
ָרֵאל ¿ׂ̆ ƒֵני י ם ֶא˙Œּב¿ ƒַרי ¿̂ ƒדּו מ ƒֲעב ָרֵאליג) ַוּיַ ¿ׂ̆ ƒֵני י ם ֶא˙Œּב¿ ƒַרי ¿̂ ƒדּו מ ƒֲעב יג) ַוּיַ

ֲעבָֹדה יֶהם ּבַ רּו ֶא˙Œַחּיֵ ָמר¿ ׃ (יד) ַוי¿ ָפֶרך¿ ֲעבָֹדהּב¿ יֶהם ּבַ רּו ֶא˙Œַחּיֵ ָמר¿ ׃ (יד) ַוי¿ ָפֶרך¿ ּב¿

ָכלŒֲעבָֹדה ים ּוב¿ ƒֵבנ ל¿ ƒחֶֹמר ּוב ה ּב¿ ָ ׁ̆ ָכלŒֲעבָֹדהָ̃ ים ּוב¿ ƒֵבנ ל¿ ƒחֶֹמר ּוב ה ּב¿ ָ ׁ̆ ָ̃

דּו רŒָעב¿ ֶ ׁ̆ ם ֲא ָ̇ לŒֲעבָֹד ֶדה ֵא˙ ּכָ ָ ּׂ̆ דּוּבַ רŒָעב¿ ֶ ׁ̆ ם ֲא ָ̇ לŒֲעבָֹד ֶדה ֵא˙ ּכָ ָ ּׂ̆ ּבַ

׃   ָפֶרך¿ ׃ָבֶהם ּב¿ ָפֶרך¿ ָבֶהם ּב¿

שמות א

רבי נחמן אומר שלפעמים יש לנו כל מיני

מניעות, כלומר דברים המונעים מאתנו

להצליח ולגדול, וכותב רבי נחמן- 

ִניעֹות הּוא ַהּמְ ָכל  ּבְ ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ִניָעה  "ַהּמְ

ְמִניַעת ַהּמַֹח" (ליקוטי מוהר"ן תניינא מ"ו)

. כמו שאומרים, לפעמים 'הכל בראש'

בתחילה נדמה לנו שיש כל מיני דברים

העומדים בדרכנו, אך בהתבוננות עמוקה

נגלה כי אין משהו חיצוני העומד בדרכנו,

אלא אנו מונעים מעצמנו, ובכוחנו

להשתחרר מזה. 

 

נסי להיזכר בסיטואציה בה משהו 
, ולבסוף הצלחת. היה נדמה לך בלתי אפשרי

מה מנע בעדך?
מה עזר לך להתגבר?

 

עוד מעט נציין את חג
הפסח, חג החירות! :) 

מה זה אומר לדעתך להיות
עבד? על איזו עבדות

מדבר השיר?
מה מאפיין עבד ומה

מאפיין בן חורין?

מה אומר המושג 'עבדי הזמן' לדעתך?
כיצד ייתכן כי 'עבד ה' הוא חופשי? 

 
איזה דברים את מרגישה 

שמשעבדים אותך?
 



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

יכולים למצוא עבד משכיל שרוחו הוא מלא חרות, ולהיפך - בן חורין
שרוחו הוא רוח של עבד. החרות הצביונית (=המהותית) היא אותה

הרוח הנישאה שהאדם, וכן העם בכלל, מתרומם על ידה להיות נאמן
להעצמיות הפנימית שלו... מה שאין כן כבעל הרוח של העבדות,

שלעולם אין תוכן חייו והרגשתו מעורים בתכונתו הנפשית העצמית, כי
אם במה שהוא יפה וטוב אצל האחר השולט עליו איזה שליטה שהיא,
בין שהיא רשמית בין שהיא מוסרית, במה שאותו האחר מצא שהוא

יפה ושהוא טוב." (הראי"ה קוק מאמרי הראי"ה, א')

 
דברים ˘אמר נ˙ן ˘רנס˜י לפני
ה˘ופט ˘גזר א˙ דינו לסיביר
ה˜רה, ב˘ל פעילו˙ו הˆיוני˙

האסורה, ˙ח˙ ה˘לטון
ה˜ומוניסטי-סובייטי:

 
"א˙ה אדוני ה˘ופט חו˘ב ˘הנך

חופ˘י! א˙ה חו˘ב כך כיוון
˘לאחר ˘ייגמר המ˘פט ˙לך

לבי˙ך ואילו אני אהיה
המ˘ועבד, כיוון ˘אלך לכלא

לזמן רב.אך דע לך ˘מבין ˘נינו,
אני הוא בן החורין האמי˙י!

אמנם גופי יהיה מ˘ועבד, אבל
רוחי, היא ˙י˘אר חופ˘י˙, כיוון
˘ארגי˘ ˘לא נכנע˙י לגזרו˙יכם
ונ˘אר˙י נאמן לאמונ˙י. אך לך
ה˘ופט ˜בעו מרא˘ מה לומר!
גופך אמנם מ˘וחרר, אבל אינך
חופ˘י להכריע לפי אמונ˙ך.
רוחך מ˘ועבד˙ וזה חמור פי

כמה."   
(מ˙וך ספרו "לא אירא רע")


