שהאדם יותר רוחני הוא פחות ומת זו חופשיה ולא מוגבלת. הרוח לע. לתאוות וליצר הרע

וממילא נהיה יותר בן חורין. השכל האנושי בהיותו בגוף האדם מושפע הוא מהחומר,  ,משועבד לחומר

אין הוא זך ונקי מההשפעות הגוף וממילא גם השכל משועבד במידת מה ליצר האדם. התורה היא 

יכולה להוביל  . לכן התורהקדמה לעולם היא מכל השפעה ושיעבוד, שהרי נקיה , והיאהשכל העליון

 המוחלטת, לחופש האמיתי, להיות האדם הוא עצמו ולא נגרר ומשועבד לגוף.את האדם לחירות 

האחד הוא מלאך המוות, האדם משועבד לחיים : שלושה דברים עיקריים שמשעבדים את האדםישנם 

השני הוא המלכויות, הגויים מסביב שמשעבדים את . הוא אדון לעצמו שיחיה לנצחבעולם הזה, אין 

עם ישראל. השלישי הוא היסורין שבאים על האדם ומונעים ממנו לעשות את רצונו. התורה יכולה 

לרומם את האדם מעל לכל אותם שיעבודים, היא מביאה את האדם לחירות האמיתית כך שכל אותם 

 ם ומשעבדים אותו מתבטלים.דבר הכופים את האד

 

 

  



 הרב קוק – 'דחלק  –חירות 

אלא השאלה היא  ,הרב קוק במאמר לפסח מבאר שהחירות איננה הצד החיצוני המשעבד את האדם
 אם רוחו של האדם משועבדת או שהיא בת חורין.

 
גם בעצם ימי הגלות והשעבוד  החירות שאנו מתרשמים בה ביותר בליל התקדש חג של זמן חירותנו, בעת אשר"

"השתא עבדי לשנה הבאה בני חורין"... כיצד אנחנו צריכים  לא חדלנו מלהביע את התגעגעותנו אליה באמרנו

ההבדל שבין  ציאות החיים ...לנו להסתגל אליה במ להבין את אותה החירות המיוחדה שלנו וכיצד יהיה אפשר

אנו משועבד לאחר, וזה הוא בלתי משועבד.  העבד ובן החורין, איננו רק הבדל מעמדי, מה שבמקרה זה הוא

החירות  מלא חירות, ולהיפוך, בן חורין שרוחו הוא רוח של עבד. יכולים למצא עבד משכיל שרוחו הוא

הפנימית  להיות נאמן להעצמיותללו מתרומם על ידה, אותה הרוח הנשאה, שהאדם וכן העם בכ הצביונית היא

לו להרגיש את חייו בתור חיים  , ובתכונה כזאת אפשרשלו, להתכונה הנפשית של צלם אלקים אשר בקרבו

הרוח של העבדות, שלעולם אין תוכן חייו והרגשתו מעורים  מגמתיים שהם שוים את ערכם. מה שאין כן בבעל

בין שהיא  אם במה שהוא יפה וטוב אצל האחר השולט עליו איזה שליטה שהיא,העצמית כי  בתכונתו הנפשית

ואנחנו כבושי הגלות, שכל כך הרבה  טוב. רשמית בין שהיא מוסרית, במה שאותו האחר מוצא שהוא יפה ושהוא

וח קשים, לולא פנימיות נשמתנו העליונה הספוגה רוח של חירות, ר מאות בשנים היינו משועבדים בידי אדונים

הנפלאה שלנו שנתנה  לולא זאת המתנה ,פנימית "חרות על הלוחות, אל תקרי חרות אלא חירות" של הכרה עצמית

לולא זאת, היתה הגלות יכולה להפך רוחנו בקרבנו  לנו מאז, בעת צאתנו לחירות עולם מיד פרעה מלך מצרים,

חורין  ו, כי באמת הננו חשים את עצמנו בנימפגינים בזה ברוחב לב, בחג זמן חירותנ . אבל הננולרוח של עבדים

השאיפה העצמית שלנו, שאנו חשים  בעצם מהותנו, והשאיפה הנאצלת שלנו אל הטוב ואל הנשגב היא אצלנו

  "נימה מה הוא הטוב ומה הוא הנעלהברוחנו פ
 ]מאמרי הראי"ה חירותנו[

 

חירות איננה השאלה אם האדם משועבד למישהו, האם האדם הוא עבד או שהוא אדון לעצמו. הרי 

 ,רוחו רוח עבד. החירות היא אותה הרוח שיש לאדםבן חורין ש -, ולהיפך מלא חירותעבד שרוחו יש 

 ניותחיצופות האדם הם אך אם שאי ,אם האדם שואף לעצמיות שלו להיות הוא עצמו, הוא מלא חירות

הוא שואף להיות אדם אחר או לעשות דבר שמישהו אחר קבע, אין הוא בן חורין אלא עבד גם  - לאדם

 אם בפועל אין אדון שמשעבד אותו.

 

 :סיכוםל

 יהיה שהאדם היא חירות .ומהחובות מהמגבלות האדם שיחרור איננה שחירות אותנו לימד הכוזרי

 .תאוותיו או אחרים של רצונותיהם אחרי יגרר ולא ,באמת שהוא מי, עצמו הוא

 בו יש ,עצמו האדם איננו שהוא בדבר תלות אפילו או חיצוני שיעבוד שכל אותנו לימד ל"המהר

 מהמצה לומד הוא זה דבר. לעצמו הוא אלא דבר בשום תלוי האדם איןהיא מצב שבו  הגאולה.שיעבוד

 המסמל את ,תוספת  שאור או מים ללא שוםמקמח ומאך ורק נעשית כלל וגם שהמצה  טעם לה איןש

 החירות ..מהסביבה מושפע לא, אחרים מדברים מושפע לא שהוא בן חורין, האדם אשר האדם

 .חיצונית תוספת שום בלא עצמו הוא יהיה שהאדם ת היאהאמיתי

 הוא החירות עיקר. שלו החירות את משנה זה אין, משועבד בפועל האדם אם שגם מוסיף קוק הרב

 בן הוא אחר, משהו ולא עצמו הוא להיות רצונות בעל, לטוב השואף אדם והמחשבה. הרוח חירות

 .האמיתי החורין

 

 

 


