
י ׁשִ ְפ ָח ד  ַב ְל ּא    הו

שזכתה לפתוח את עד , זופרשייה ה של מה ייחוד
ת בנושא העבד דרך הפטרשיב עליה מתוך התבוננות 

הממלכה  .בימי צדקיהו המלך, הפרק עוסק בימיה האחרונים של ממלכת יהודה
על עומדים לים הבב. ורק לכיש ועזיקה עוד מנסות להחזיק מעמד כערי מבצר

ּוְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ְוָכל ֵחילֹו ְוָכל ַמְמְלכֹות ֶאֶרץ ֶמְמֶׁשֶלת ָידֹו ְוָכל ָהַעִּמים ִנְלָחִמים 
לֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ָהלְֹך ְוָאַמְרָּת ֶאל ִצְדִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ּכֹה ָאַמר 

ִּתָּנֵתן ְוֵעיֶניָך ֶאת ְוַאָּתה לֹא ִתָּמֵלט ִמָּידֹו ִּכי ָּתֹפׂש ִּתָּתֵפׂש ּוְבָידֹו 
ָעֶליָך לֹא ָתמּות  'ִצְדִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ּכֹה ָאַמר ה

ָּכל ָעֵרי ְיהּוָדה ַהּנֹוָתרֹות ֶאל ָלִכיׁש ְוֶאל ֲעֵזָקה ִּכי ֵהָּנה ִנְׁשֲארּו ְּבָעֵרי 

ְלַׁשַּלח : ם ִלְקרֹא ָלֶהם ְּדרֹורַאֲחֵרי ְּכרֹת ַהֶּמֶלְך ִצְדִקָּיהּו ְּבִרית ֶאת ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשלַ ִ
ָכל ַהָּׂשִרים ְוָכל  ַוִּיְׁשְמעּו: ִאיׁש ֶאת ַעְבּדֹו ְוִאיׁש ֶאת ִׁשְפָחתֹו ָהִעְבִרי ְוָהִעְבִרָּיה ָחְפִׁשים ְלִבְלִּתי ֲעָבד ָּבם ִּביהּוִדי ָאִחיהּו ִאיׁש
  :ְמעּו ַוְיַׁשֵּלחּוָהָעם ֲאֶׁשר ָּבאּו ַבְּבִרית ְלַׁשַּלח ִאיׁש ֶאת ַעְבּדֹו ְוִאיׁש ֶאת ִׁשְפָחתֹו ָחְפִׁשים ְלִבְלִּתי ֲעָבד ָּבם עֹוד ַוִּיׁשְ 

ומה כלול . כורת צדקיהו המלך ברית לעם
מעניין . ומשחררים את העבדים, עם ישראל כולו נענה לברית הזו

אבל התמיהה על הפסוקים הללו מתעצמת 

 .ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות ַוִּיְכְּבׁשּום

המתעוררת השאלה . מיד השיבו האדונים את העבדים והשפחות וכבשו אותם מחדש
ונעבור לעיין , השאלה הזו פתוחה נשאיר את

  :)טז- יב(את הדברים הבאים 

ָאֹנִכי ָּכַרִּתי ְבִרית ֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם ְּביֹום הֹוִצִאי אֹוָתם 
ִמֵּקץ ֶׁשַבע ָׁשִנים ְּתַׁשְּלחּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו ָהִעְבִרי ֲאֶׁשר ִיָּמֵכר ְלָך ַוֲעָבְדָך ֵׁשׁש ָׁשִנים 
ַוָּתֻׁשבּו ַאֶּתם ַהּיֹום ַוַּתֲעׂשּו ֶאת ַהָּיָׁשר ְּבֵעיַני ִלְקרֹא ְדרֹור 

ִׁשבּו ִאיׁש ֶאת ַעְבּדֹו ְוִאיׁש ֶאת ַוָּתֻׁשבּו ַוְּתַחְּללּו ֶאת ְׁשִמי ַוּתָ 
  .ִׁשְפָחתֹו ֲאֶׁשר ִׁשַּלְחֶּתם ָחְפִׁשים ְלַנְפָׁשם ַוִּתְכְּבׁשּו ֹאָתם ִלְהיֹות ָלֶכם ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות

לא ש אחרל , שלא כהוגן נצרכת מפני שהעבדים הוחזקו
 ,חיוביתהליך  ת הברית הייתה ראשיתו של

" חותמת"הו, השחרור חמורה הרבה יותר ברית
לֹא ְׁשַמְעֶּתם ֵאַלי ִלְקרֹא ְדרֹור ִאיׁש ְלָאִחיו ְוִאיׁש ְלֵרֵעהּו ִהְנִני 

 

ד  ֶב י 'הֶע ׁשִ ְפ ָח ד  ַב ְל ּא  הו

ב  ר וה ק נ ר פ י  ט ו   מ

  ברית שחרור העבדים

מה ייחודהיא תבקשת השאלה המ .משפטים פותחת בפרשיית עבד עברי
שיב עליה מתוך התבוננות מבקש לה ואני , רבות לשאלה זוניתנו תשובות 

הפרק עוסק בימיה האחרונים של ממלכת יהודה .לדפרק ירמיה שבספר 
ורק לכיש ועזיקה עוד מנסות להחזיק מעמד כערי מבצר, כל ערי יהודה כבר נכבשו

  ):ז-א(וירמיה מתנבא על חורבנה של העיר 

ּוְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ְוָכל ֵחילֹו ְוָכל ַמְמְלכֹות ֶאֶרץ ֶמְמֶׁשֶלת ָידֹו ְוָכל ָהַעִּמים ִנְלָחִמים  'ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָהָיה ֶאל ִיְרְמָיהּו ֵמֵאת ה
לֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ָהלְֹך ְוָאַמְרָּת ֶאל ִצְדִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ּכֹה ָאַמר -אֱ  'ה ָאַמר הֹּכ :ם ְוַעל ָּכל ָעֶריָה ֵלאמֹר

ְוַאָּתה לֹא ִתָּמֵלט ִמָּידֹו ִּכי ָּתפֹׂש ִּתָּתֵפׂש ּוְבָידֹו : ִהְנִני ֹנֵתן ֶאת ָהִעיר ַהֹּזאת ְּבַיד ֶמֶלְך ָּבֶבל ּוְׂשָרָפּה ָּבֵאׁש
 'ַאְך ְׁשַמע ְּדַבר ה :ֵעיֵני ֶמֶלְך ָּבֶבל ִּתְרֶאיָנה ּוִפיהּו ֶאת ִּפיָך ְיַדֵּבר ּוָבֶבל ָּתבֹוא

ָּכל ָעֵרי ְיהּוָדה ַהּנֹוָתרֹות ֶאל ָלִכיׁש ְוֶאל ֲעֵזָקה ִּכי ֵהָּנה ִנְׁשֲארּו ְּבָעֵרי ם ְוַעל ְוֵחיל ֶמֶלְך ָּבֶבל ִנְלָחִמים ַעל ְירּוָׁשלַ ִ
 .ְיהּוָדה ָעֵרי ִמְבָצר

  ):י- ח(מעניינת  התרחשותוארת 

ַאֲחֵרי ְּכרֹת ַהֶּמֶלְך ִצְדִקָּיהּו ְּבִרית ֶאת ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשלַ ִ 'הר ָהָיה ֶאל ִיְרְמָיהּו ֵמֵאת 
ִאיׁש ֶאת ַעְבּדֹו ְוִאיׁש ֶאת ִׁשְפָחתֹו ָהִעְבִרי ְוָהִעְבִרָּיה ָחְפִׁשים ְלִבְלִּתי ֲעָבד ָּבם ִּביהּוִדי ָאִחיהּו ִאיׁש
ָהָעם ֲאֶׁשר ָּבאּו ַבְּבִרית ְלַׁשַּלח ִאיׁש ֶאת ַעְבּדֹו ְוִאיׁש ֶאת ִׁשְפָחתֹו ָחְפִׁשים ְלִבְלִּתי ֲעָבד ָּבם עֹוד ַוִּיׁשְ 

כורת צדקיהו המלך ברית לעם, רגע לפני נפילתה של ירושלים וקריסתה של הממלכה
עם ישראל כולו נענה לברית הזו. שילוח עבדים? בברית שנכרתת בשעות דרמטיות אלה

אבל התמיהה על הפסוקים הללו מתעצמת , לעסוק בשאלה מדוע זה הדבר החשוב ביותר בעיני צדקיהו באותה העת
  :)יא(לאור הפסוק העוקב 

ַוִּיְכְּבׁשּום ַוָּיִׁשבּו ֶאת ָהֲעָבִדים ְוֶאת ַהְּׁשָפחֹות ֲאֶׁשר ִׁשְּלחּו ָחְפִׁשיםַוָּיׁשּובּו ַאֲחֵרי ֵכן 

מיד השיבו האדונים את העבדים והשפחות וכבשו אותם מחדש, רגע אחרי ששחררו את העבדים
נשאיר את ?"סברק מאי  בסוףול  ,סברמאי ק  אמעיקר" ?מדוע שינו את דעתם

  .זוהתרחשות 

  להית

את הדברים הבאים  לירמיה' אומר ה, לאחר שהפרו את ברית שחרור העבדים

ָאֹנִכי ָּכַרִּתי ְבִרית ֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם ְּביֹום הֹוִצִאי אֹוָתם לֵֹהי ִיְׂשָרֵאל -אֱ  'ּכֹה ָאַמר ה: ֵלאמֹר 'ֶאל ִיְרְמָיהּו ֵמֵאת ה 'ה
ִמֵּקץ ֶׁשַבע ָׁשִנים ְּתַׁשְּלחּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו ָהִעְבִרי ֲאֶׁשר ִיָּמֵכר ְלָך ַוֲעָבְדָך ֵׁשׁש ָׁשִנים : ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים ֵלאמֹר

ַוָּתֻׁשבּו ַאֶּתם ַהּיֹום ַוַּתֲעׂשּו ֶאת ַהָּיָׁשר ְּבֵעיַני ִלְקרֹא ְדרֹור : ָׁשְמעּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵאַלי ְולֹא ִהּטּו ֶאת ָאְזָנםְוִׁשַּלְחּתֹו ָחְפִׁשי ֵמִעָּמְך ְולֹא 
ַוָּתֻׁשבּו ַוְּתַחְּללּו ֶאת ְׁשִמי ַוּתָ : ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ַוִּתְכְרתּו ְבִרית ְלָפַני ַּבַּבִית ֲאֶׁשר ִנְקָרא ְׁשִמי ָעָליו

ִׁשְפָחתֹו ֲאֶׁשר ִׁשַּלְחֶּתם ָחְפִׁשים ְלַנְפָׁשם ַוִּתְכְּבׁשּו ֹאָתם ִלְהיֹות ָלֶכם ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות

נצרכת מפני שהעבדים הוחזקו יתההיברית שחרור העבדים שכרת צדקיהו 
תה אומר שכרי "הקב. לעבדותם שיתבסוף השנה הש  על פי דין תורה

בריתלקיחת העבדים בשנית לאחר כריתת . םלסוראך מיד לאחר מכן שבו 
לֹא ְׁשַמְעֶּתם ֵאַלי ִלְקרֹא ְדרֹור ִאיׁש ְלָאִחיו ְוִאיׁש ְלֵרֵעהּו ִהְנִני ַאֶּתם  'ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה): "יז' פס(על הדבר הזה 

שת  ר םפ י ט פ ש   מ

ברית שחרור העבדים

משפטים פותחת בפרשיית עבד עבריפרשת 
ניתנו תשובות ? משפטי התורה
שבספר  ,פרשת משפטים

כל ערי יהודה כבר נכבשו, מפרפרת
וירמיה מתנבא על חורבנה של העיר , ירושלים חומות

ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָהָיה ֶאל ִיְרְמָיהּו ֵמֵאת ה
ם ְוַעל ָּכל ָעֶריָה ֵלאמֹרַעל ְירּוָׁשלַ ִ

ִהְנִני ֹנֵתן ֶאת ָהִעיר ַהֹּזאת ְּבַיד ֶמֶלְך ָּבֶבל ּוְׂשָרָפּה ָּבֵאׁש 'ה
ֵעיֵני ֶמֶלְך ָּבֶבל ִּתְרֶאיָנה ּוִפיהּו ֶאת ִּפיָך ְיַדֵּבר ּוָבֶבל ָּתבֹוא

ְוֵחיל ֶמֶלְך ָּבֶבל ִנְלָחִמים ַעל ְירּוָׁשלַ ִ... ֶּבָחֶרב
ְיהּוָדה ָעֵרי ִמְבָצר

וארת בשלב הזה מת

ר ָהָיה ֶאל ִיְרְמָיהּו ֵמֵאת ַהָּדָבר ֲאׁשֶ 
ִאיׁש ֶאת ַעְבּדֹו ְוִאיׁש ֶאת ִׁשְפָחתֹו ָהִעְבִרי ְוָהִעְבִרָּיה ָחְפִׁשים ְלִבְלִּתי ֲעָבד ָּבם ִּביהּוִדי ָאִחיהּו ִאיׁש
ָהָעם ֲאֶׁשר ָּבאּו ַבְּבִרית ְלַׁשַּלח ִאיׁש ֶאת ַעְבּדֹו ְוִאיׁש ֶאת ִׁשְפָחתֹו ָחְפִׁשים ְלִבְלִּתי ֲעָבד ָּבם עֹוד ַוִּיׁשְ 

רגע לפני נפילתה של ירושלים וקריסתה של הממלכה, באמצע המלחמה
בברית שנכרתת בשעות דרמטיות אלה

לעסוק בשאלה מדוע זה הדבר החשוב ביותר בעיני צדקיהו באותה העת
לאור הפסוק העוקב 

ַוָּיׁשּובּו ַאֲחֵרי ֵכן 

רגע אחרי ששחררו את העבדים
מדוע שינו את דעתם היא

התרחשות ית להל-ה האבתגו ב

להית-התגובה הא

לאחר שהפרו את ברית שחרור העבדים

הַוְיִהי ְדַבר 
ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים ֵלאמֹר

ְוִׁשַּלְחּתֹו ָחְפִׁשי ֵמִעָּמְך ְולֹא 
ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ַוִּתְכְרתּו ְבִרית ְלָפַני ַּבַּבִית ֲאֶׁשר ִנְקָרא ְׁשִמי ָעָליו

ִׁשְפָחתֹו ֲאֶׁשר ִׁשַּלְחֶּתם ָחְפִׁשים ְלַנְפָׁשם ַוִּתְכְּבׁשּו ֹאָתם ִלְהיֹות ָלֶכם ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות

ברית שחרור העבדים שכרת צדקיהו מסתבר ש' דברי המ
על פי דין תורהחררו וש

אך מיד לאחר מכן שבו 
על הדבר הזה  לגלות נחתמה

ס ט ד "ב ב ש ג  שכ ת ת ף "ה ש ר פ



 

העונש הכבד מעיד על . "ץְלֹכל ַמְמְלכֹות ָהָאֶר  ְלַזֲעָוה ֶאל ַהֶחֶרב ֶאל ַהֶּדֶבר ְוֶאל ָהָרָעב ְוָנַתִּתי ֶאְתֶכם 'קֵֹרא ָלֶכם ְּדרֹור ְנֻאם ה
  .'צד של חילול התת הברית יש בהחזרת העבדים לאחר כרי  .חומרת המעשה

ָאֹנִכי ָּכַרִּתי ְבִרית ֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם ְּביֹום הֹוִצִאי : "לירמיה' בהקשר נוסף בתחילת דברי המופיע ביחס לעבדים ברית מושג ה 
הפותחת ך היא ולפיכ מצווה חשובה וודאי עבד עברי זו? על איזו ברית מדובר. "אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים ֵלאמֹר

ן נה ברית כללית על המצוות וביניהשיש מבאר ל א נ ב האבר  .נהעניי ברית ב  שנכרתה אבל לא מצאנו ,יםטאת פרשת משפ
שהפרקים הסובר ן "הרמבולשיטת , המופיעה בפרשת משפטיםגנות אולי הכוונה היא לברית הא  .על עבדי עבריגם 

עבד עוסק דווקא ב וודאי לא  בכל אופן תוכן הבריתאבל  ,באה אחרי מצוות עבד עברינמצא שהברית  ,כסדרםנכתבו 
  ?עם ישראל בדבר העבדים' מהי הברית המדוברת אותה כרת ה, אם כן. עברי

  עבדי הם ולא עבדים לעבדים -הברית הנצחית 

לומר כי ראה נ. מהדהדת לנו פסוק מוכרלשון הנביא . ר לשאלההסב להציע  וכלנ, בספר ירמיה פסוקב באם נתבונן היט 
לֶֹהיָך - אֱ ' י הָאֹנכִ " - דיבר הראשון ת בתח נפ' הברית בין ישראל לה. עשרת הדברות ומתן תורה יאהברית המדוברת פה ה

ה בנבואתו "המילים הן אותן מילים בהן משתמש הקב ).ב, שמות כ..." (ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים
הברית וזו התשתית של  היוז. ..."ָּכַרִּתי ְבִרית ֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם ְּביֹום הֹוִצִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדיםָאֹנִכי " :לירמיה

כל פסוקי . "להיך- א 'אנוכי ה" בריתהפרה של  ישנה, ין הקפדה על מצוות עבד עבריא שב אומרבעצם הנביא . הכל
 מגדרם יםהרי יוצא ל "וחזהתורה . עבד בישראל אין מקום למציאות שליש שפרשיית עבד עברי באים לחדד ולהדג 

  :)ד- ב, כא( העבד העברי הצבת התנאים של החזקתב

ְוָיְצָאה ִאְׁשּתֹו  ִאם ְּבַגּפֹו ָיבֹא ְּבַגּפֹו ֵיֵצא ִאם ַּבַעל ִאָּׁשה הּוא: ִּכי ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ֵׁשׁש ָׁשִנים ַיֲעבֹד ּוַבְּׁשִבִעת ֵיֵצא ַלָחְפִׁשי ִחָּנם
   .ִאם ֲאדָֹניו ִיֶּתן לֹו ִאָּׁשה ְוָיְלָדה לֹו ָבִנים אֹו ָבנֹות ָהִאָּׁשה ִויָלֶדיָה ִּתְהֶיה ַלאדֶֹניָה ְוהּוא ֵיֵצא ְבַגּפֹו: ִעּמֹו

ל ישנן הוספות "בדברי חז. של העבד צריך לדאוג גם למשפחתושלאחריו צריך לשחרר את העבד והאדון  יש זמן קצוב
כדי ם "ודי לעיין במהירות בהלכות עבדים לרמב, והרחבות רבות המשרטטות את גבולות הגזרה של שליטת האדון בעבד

  : )פרק א(להבין שזוהי רוח התורה 

.. .ולא בסימטה כדרך שהעבדים נמכרין, אינו נמכר בפרהסיה על אבן המקח ,המוכר עצמו או שמכרוהו בית דין אחד
  . דאינו נמכר אלא בצנעה ודרך כבו

 ...אסור לעבוד בו בפרך ,כל עבד עברי

כגון שיוליך אחריו כליו , אסור לישראל שקנהו להעבידו בדברים בזויים שהם מיוחדים לעשיית העבדים, כל עבד עברי
כשכיר : "שנאמר, אינו נוהג בו אלא כשכיר". לא תעבוד בו עבודת עבד: "שנאמר, או יחלוץ לו מנעליו, לבית המרחץ

 ".כתושב יהיה עמך

 - " כי טוב לו עמך: "שנאמר, וכסות ומדור, חייב האדון להשוותן אליו במאכל ובמשקה –כל עבד עברי או אמה עברייה 
אתה ישן על גבי מוכין , אתה שותה יין ישן והוא שותה יין חדש, שלא תהיה אתה אוכל פת נקיה והוא אוכל פת קיבר

כאן אמרו מ " ויצא מעמך"שנאמר , או אתה בכפר והוא בכרך, אתה דר בכרך והוא בכפר, תבןוהוא ישן על גבי ה 
ובאחיכם בני ישראל איש : "שנאמר, וחייב לנהוג בו מנהג אחוה .כקונה אדון לעצמו –כל הקונה עבד עברי : חכמים
 ".באחיו

 'אנוכי ה"ה של סעבד סותרת את התפי התפיסה של . לךייך שהעבד הזה לא באמת  :לאדון לומר םיהתנאים הללו בא כל 
ָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאִני ִּכי ִלי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעָבִדים ֲעָבַדי ֵהם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי אֹו : "הרי נאמר, מצד העבד .משני היבטים" להיך-א
אין ). א, מ י"ב" (לעבדים עבדי הם ולא עבדים - בני ישראל עבדים כי לי "ואמרה הגמרא , )נה, ויקרא כה" (לֵֹהיֶכם-אֱ  'ה

: רוצעים את אוזנושלא להשתחרר אם העבד בוחר  ולכן, ע"מפני שזו פגיעה בשעבוד לרבש, לאדםאפשרות להשתעבד 
והלך זה  ,ולא עבדים לעבדים 'ִּכי ִלי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעָבִדים'י ה אזן ששמעה קולי על הר סיני בשעה שאמרת "אמר הקב"

בספר ירמיה אנו פוגשים את . מצד העבד היא לא רק אבל הבעיה ).ב, קידושין כב" (עירצ  -  וקנה אדון לעצמו
, כשמגיעה השנה השביעית והבעלים לא רוצה לשחרר את עבדו .מצדו של האדון, הבעייתיות שבעבדות גם בהיבט נוסף

  ".להיך-א' אנוכי ה"זו הפרת הברית של , כשהאדם מתיימר להיות בעלים על אדם אחר

את התובנה שיש אדון , שחרור העבדים מחדש את הברית עם ריבונו של עולם". ברית"כנה את שחרור העבדים מ הנביא 
, הם מפרים את הברית שנכרתה כרגע; הוא כפול' חילול ה, שראל שבים ולוקחים את העבדיםוכשי. אחד וכולנו עבדיו

  ".להיך- א' אנכי ה"וגם מפרים שוב את הברית של 

  



 

  !גרועה מעבדות - חירות מזויפת

שהוא היסוד והתשתית לכל  "לֶֹהיךָ -אֱ ' י הָאֹנכִ "לא יכול להתקיים במלואו , מלשון הנביא מתברר כי כל עוד ישנה עבדות
הציוויים על עבד עברי באים לומר לנו שאף . ודה עקרונית ולכן היא פותחת את פרשת משפטיםנק זוהי. שלנו' עבודת ה

ישנה ואם חלילה  .בעצם אין זה כי אם דרך מקרה ולא, אחראדם עולו של שאדם נכנס תחת שיכולה להיות מציאות 
   .שמתגלה ברצון זהמהותי ה פגם ה  לבטא אתי דכ ,אצל אדונו אוזנו נרצעתשאר ירוצה לה מציאות שהעבד

בביאור . שלנו 'מה המשמעות של זה לעבודת הו  ,פוגש אותנולברר היא באיזה אופן מושג העבדות  אותה נרצההשאלה 
" בין עבדות לחירות"שנקרא במאמר . לחג הפסח "ה"מאמרי הראי"בל "זצבעקבות מספר מאמרים של הרב העניין נלך 

בין אור , המבדיל בין קודש לחול": במוצאי שבת מונים בהבדלהמתייחס הרב לעניין ההבדלות שאנו ) 163-164' עמ(
ל מלמדים אותנו שאת ההבדלה בתפילה אנו "חז". שת ימי המעשהובין יום השביעי לש  ,בין ישראל לעמים, לחושך

ההבדלה היא ומר כל). ב"ה ,ה"ירושלמי ברכות פ( "?הבדלה מנין -אם אין דעת "מפני ש, "חונן הדעת"מוסיפים בברכת 
של  ןיההבדל שבין החול. להצליח להבדיל בין יום חול לשבת לא מועילים שעון ולוח שנה. לא עניין טכני אלא מהותי

 בין ישראל לעמים זו סוגיהגם ההבדל ש. יום שישי לקדושה של שבת היא עניין עמוק ומהותי שדורש דעת עמוקה
  :והיא תוכן ההבדלה שבין עבדות לחירות, לכאורה ראוי היה להוסיף הבדלה נוספת, אומר הרב. וכן הלאה, עמוקה

עד כדי להכיר איך להפטר מכבליו ולעמוד על , והקיפולא כל כך נקל הוא לתפוש את המושג של עבדות בכל מלואו 
א מלאכה קלה היא גם כן ההכרה ל . ןלצאת מכלל הארור של עבד ולבא לכלל הברוך של בן חורי, המרחב של החירות

שהיא , ולא להכשל בחירות מזויפתעד כדי הבירור להיות נקשר בחירות של אמת , של מושג החירות במילואו והיקפו

  .ושפלה מכל עבדות הרבה גרועה

ה מתי השאל !גרועה ושפלה מכל עבדותלהיכשל בחרות מזויפת שהיא צריך להיזהר שלא  - ים מהדהדים משפט ואל
     ' י הָאֹנכִ "ברית של ם ב מיפוגהיא מגדירה אם אנחנו משום ש , זוהי שאלת חיים אנחנו בני חורין ומתי אנחנו עבדים

יכול אדם . חירותה העבדות  ימושג צריך להגדיר אל נכון את , ה בצורה נכונההשאל עלאדם יוכל לענות כדי ש  ."לֶֹהיךָ -אֱ 
 .חירות מזויפתאבל זאת . מבלי שמישהו יאמר לו מה לעשות, רוחו החירות כחופש לעשות ככל העולה עללתפוס את 

אדם יכול ה החופש המזויףבשם וזאת משום ש, יא הרבה יותר גרועה ושפלה מכל עבדותואומר הרב שחירות מזויפת ה
   .לשקוע במעמקי תחתיותלהרשות לעצמו 

  שלושה סוגי עבדות

אבל ננסה , לא נוכל להשיב על שאלה זו במלואה במסגרת שיחה זו? כיצד אם כן נבדיל בין חירות אמתית לעבדות
מהי חירות הרב  מגדיר ,)157-158' עמ( "חירותנו"בשם במאמר  .נוספים יםבמאמרללקט מחשבות בעקבות דברי הרב 

  :יתת י אמ

להיות נאמן להעצמיות הפנימית , שהאדם וכן העם בכללו מתרומם על ידה, החירות הצביונית היא אותה הרוח הנשאה
ובתכונה כזאת אפשר לו להרגיש את חייו בתור חיים מגמתיים , להתכונה הנפשית של צלם אלקים אשר בקרבו, שלו

שלעולם אין תוכן חייו והרגשתו מעורים בתכונתו הנפשית , מה שאין כן בבעל הרוח של העבדות. רכםשהם שוים את ע
 ,בין שהיא רשמית בין שהיא מוסרית, העצמית כי אם במה שהוא יפה וטוב אצל האחר השולט עליו איזה שליטה שהיא

  .במה שאותו האחר מוצא שהוא יפה ושהוא טוב

שגם לאחר הגדרה זו אנחנו נשארים עם שאלות נכון . בקרבנושים הל-צלם אל, ותלעצמינאמנות  אמתית היאחירות 
יש בידינו , אבל בכל אופן. וכן הלאה, האם ההחלטה שאני עומד לקבל עכשיו נאמנה לעצמיות שלי או לא ,והתלבטויות

  .מדד

, הראשוןסוג ה  .סוג שלישי, ברשותכם, וסיףנו , עבדות סוגישני מונה  הרב) 158-159' עמ" (חירות וביעור חמץ"במאמר 
היותו של אדם מוגבל בזמנו ו ,השעבוד המוחשי של אדם לאדם אחר. הפשוטה עליה אנו קוראים בפרשתנוהוא העבדות 

אגרות ב. ינו מבלי שאנו מודעים להימארכאית ככל שתיראה בעינינו קיימת גם ב , מתברר שאפילו עבדות זו. וברצונותיו
   .האריך בזהמה ל בימינו וישה והשכירות בהקשר של חוזי ההעסק את מושג העבדותהרב ר מבר

בתוך . כוח פנימיל  כי אם, לא מדובר בשעבוד לאדם אחר העומד מחוצה לי. יצריתהעבדות ה היא עבדותה סוג שני של ה 
 התמודדות היזו .ו אחרתמורים לה בנפש אחרים כוחות ובין , המורה לאדם דבר אחדהשכל בין מאבק  האדם מתחולל

השונים וכבול אליהם עד שהוא מאבד את היכולת לבחור לפעמים אדם משועבד ליצריו  ,לא פשוטה בכללואמתית 
. היא פנימית ולא חיצונית כי, מאשר השעבוד מהסוג הראשוןהרבה יותר התמודדות קשה  וז. באופן שקול במה שנכון לו

ה לפעמים לנסתרת אפילו מתודעתו של לא מתנהלת מול אדם שעומד מבחוץ הופכת אות יא עובדה שהה , בנוסף לכך



 

עצם מודעותו של אדם להתמודדויות שלו עם , ובהקשר הזה. הוא לא מודע לכך שהוא עבד ליצריו. המתמודד
היא , את יצרו לנצח ועוזרת לת עצמה לא ו גם אם המודע. חירותלמקום של אותו השעבודים הפנימיים שלו מצעידה 

  .מציבה איזשהו מצפן ערכי

הנורמות ובוחר בין טוב לרע על פי הלכי הרוח  שאדם פעמים רבות. המחשבתיתהעבדות  היאת השלישית העבדו 
אף על פי , כלומר. יכול להיות עבד עדיין הוא, וחר את בחירותידם ב נמצא שגם אם א . כעת המוסריות ששולטות בכיפה

 .כים לושיי  םינשא  סולם ערכיםאמות מידה ו למעשה הוא בוחר ומחליט על פי , שהוא בוחר והוא מתנהל כאדון על חייו
 עכשוויים מושפע מהלכי רוחאך הוא כולו , הוא מקבל החלטות מושכלות ממקום מחשבתי ,מקום יצריבא מזה לא 

זו עבדות  .מה נכון לחשוב ומה לא נכון לחשוב, "חשוך"הו יומ" ותנאור "חיצוניות המגדירות מהי מצורות מחשבה ו 
כשבעצם  הוא בטוח שהוא הבוחר והקובע, כי האדם לא מודע לכך שאיננו בן חורין. מורכבת ומסובכת מכל העבדויות

 ,הרב טוען שכיוון שהחירות ביסודה היא נאמנות לעצמיות ,אמנם .משועבד לאחרים במעשיו ואפילו במחשבותיו הוא
  .ולך למקום לא טובבפנימיותו שהוא הרגיש של דבר האדם י פובסו

  נאמנות לעצמיות: האתגר

כאלו ולתפיסות  ,לרשתות החברתיות, לאינטרנט, לתקשורת ,זרימת מידעלשכל אחד חשוף כ , בדור שלנו, במציאות שלנו
לדעת להבדיל בין אמת , קשה לנהל את הבחירות שלנו בחדות. הרבה יותר קשה להתמקד - שמקודמות בהם חרות וא 

. מסוימותנדות 'שקיעים המון אנרגיה והמון כסף כדי לקדם אגמ ש אנחנו יודעים שיש גופים . בין מציאות לדמיון, לשקר
שלא מקבל מי ו  יםהרוח המרכזי הלכיל כיםהופ ,טאבו בבחינת והיפעם ם שמימסוי  יםעד כדי כך שדברהדברים מגיעים 

  . "חשוך"נחשב ל אותם

 זה הזמן לערוך את הבירור. ששנותינו בבית המדרש מאפשרות לנו את הזמן והמקום לעסוק בה, זו סוגיה משמעותית
את כל היכולת לשים בצד  ".עבדותהמבדיל בין חירות ל" של הנוספתההבדלה את  וללמוד לעשות, שעליו הרב מדבר

אין " .'עבודת ה, אל עבודת הנפש ,הנפשתוככי אל ממקום של קודש להתנתק מכל המרחב ולהתכנס פנימה , העניינים
   .העצמיות אל להתחברו ת החירותלחפש את נקוד ,"לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה

בירור העצמיות . המרכזי כיוםהנושא  הזהות שלנו הואוהעצמיות  רבירו, גם ברמה הלאומית. תנומשימ יהוזזה אתגרנו ו
נות נאמתגביר בנו את ה הקשבה הפנימית ש נזכה ל' בעזרת הלפתחנו ו  ונחהנושא הזה מ .החירותמביא איתו את בירור 

  .להים אשר בקרבנו-לצלם א, לעצמיות שלנו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .'חיזוק בלימוד תורה ועבודת ה, העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם ,שיחה כללית" ישיבת הגולן"ד של "מידי שבוע ביום שני מתקיימת בביהמ

  ,ועניינה בהדרכות רוחניות, שיחה זו הינה בעלת גוון מוסרי, יונים מהותיים וכלליים מתורת מרן הרב וכתבי ראשוניםלהבדיל משיעורי האמונה העוסקים בע

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