
 

 להיות עם חופשי

ר ב ה  מ ל ש ה  י ב ו ט ב  ר ן-ה ל י  א

ְבֶתם ִאיש ֶאל ֲאֻחָזתֹו ְוִאיש ֶאל ִמְשפַׁ "  )ויקרא כה, י(. "ְחתֹו ָתֻשבּוּוְקָראֶתם ְדרֹור ָבָאֶרץ ְלָכל יְֹשֶביָה יֹוֵבל ִהוא ִתְהֶיה ָלֶכם ְושַׁ

ר ִעָמךְ  ָאִחיךָ  ָימּוךְ  "ְוִכי ֲעבֹד לֹא ָלךְ  ְוִנְמכַׁ ת בֹו תַׁ  מג(.  ;לֶֹהיָך" )שם שם, לט-ֵמא   ְוָיֵראתָ  ְבָפֶרךְ  בֹו ִתְרֶדה ָעֶבד...לֹא ֲעבֹדַׁ

 "מלאכה שלא לצורך, כדי לענותו, אל תאמר לו החם לי את הכוס הזה, והוא אינו צריך, עדור תחת הגפן, עד שאבוא"
 .(שם, ד"ה 'לא תרדה בו בפרך' )רש"י

עבד עברי יוצא לאחר שש שנות  התורה אמנם מקבלת את מוסד העבדות, אבל היא מגבילה אותה בצורה משמעותית.
עבודה ואף אם הוא חפץ להשאר אצל האדון והוא נרצע, בסופו של דבר הוא יוצא ביובל. אף בזמן שהוא עובד אצל 

 .האדון, האדון מוזהר מלעבוד בו 'עבודת פרך'

 : )מצוה שמו( מספר החינוך אנו למדים, שיש לעקרון זה משמעות אף בזמן הזה

 גם זו מצוה בענין להזהר לאדם לו ראוי מקום מכל, נוהג עברי עבד קנין שאין לפי הזה בזמן נוהגת שאינה פי על ואף
, הוא ומהשם, בעולם שחוזר הוא גלגל ועניות העשר כי לבו אל הרבה, ויתן בה ולהזהר ביתו בני עניים בהיות היום

 בעיניו.  ישר לאשר ויתננו

ל, או כל שכיר שעובד בשבילך, וגם אותם צריך להיזהר מאוד שלא היום אמנם אין עבדים, אבל כן יש עוזרת בית למש
לשעבד, לא להעבידם בפרך. יש לנהוג איתם בהגינות. יש להתייחס בכבוד גם ל"אנשים השקופים", לעובדי הניקיון, 

 השומרים וכיוצא בזה. העובדה שהם עוסקים בעבודת דחק איננה מצדיקה יחס משפיל ומבזה כלפיהם.

 יצוה לא, דברו להחל בושים שהם או עליהם אימתו ואם, בחבריו אדם ישתעבד "לאמקצין זאת עוד יותר: רבינו יונה 
  1.ותועלתם" )שערי תשובה שער ג, ס( לרצונם אלא, גדולה או קטנה לעשות אותם

 –עדין שלה מעבדות גם במובן הכי  רלהיזהמדברי רבינו יונה אנו למדים על חשיבות החירות ביחסים הבין אישיים. יש 
כמובן שאם הדבר הוא בהסכמה מלאה, אם  מצבים שבהם אדם עושה למענך מתוך חוסר נעימות ולא מתוך רצון שלם.

יה לעצמאות אף היא מופרזת וצריך לדעת כיצד לקבל עזרה יהדבר הוא גם לרצונו, אז זה בסדר גמור. לעיתים הנט
ל שעבוד של אחרים עלינו, וגם הפוך, שלא נשעבד אנו את שלא יהיה כל -מהזולת. מכל מקום, אנו חותרים לחירות 

 האחר.

על יציאה מעבדות לחירות אנחנו אומרים הלל, ולפי לשון הגמרא:  ;דברים אלו נכונים בפרט, וכמובן נכונים גם בכלל
שיצאנו  ?" )מגילה יד, א(. בפסח אנחנו אומרים הלל מכיווןממיתה לחיים לא כל שכן ,שירה נןמעבדות לחירות אמרי"

מעבדות לחירות, וכך גם ביום העצמאות, שהרי ביום זה קיבלנו חירות מדינית. יש לנו שלטון עצמי. השתחררנו 
משעבוד מלכויות במובן המעשי שהקמנו מדינה עצמאית לעם היהודי. אמנם משמעותה המלאה של החירות היא כמובן 

   ות לכך במהרה בע"ה. בשלטון על פי התורה, ואנו מקוים ומתפללים שיוכשרו הלבב

 פדיון שבויים
 את מוכר לסוף שביעית בפירות ונותן נושא אדם שביעית של אבקה קשה כמה וראה בוא חנינא' בר יוסי רבי אמר

 הרגיש לא ...'וגו מיד קנה או לעמיתך ממכר תמכרו וכי לה וסמיך' וגו[ יג, כה] הזאת היובל בשנת שנאמר מטלטליו
 ימכור כי ואיש שנאמר ביתו את מוכר לסוף לידו באת לא, מאחוזתו ומכר אחיך ימוך כי שנאמר שדהו את מוכר לסוף
 שנאמר ברבית לוה לסוף לידו באת בתו...לא את איש ימכור וכי שנאמר בתו את שמוכר סוף לידו באת מושב... לא בית
 אחיך ימוך וכי שנאמר עצמו את מוכר לסוף לידו באת לא, ותרבית נשך מאתו תקח אל וכתיב ידו ומטה אחיך ימוך וכי
 זה גר משפחת, תושב לגר שנאמר תושב לגר אלא צדק לגר ולא, לגר ונמכר שנאמר לגר אלא לך ולא, לך ונמכר עמך

 )קידושין כ, א(. .עצמה אלילים לעבודת הנמכר זה לעקר או אומר כשהוא, הנכרי

 
 .ערך 'לא תרדה בו בפרך' ,תלמודית באנציקלופדיהועיין בהרחבה   1

 בהרפרשת   התשע"ח ט"ו איירבס"ד  



 

 תבהתדרדרוהרוחנית מלווה גם  תוההתדרדרודרדר והולך, תאדם חוטא, מ ;חז"ל דורשים את סמיכות הענינים בפרשתנו

 עד שלבסוף הוא נאלץ להימכר לעובד עבודה זרה. , חברתית-כלכלית

 אחר אבן אימא לידחי כוכבים לעבודת כומר ונעשה זה והלך הואיל"אמר רבי ישמעאל ממשיכה הגמרא ומציעה: 
, היה כבר עדיף שיישאר שם, במצב היינו יכולים לחשוב שאם הוא כזה פושע, שהגיע לכאלה מקומות" )שם(. ?הנופל

 הרדוד הזה, "מגיע לו". 

אנחנו לא יכולים . )שם( "יגאלנו מאחיו אחד לו תהיה גאולה נמכר אחרי -"תלמוד לומר אך לבסוף מכריעה הגמרא: 
ים לפדות שבויים, עלינו לדאוג שאחרים יצאו מעבדות לחירות. כמובן לתת לו להישאר שם, חס וחלילה! אנחנו חייב

 –שאנחנו צריכים לדאוג לכך במובן הפשוט של המילה, שלא יהיו עבדים, אבל כאן אנחנו כבר נוגעים ברמה השנייה 
ורה אומרת ערכי הנמצא בסכנה. הת-במובן הרוחני. אדם הנמכר לגוי, אין זה קניין פשוט של עבד, יש כאן מצב רוחני

לנו לא להשלים עם המצב הזה, עלינו לפדות את השבויים, לגאול אותם מהעבדות הרוחנית אליה הם נקלעו. הדבר 
מי שנמצא בעבדות נוגע גם אלינו, עלינו לשים לב לסביבה שלנו, לדאוג לחברה שמסביבנו ולנסות לעזור ולגאול את 

  רוחנית ומעשית.

י ה'ֶעֶבד  ִׁ     הוּא ְלַבד ָחְפש 
ְבֵדי ֲעָבִדים ֵהם  ְבֵדי ְזָמן עַׁ  –עַׁ

ד ָחְפִשי: ה'ֶעֶבד   הּוא ְלבַׁ
ֵקש ָכל ל ֵכן ְבבַׁ נֹוש ֶחְלקֹו-עַׁ  א 

ְפִשיה'"ֶחְלִקי   !" ָאְמָרה נַׁ

שנות עצמאות. השאלה היא מה אנחנו עושים עם החירות הזו. אדם  70יצאנו מעבדות לחירות, מדינת ישראל חוגגת 
, שם, במובן מסוים, הוא היה עבד, הוא היה משועבד לפקודות, ואולי אפילו טרטרו אותו, שירת בצבא שלוש שנים

העבידו אותו בפרך. כעת כשהוא מסיים את שירותו, כשהוא באמת יכול להיות אדם חופשי לגמרי, מה הוא עושה? 
רים ותאוות כאלו האם הוא פועל את מה שהוא באמת צריך לפעול, או שהוא נופל אל תוך שעבודים אחרים, ליצ

? אם כל מה שמעניין את אותו חייל משוחרר זה לעשות כסף בשביל הטיול בדרום אמריקה, אז הוא גם יםואחר
משועבד לכסף, וגם משועבד למוסכמה החברתית של 'טיול אחרי צבא'. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם אנחנו 

. אנחנו צריכים להשתחרר או בגלל שזה מה שכולם עושיםעושים דברים בגלל שזה מה שאנחנו רוצים או צריכים, 
 מהשעבודים לנורמות החברתיות.

משמעותית אדם משועבד לתאוותיו, אדם משועבד ליצריו. זו נקודה מאוד  –מעבר לזה, קיימים שעבודים פנימיים יותר 
זה. גם אם אותו אדם באמת בעבודת ה', פעמים רבות אדם לא מצליח להיות בן חורין, היצר מכריח אותו לעשות את 

רוצה, הוא ממשיך ליפול ולהיכנע לדרישות היצר, הוא לא מצליח להיגאל מזה. הגאולה הזו מצריכה הרבה עבודה, 
לפעמים היא מצריכה אף עזרה מבחוץ, אבל קודם כל יש לחדד את הנקודה של הרצון להיות חופשי. אדם צריך 

אם לוקחים לו איזה דבר, והוא משתגע בלי הדבר הזה,  –מכור  אם הואלהפסיק להיות מכור. תחילה על האדם לזהות 
 הרי זה סימן רע שהוא מכור. אסור לנו להיות תלויים בדברים אחרים.

כאשר אדם חוטא הוא משועבד, וכשהוא חוזר בתשובה בחכמה הפנימית קיים קישור עמוק בין התשובה ובין החירות. 
להשתחרר. הביטוי הכי פשוט לזה מופיע בתחילת יום כיפור, כאשר אנו עושים  הוא למעשה יוצא לחירות, הוא מצליח

"כל נדרי ואסרי", כל מה שאסרתי על עצמי, כל מה שכבל אותי, ששעבד אותי, מותר כעת. אני חופשי  ;התרת נדרים
ים אותי מהדברים האלה שעצרו אותי ושהכשילו אותי. ביום הזה אני משתחרר אפילו מהאכילה והשתייה שמשעבד

 במהלך השנה. ביום כיפור אנחנו נקיים. חופשיים.

 רואים רחוק
שלנו, בתקופה הסמוכה לחורבן בית ראשון, בזמנו של ירמיהו  בהיסטוריה קשה מאוד ברגע עוסקת פרשתנו של ההפטרה

הנביא. בנקודת הזמן שבה עוסקת ההפטרה מלך בבל וחילו שמו מצור על ירושלים וירמיהו הנביא נמצא כלוא בחצר 
יֹאֶמר: "המטרה של בית מלך יהודה. על רקע המצב הקשה הזה ה' פונה לירמיהו ר ָהָיה ִיְרְמָיהּו וַׁ י ה' ְדבַׁ  ִהֵנה .ֵלאֹמר ֵאלַׁ

ְמֵאל ֻלם ֶבן ֲחנַׁ ֲעָנתֹות ֲאֶשר ָשִדי ֶאת ְלךָ  ְקֵנה ֵלאֹמר ֵאֶליךָ  ָבא דְֹדךָ  שַׁ ט ְלךָ  ִכי בַׁ ְגֻאָלה ִמְשפַׁ  .ז(-)ירמיהו לב, ו "ִלְקנֹות הַׁ
 ,את השדה אשר בענתותבאותו מצב קשה, אומר הקב"ה לירמיהו שעתיד בן דודו לבוא אליו בקרוב ולבקש ממנו לקנות 

וכך היה. מעמד קניית השדה של ירמיהו מאת בן דודו נעשה במעמד עדים ויהודים רבים שנכחו בחצר המטרה וירמיהו 
  :כה(-)שם שם, כד מלא תמיהה על מעשה זה



 

ֹסְללֹות ִהֵנה ד ִנְתָנה ְוָהִעיר ְלָלְכָדּה ָהִעיר ָבאּו הַׁ ְשִדים ְביַׁ כַׁ ִנְלָחִמים הַׁ ֶחֶרב ְפֵנימִ  ָעֶליהָ  הַׁ ָדֶבר ְוָהָרָעב הַׁ ֲאֶשר ְוהַׁ ְרתָ  וַׁ  ְוִהְנךָ  ָהָיה ִדבַׁ
ָתה :רֶֹאה ְרתָ  ְואַׁ י ָאמַׁ ָשֶדה ְלךָ  ְקֵנה יםהלו-א דָֹני-אֲ  ֵאלַׁ ֶכֶסף הַׁ ד ִנְתָנה ְוָהִעיר ֵעִדים ְוָהֵעד בַׁ ְשִדים ְביַׁ כַׁ  :הַׁ

ֶכֶסף ָשדֹותבקרוב, אך בעתיד )שם מד(: " בלהיחרעל כך עונה לו הקב"ה שאמנם בית המקדש עתיד  ֵסֶפר ְוָכתֹוב ִיְקנּו בַׁ  בַׁ
ְשֵפָלה ּוְבָעֵרי ָהָהר ּוְבָעֵרי ְיהּוָדה ּוְבָעֵרי םיְירּוָשלַׁ  ּוִבְסִביֵבי ִבְנָיִמן ְבֶאֶרץ ֵעִדים ְוָהֵעד ְוָחתֹום ֶנֶגב ּוְבָעֵרי הַׁ  ֶאת ָאִשיב ִכי הַׁ
הקב"ה מורה לירמיהו שעליו להשתחרר מהמבט המצומצם. בטווח הקצר אנחנו על סף חורבן, אך  ."ה' ְנֻאם ְשבּוָתם

 במבט נבואי ארוך, בסופו של דבר עם ישראל יחזור לארץ ישראל. 

 אשרינו שזכינו לראות זאת בעינינו. 

על האדם לצאת לחירות מעשית, עליו להיות בן חורין מתאוותיו, ועליו גם לצאת לחירות מחשבתית, להשתחרר 
  2.על המציאות ומלאה רחבה יותר הרבה בצורה להסתכלמהמבט המצומצם שאינו רואה אלא את שלפניו. על האדם 

 ה והיובלפעולת השבת, השמיט
ה של פרשת השבוע תחילתספירת העומר.  קופתתפרשת השבוע שלנו מתלכדת עם התקופה שבה אנחנו נמצאים, 

דומה לספירת העומר. על שנת השמיטה והיובל נאמר ה מספרי בשנת השמיטה והיובל, אשר נספרות במחזור תעוסק
 (:י-)ויקרא כה, ח

ְרתָ  ע ְלךָ  ְוָספַׁ ְבֹתת ֶשבַׁ ע ָשִנים שַׁ ע ָשִנים ֶשבַׁ ע ְיֵמי ְלךָ  ְוָהיּו ְפָעִמים ֶשבַׁ ְבֹתת ֶשבַׁ ָשִנים שַׁ ע הַׁ ְרָבִעים ֵתשַׁ ְרתָ  .ָשָנה ְואַׁ ֲעבַׁ ר ְוהַׁ  שֹופַׁ
חֶֹדש ְתרּוָעה ְשִבִעי בַׁ חֶֹדש ֶבָעשֹור הַׁ ִכֻפִרים ְביֹום לַׁ ֲעִבירּו הַׁ ְרְצֶכם ְבָכל שֹוָפר תַׁ ְשֶתם .אַׁ ת ֵאת ְוִקדַׁ ֲחִמִשים ְשנַׁ  ּוְקָראֶתם ָשָנה הַׁ
ְבֶתם ָלֶכם ִתְהֶיה ִהוא יֹוֵבל יְֹשֶביהָ  ְלָכל ץָבָאֶר  ְדרֹור ְחתֹו ֶאל ְוִאיש ֲאֻחָזתֹו ֶאל ִאיש ְושַׁ   ָתֻשבּו. ִמְשפַׁ

בדומה לספירת העומר, בה אנו סופרים שבעה שבועות עד היום החמישים שבו חל חג השבועות, כך אנו סופרים שבע 
 שמיטות עד שנת החמישים היא שנת היובל.

 בעניין זה אומר הרב בהקדמתו ל'שבת הארץ':

ח נתינת ידי על הפועל אל שתצא צריכה החיים של וההשתלמות הגידול דחיפת  החיים ממהומת והתנערות הפסקה של ֶרוַׁ
 פועלת, יחיד כל על פועלת שהשבת הפעולה אותה את... שבת בכל קרובים לפרקים החול מחיי מתנער היחיד. הרגילה

 כי, ונצחי בולט באופן בקרבה נטועה האלוקית שהיצירה, זו לאומה אהו מיוחד צורך  .בכללה האומה על השמיטה היא
 העמל עם עול של החברה חיי ישביתוהו לא אשר, זוהרו מלא בכל שלה האלוקי המאור בתוכה יתגלה לזמן מזמן

 .שהיא כמו בכללותה נשמתה טהרת פנימה בקרבה להתגלות תוכל למען, להם אשר והתחרות הזעף, והדאגה

הרב זצ"ל מסביר שכשם שהשבת היא זמן מיוחד אשר מבטא את מהותו הרוחנית של האדם היחיד, וכלשון ר' יהודה 
יום השבת', כך גם השמיטה היא זמן מיוחד שבו יוצאת אל הפועל המהות הרוחנית  –הלוי בכוזרי 'ופרי השבוע 

המיוחדת של עם ישראל. במשך שש שנים האומה עמלה ועובדת לפרנסתה ובשנה השביעית היא מתכנסת ועוסקת 
 בעבודה הרוחנית הערכית המבטאת את הערכים העומדים ביסודה של האומה. 

 חיי באוצר ומןבמז שישנו הטוב את לגלות רק לא אונים די בו שיש ועצום גדול כח נצברש עד הרוח הוא ומתעלה והולך
 את ולהעמיד העבר של והקלקולים המעקשים את לישר גם אם כי השמיטה של כמדתה החיים צביון את לשמור האומה

 נשמת של בטבעה שגנוז מה רק לא ולגלות מטעה ברעננות העלומים לימי להשיבם המקורית הויתה פ"ע האומה חיי מצב
 צריכה שהיא שלה הבחירית ההטבה התגלות עזרת ידי על בקרבה ולהאיר להגלות שמוכשר מה אם כי בפעל האומה
 .היובלית ההתרוממות את להעיר

שנת השמיטה, בדומה לשבת, שומרת על הצביון הרוחני של עם ישראל. שנת היובל מבטאת את היצירה, את החידוש, 
שמבטאת התחלות חדשות,  , תקופה חדשה,דור מסמלת , שנת החמישים,יובלה מעבר לשגרה. שנתאת ההתקדמות 

רעיונות חדשים, משימות שלא היו קימות בעבר. במשך ארבעים ותשע השנים הקודמות ליובל, ההתפתחות הרוחנית 
, גם חג השבועות, היום באותה מידה היא, לעיתים, נסתרת, והיא יוצאת אל הפועל בצורה מלאה בהגיע שנת היובל.

 חג מתן תורה.  –מבטא שלב חדש, התפתחות חדשה  ,החמישים

להתקדם אל תקופה חדשה, מבוססת על החירות. אדם בן חורין, עם בן חורין, איננו כבול לשגרה, איננו ו היכולת ליצור
ועות פועלים מכוחה של שבוי ברעיונות הקודמים אלא מסוגל להשתחרר מהם ולהתקדם הלאה. הן היובל והן חג השב

 
מה נמוכים הם הגמדים שהם ג"כ בעלי עיניים טרוטות הזוחלים סביב לשדרת האבנים " דוגמא נוספת לכך מצאנו בדברי הרב בהקדמתו ל'שיר השירים':  2

 אבל טהורי לב המה יראו את רבי עקיבא ...התחתונה של מגדל עופל, ורושמים את קומתו אשר לעב יגיע רק כדי תנופת ידם הקצרה ומעוף עינם הכהה
 בגדלו, את ר"ע המשחק בראותו ששועל יוצא מבית קה"ק יען כי לנפשו הרוממה קרוב היה העתיד הרחוק, את ר"ע המלא צהלה לקול המונה של רומי

 ."חמפני שהאהבה האלוקית הנובעת מעומק לבו הרחב כים הורתהו, עד כדי מלא ציור חי כי רומא ואלילה כליל יחלופו ואור ציון לעד יזר



 

 (:החירות. בשנת היובל העבדים משתחררים והקרקעות חוזרות לבעליהן, ואילו ביחס למתן תורה אמרו חז"ל )אבות ו, ב
". על ידי העמקה והפנמה של מושג החירות, אפשר יהיה להתקדם תורה בתלמוד שעוסק מי אלא חורין בן לך אין"

 רט והכלל.להשגות חדשות ולתובנות חדשות של הפ

אנחנו יכולים לספור כן שנה למדינת ישראל. בעוונותינו הרבים עוד לא זכינו לספור יובלות, אך  70אנחנו ציינו השנה 
 מאתנואת שנות עצמאותנו. תאריך עגול זה יפה, אבל אין זה מתבטא רק בטקס מרהיב בהר הרצל, אלא זה דורש 

את מהקופסה, צריך להשתחרר משעבודים בכל מיני לחשוב מחדש. לפעמים אדם, או אומה, צריכים לשנות חשיבה, לצ
 יותר.  ואמתייםכיוונים בחיים, לשחרר הרגלים ולנוע קדימה באופנים טובים 

אפים גדולים, אנחנו חושבים המון מחוץ לקופסה, -יש לנו בעם ישראל מסורת של חדשנות, יש פה במדינה סטארט
יקר הוא לחשוב מחוץ לקופסה מבחינה רוחנית, לחשוב איך ומפתחים את הכלכלה והתרבות. אבל לא זה העיקר. הע

 ועוד ועוד.החל ב'מעמד המשפחה' וכלה ב'צדק חברתי'  אנחנו נותנים מענה מחודש לכל האתגרים הרוחניים שבדורנו

אדם מגיע לבית המדרש עם תפיסות  ברוך ה' פה בישיבה אנו זוכים ללמוד תורה מתוך חירות. -ומהכלל אל הפרט 
מסוימות, ותוך כדי לימודו בישיבה הוא עובר תהליך, הוא בונה את עצמו ומשתחרר אט אט מכל מיני מושגים שהיו בו 

ך כל כך הרבה שנים, ומפתח עד עכשיו. עם הזמן הוא נהיה בן חורין, משתחרר מהחשיבה שהוא התרגל אליה במהל
 לחיות מתוך אורה של תורה, מתוך אור החירות.כיוון חשיבה חדש, תורני וגבוה. עלינו לשאוף לשם תמיד, 

 

 העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם, חיזוק בלימוד תורה ועבודת ה'.  ,מידי שבוע ביום שני מתקיימת בביהמ"ד של "ישיבת הגולן" שיחה כללית
 האמונה העוסקים בעיונים מהותיים וכלליים מתורת מרן הרב וכתבי ראשונים, שיחה זו הינה בעלת גוון מוסרי, ועניינה בהדרכות רוחניות,  להבדיל משיעורי

 הנגזרות מן המבט האמוני, ושופכות אור על דרכו הרוחנית של בן תורה בדורנו.
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