
 בס"ד

 הגיגים, ד"ר חזות גבריאל  -,  המדור בשלח

 ?במצרים גם 'מילקי' יש

להודות בפני מלך כוזר כי הוא )מלך כוזר( צודק. באחת מהן, מקשה מלך כוזר  חברפעמיים בלבד נאלץ ה

את א"י למקום חייך  אם כן, הלא אתה עובר על מצוות התורה אם אינך עולה, ואם אינך עושה כך: "...

אכן מצאת מקום (. על כך נאלץ החבר להשיב ברוב בושתו: "גפסקה כ ,מאמר שני)  "!!!ולמקום מותך.

 ה כד(.קפס ,)מאמר שני ,"חרפתי מלך כוזר

צהיר עם ישראל לא פחות משמנה פעמים על רצונו לשוב מצרימה. הבמסעותיו במדבר ובשעות משבריות, 

֖ ֖וַֻ֖וֻיֹאְמר֖ באחת מן ההתארגנויות הללו אנו קוראים את המשפט הנורא:  ֖ ֖יש֖ א  ָנ֖ ֖יוֶאלָֽאח  ֻתְ ֻ֖וָבהְוָנש ֖ ֖אש֖ ֹר֖ ֖הנ 

ְיָמה ְצָרּ אל  רק )במדבר יד,ד(. זה אינו רצון לשיבה אקראית של בודדים ממורמרים המבקשים לשוב֖מ 

ה'מילקי' המצרי, אלא התארגנות פוליטית מסודרת עם מנהיגות שתנהל מן הסתם משא ומתן ישיר  עם 

ם֖-ֲהֹלאך זה התחיל בפרשתנו: כ .'ארץ כל תושביה''מצרים החדשה',  ְצַרי  ְ֖במ  ֵ֖אֶליָך ְרנֻו ֻבַ ֻ֖ד  ר ֲ֖אש ֶ ָבר, ַ֖הֻדָ ֶזה

ֻנֻו,ְ֖וַנַעְבָדהֶ֖את ֻמֶ ם-ֵלאֹמר,ֲ֖חַדל֖מ  ְצָרי  י֖טֹובָ֖לנֻוֲ֖עֹבדֶ֖את֖֖:מ  רֻ֖כ  ְדֻבָ ֻמ  ֵתנֻוֻ֖בַ ֻמֺ ם,֖מ  ְצַרי  ֖)יד, יב(.֖,מ 

האם קיים עם בתבל המעדיף שעבוד וסבל על פני חירות? ההסבר הרגיל לתמיהה זו מצוי בנבכי הכיצד? 

החשש מן החירות כרוך בעקבו בחרדה המלווה א. אידנדה' מודרניים עבדים'בגם והנפש של העבד המצוי 

המהווה תנאי בסיסי  אחריותחורין, לצד החירות, קיימת  -. בשיח החובות והזכויות של בןאחריות קבלת

עם  זאת ועוד, להנאה מפירות החירות. יש שלא היו מוכנים ואינם מוכנים גם היום לשלם במטבע זו.

שנחתמו  מיםהקדו ישראל מצא עצמו באופן מפתיע מתחייב לקיום תרי"ג מצוות, מה שלא נכלל בהסכמים

 לא.-ותו 'הזרע והארץ'עם אבותיו. הם ציפו להבטחת 

ברוח הימים האלו ניתן לסנגר על עם ישראל אפילו יותר מכך. אפשר כי היזמים לשיבה אל 'ערש לידתנו 

כעם', אפילו לא חששו משעבוד נוסף, שהרי דור הרשעים המצרי, זה שאחראי לכל צרותיהם, צלל כאבן 

מעל כל בימה כי: 'מצרים לא תשוב  עקבות כךדדים בשיבה מצרימה, הסבירו בלמצולות ים סוף. המצ

 להיות לעולם מה שהיתה'!  

את נפש עמו, מאוד אהב את הרצון של רוב ככל העם להמשיך בדרכו ארצה על אף כל  הקב"ה, שידע גם ידע

ָראָת֖ ָ֖הֹלֹ֡ךְ֖הקשיים הבלתי נגמרים שבדרך, ואפשר שלכך התכוון הנביא באומרו:  םְ֖בָאְזֵני֖ ְ֖וָקּ ַל ִַ֜ רְ֖ירֻוש ָ הֵ֖לאֹמֹ֗ ֻ֖כֹֹּ֚

ר קָ֖אַמ  יְ֖יֹקָוָ֔ ְרֻת  ֶסדָ֖לְך֖ ָ֖זַכַ֤ ךְֶ֖֖ח  י  ךְַ֖֖אֲהַב תְ֖נעֻוַרָ֔ לֻוֹלָת י  רַ֖אֲחַרי֖ ֶ֖לְכֻתֵַ֤ךְֻ֖֖כְ ְדֻבָָ֔ ֻמ  ֶא ֶרץֻ֖בַ אֻ֖בְ הֹ֖ל   )ירמיהו ב,ב(. :ְזרֻוָעּ
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