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Eïn Aya

Enseignement n°113 - Traité Brakhot - Chapitre 1

(ברכות ט.): "על מה נחלקו על שעת חפזון, דר"א ב"ע סבר
חפזון דמצרים".

כי החופש הפנימי תלוי בביטול העבדות, וביטול העבדות צריך
להיות מצד מצרים, שהם גורמי העבדות בהחזיקם עצמם

לאדונים להם. ובחפזון שלהם והכרתם שאין ראוי שיהיו ישראל
עבדים, בזה התחיל ביטול העבדות והתנוצץ החופש

הפנימי. ורע"ק סבר חפזון דישראל, שמורה על החופש
החיצוני, ללכת קוממיות, ולעשות גדולות ונצורות להיטיב
בעולם, שע"ז צריך פעולתם של ישראל והכרתם את יתרונם

ותעודתם לפעול על זולתם בעולם. ובאשר שלמות תכלית
הגאולה אינה סילוק העבדות לבד, כ"א החירות בפועל

והרחבת החיים בדגלה של תורה בעולם. ע"כ מה שנאמר,
הוציאך ד' אלהיך ממצרים לילה, מלמד שהתחילה להם

גאולה מבערב, שרק התחלה נקראת גאולת הערב,
לערך התכלית הנשגב של גמר הגאולה ביד רמה, למען ידעו כל
עמי הארץ כי ד' הוא האלהים אלהי ישראל. אמנם נחלקו
הגאולות לשתים, גאולת הערב וגאולת היום, מפני שהיו עתידים
לחזור ולהשתעבד. הורה שלא יבא עליהם השיעבוד כ"א
להפסיק פעולתם על זולתם, אבל רוממות נפשם ויתרונם
העצמי שזכו בה בגאולת הערב דבר זה קיים לעד ולא יסור
מהם, "כי לי בני ישראל עבדים". ע"כ חובת סיפור יציאת מצרים
העקרי הוא בלילה. להורות על תוקף ערך גאולת הערב,
והכתוב דייק "הוציאך ד' אלהיך ממצרים לילה".
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