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Eïn Aya

Enseignement n°112 - Traité Brakhot - Chapitre 1

ברכות ט.): "א"ר אבא הכל מודים כשנגאלו ישראל ממצרים
לא

נגאלו אלא בערב, וכשיצאו לא יצאו אלא ביום".

הגאולה מעבדות לחירות בכלל, פועלת בכלל עם-שלם שני
עניינים. האחד הוא החופש שירגיש בנפשו התרוממות

שיצא מכלל שפלות העבדות ונעשה בן חורין ואדון לעצמו.
והשני הוא הפעולה הנגלית בעולם, בהיותו עם חפשי חי

ופועל. ובישראל עוד יתר שאת לשני אלה, כי החופש הפנימי
הוא התחלה לשלמות עצמם, בקדושת המדות בתורה ומצותי'

וחכמתה. והחופש הגלוי החיצוני, הוא עומד בישראל להיות
לאור גויים, כאשר כבר נעשה חלק גדול מזה גם לעת

כזאת, ויגמר בתכליתו לעת ירחם ד' את עמו, כי מציון תורה
תצא ולתורת ישראל

איים ייחלון. ע"כ נחלקו הגאולות לשני חלקים, כשנגאלו ישראל
ממצרים הגאולה הפנימית, היינו מבערב, שע"ז אין העיקר
הידיעה והפרסום של זולתם, כי אם ההרגשה הטובה בחופשתם
הפנימית. וכשיצאו לא יצאו אלא ביום, ביד רמה גלוי לכל יושבי
תבל, להורות על פעולתם הגלויה בעולם, להשכיל להיטיב לכל
ברואי בצלם להאיר באור ד', כדבר שנאמר "וְהָלְכוּ גוֹיִם לְאוֹרֵךְ
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וּמְלָכִים לְנֹגַהּ זַרְחֵךְ"[1].
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