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 ד'התשע שבט                                בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                   העבדות בהפטרה ובפרשה
  (נית שרון רימון ופרופ יהודה אליצורשל הרב ים)על פי שיעור משפטיםפרשת ל

 
  : ירמיהו פרק ל"ד. 1

ר הָּ  ר ֲאשֶׁ בָּ ל ִיְרְמיָּהּו ֵמֵאת ה' ַאֲחֵרי ְכֹרת )ח( ַהדָּ יָּה אֶׁ
ַלִם ִלְקרֹא  ר ִבירּושָּ ם ֲאשֶׁ עָּ ל הָּ ת כָּ ְך ִצְדִקיָּהּו ְבִרית אֶׁ לֶׁ ַהמֶׁ
תֹו  ת ִשְפחָּ ת עבדֹו ְוִאיש אֶׁ ם דרור: )ט( ְלַשַלח ִאיש אֶׁ הֶׁ לָּ
ִחיהּו ם ִביהּוִדי אָּ ִעְבִריָּה חפשים ְלִבְלִתי עבד בָּ ִעְבִרי ְוהָּ  הָּ
אּו ַבְבִרית  ר בָּ ם ֲאשֶׁ עָּ ל הָּ ִרים ְוכָּ ל ַהשָּ ִאיש: )י( ַוִיְשְמעּו כָּ
תֹו חפשים ְלִבְלִתי  ת ִשְפחָּ ת עבדֹו ְוִאיש אֶׁ ְלַשַלח ִאיש אֶׁ
ם עֹוד ַוִיְשְמעּו ַוְיַשֵלחּו: )יא( ַויָּשּובּו ַאֲחֵרי ֵכן ַויִָּשבּו  עבד בָּ

חֹו ת ַהְשפָּ עבדים ְואֶׁ ת הָּ ר ִשְלחּו חפשים ַוִיְכְבשּום אֶׁ ת ֲאשֶׁ
חֹות:   ַלעבדים ְוִלְשפָּ

ל ִיְרְמיָּהּו ֵמֵאת ה' ֵלאֹמר: )יג( ֹכה   )יב( ַוְיִהי ְדַבר ה' אֶׁ
ם  ת ֲאבֹוֵתיכֶׁ ַרִתי ְבִרית אֶׁ ֹנִכי כָּ ֵאל אָּ ַמר ה' אלוקי ִיְשרָּ אָּ

ץ ִמְצַרִים ִמֵבית עבדים לֵ  רֶׁ ם ֵמאֶׁ  אֹמר:ְביֹום הֹוִצִאי אֹותָּ
ר  ִעְבִרי ֲאשֶׁ ִחיו הָּ ת אָּ ִנים ְתַשְלחּו ִאיש אֶׁ ַבע שָּ )יד( ִמֵקץ שֶׁ
ְך ְולֹא  ִנים ְוִשַלְחתֹו חפשי ֵמִעמָּ ֵכר ְלָך ַועבדָך ֵשש שָּ ִימָּ

ם: ְזנָּ ת אָּ ם ֵאַלי ְולֹא ִהּטּו אֶׁ ְמעּו ֲאבֹוֵתיכֶׁ בּו   שָּ שֻׁ )טו( ַותָּ
ת הַ  ם ַהיֹום ַוַתֲעשּו אֶׁ ר ְבֵעיַני ִלְקרֹא דרור ִאיש ַאתֶׁ יָּשָּ

יו: לָּ א ְשִמי עָּ ר ִנְקרָּ ַני ַבַבִית ֲאשֶׁ   ְלֵרֵעהּו ַוִתְכְרתּו ְבִרית ְלפָּ
ת עבדֹו ְוִאיש  ִשבּו ִאיש אֶׁ ת ְשִמי ַותָּ בּו ַוְתַחְללּו אֶׁ שֻׁ )טז( ַותָּ

ם ַוִתְכבְ  ם חפשים ְלַנְפשָּ ר ִשַלְחתֶׁ תֹו ֲאשֶׁ ת ִשְפחָּ ם אֶׁ שּו ֹאתָּ
ם  ַמר ה' ַאתֶׁ ֵכן ֹכה אָּ חֹות: )יז( לָּ ם ַלעבדים ְוִלְשפָּ כֶׁ ִלְהיֹות לָּ
ִחיו ְוִאיש ְלֵרֵעהּו  ם ֵאַלי ִלְקרֹא דרור ִאיש ְלאָּ לֹא ְשַמְעתֶׁ
ל  ר ְואֶׁ בֶׁ ל ַהדֶׁ ב אֶׁ רֶׁ ל ַהחֶׁ ם ה' אֶׁ ם דרור ְנאֻׁ כֶׁ ִהְנִני ֹקֵרא לָּ

ם לזועה ְלֹכל מַ  ְתכֶׁ ַתִתי אֶׁ ב ְונָּ עָּ רָּ ץ: )יח( הָּ רֶׁ אָּ ְמְלכֹות הָּ
ר לֹא ֵהִקימּו  ת ְבִרִתי ֲאשֶׁ ֹעְבִרים אֶׁ ִשים הָּ ֲאנָּ ת הָּ ַתִתי אֶׁ ְונָּ
ְרתּו  ר כָּ ל ֲאשֶׁ ֵעגֶׁ י הָּ נָּ ְרתּו ְלפָּ ר כָּ ת ִדְבֵרי ַהְבִרית ֲאשֶׁ אֶׁ

יו: רָּ ַלִם  ִלְשַנִים ַוַיַעְברּו ֵבין ְבתָּ ֵרי ְירּושָּ ה ְושָּ ֵרי ְיהּודָּ )יט( שָּ
ִר  ֹעְבִרים ֵבין ִבְתֵרי ַהסָּ ץ הָּ רֶׁ אָּ ִסים ְוַהֹכֲהִנים ְוֹכל ַעם הָּ

ל: ֵעגֶׁ ם  הָּ ם ּוְבַיד ְמַבְקֵשי ַנְפשָּ ם ְבַיד ֹאְיֵביהֶׁ ַתִתי אֹותָּ )כ( ְונָּ
ץ: רֶׁ אָּ ֱהַמת הָּ ַמִים ּוְלבֶׁ ל ְלעֹוף ַהשָּ ם ְלַמֲאכָּ תָּ ה ִנְבלָּ ְיתָּ  ְוהָּ

ת  ה ְואֶׁ ְך ְיהּודָּ לֶׁ ת ִצְדִקיָּהּו מֶׁ ֵתן ְבַיד )כא( ְואֶׁ יו אֶׁ רָּ שָּ
ֹעִלים  ל הָּ בֶׁ ְך בָּ לֶׁ ם ּוְבַיד ֵחיל מֶׁ ם ּוְבַיד ְמַבְקֵשי ַנְפשָּ ֹאְיֵביהֶׁ

ם: ִעיר   ֵמֲעֵליכֶׁ ל הָּ ם ה' ַוֲהִשֹבִתים אֶׁ ה ְנאֻׁ )כב( ִהְנִני ְמַצּוֶׁ
ה  ֵרי ְיהּודָּ ת עָּ ֵאש ְואֶׁ פֻׁהָּ בָּ דּוהָּ ּוְשרָּ יהָּ ּוְלכָּ לֶׁ ַהזֹאת ְוִנְלֲחמּו עָּ

ֵתן ְש  ה ֵמֵאין ֹיֵשב: אֶׁ מָּ  מָּ

 :י"ז-מלכים ב', כ"ד, ח'. 2
ן ח ִשים -בֶׁ ה ֳחדָּ ְלכֹו ּוְשֹלשָּ ִכין ְבמָּ ה ְיהֹויָּ נָּ ְשֵרה שָּ ה עֶׁ ְשֹמנֶׁ

א ַבת ְשתָּ ִם ְוֵשם ִאמֹו ְנחֻׁ לָּ ַלְך ִבירּושָּ ִם-מָּ לָּ ן ִמירּושָּ תָּ ְלנָּ   .אֶׁ

ַרע ְבֵעיֵני  ט ר ה'ַוַיַעש הָּ בִ -ְכֹכל ֲאשֶׁ ה אָּ שָּ ֵעת  י  .יועָּ בָּ
ְך לֶׁ אַצר מֶׁ ַכְדנֶׁ לּו( ַעְבֵדי ְנבֻׁ ִם -ַהִהיא עלה )עָּ לָּ ל ְירּושָּ בֶׁ בָּ

צֹור ִעיר ַבמָּ בֹא הָּ ְך יא  .ַותָּ לֶׁ אַצר מֶׁ ַכְדנֶׁ ל ַעל-ַויָּבֹא ְנבֻׁ בֶׁ -בָּ

יהָּ  לֶׁ ִרים עָּ יו צָּ דָּ ִעיר ַוֲעבָּ ְך יב  .הָּ לֶׁ ִכין מֶׁ ה -ַוֵיֵצא ְיהֹויָּ ְיהּודָּ
ל הּוא-ַעל בֶׁ ְך בָּ לֶׁ יו ַוִיַקח ֹאתֹו  מֶׁ ִריסָּ יו ְוסָּ רָּ יו ְושָּ דָּ ְוִאמֹו ַוֲעבָּ

ְלכֹו ה ְלמָּ ל ִבְשַנת ְשֹמנֶׁ בֶׁ ְך בָּ לֶׁ ת יג  .מֶׁ ם אֶׁ ל-ַויֹוֵצא ִמשָּ -כָּ
ת ה'אֹוְצרֹות ֵבית  ְך ַוְיַקֵצץ אֶׁ לֶׁ ל-ְואֹוְצרֹות ֵבית ַהמֶׁ ְכֵלי -כָּ

ְך לֶׁ ה ְשֹלֹמה מֶׁ שָּ ר עָּ ב ֲאשֶׁ הָּ ֵא -ַהזָּ ר  ה'ל ְבֵהיַכל ִיְשרָּ ַכֲאשֶׁ

ר  ת יד  .ה'ִדבֶׁ ה אֶׁ ל-ְוִהְגלָּ ת-כָּ ַלִם ְואֶׁ ל-ְירּושָּ ִרים -כָּ ַהשָּ
ל ל-ְוֵאת כָּ ה ְוכָּ ִפים גֹולֶׁ ת( ֲאלָּ רֶׁ -ִגבֹוֵרי ַהַחִיל עשרה )ֲעשֶׁ

ש ְוַהַמְסֵגר רָּ חָּ ץ-לֹא ִנְשַאר זּוַלת ַדַלת ַעם  הֶׁ רֶׁ אָּ ל  טו  .הָּ גֶׁ ַויֶׁ
ת ִכי-אֶׁ תְיהֹויָּ ה ְואֶׁ לָּ בֶׁ ת-ן בָּ ְך ְואֶׁ לֶׁ ת-ֵאם ַהמֶׁ ְך ְואֶׁ לֶׁ -ְנֵשי ַהמֶׁ

ַלִם  ה ִמירּושָּ ץ הֹוִליְך גֹולָּ רֶׁ אָּ יו ְוֵאת אולי )ֵאיֵלי( הָּ ִריסָּ סָּ

ה לָּ בֶׁ ל טז  .בָּ ש -ְוֵאת כָּ רָּ חָּ ִפים ְוהֶׁ ַאְנֵשי ַהַחִיל ִשְבַעת ֲאלָּ
ה  מָּ ף ַהֹכל ִגבֹוִרים ֹעֵשי ִמְלחָּ לֶׁ ְךְוַהַמְסֵגר אֶׁ לֶׁ ל -ַוְיִביֵאם מֶׁ בֶׁ בָּ

ה לָּ בֶׁ ה בָּ ְך יז  .גֹולָּ לֶׁ ת-ַוַיְמֵלְך מֶׁ ל אֶׁ בֶׁ יו -בָּ ַמַתְניָּה ֹדדֹו ַתְחתָּ

ת   .ְשמֹו ִצְדִקיָּהּו-ַוַיֵסב אֶׁ
 :ב-א כ"ה מלכים ב'. 3

שֹור עָּ ֲעִשיִרי בֶׁ ש הָּ ְלכֹו ַבֹחדֶׁ  )א( ַוְיִהי ִבְשַנת ַהְתִשיִעית ְלמָּ
ַלִם  ל ֵחילֹו ַעל ְירּושָּ ל הּוא ְוכָּ בֶׁ ְך בָּ לֶׁ אַצר מֶׁ ַכְדנֶׁ א ְנבֻׁ ש בָּ ַלֹחדֶׁ

ִביב: ֵיק סָּ יהָּ דָּ לֶׁ יהָּ ַוִיְבנּו עָּ לֶׁ צֹור  ַוִיַחן עָּ ִעיר ַבמָּ בֹא הָּ )ב( ַותָּ
ְך ִצְדִקיָּהּו: לֶׁ ה ַלמֶׁ נָּ ְשֵרה שָּ  ַעד ַעְשֵתי עֶׁ

 : ל"זירמיהו, . 4
א  ִרים  )ה( ְוֵחיל ַפְרֹעה יָּצָּ ִים ַוִיְשְמעּו ַהַכְשִדים ַהצָּ ִמִמְצרָּ

ִם:  לָּ לּו ֵמַעל ְירּושָּ ם ַוֵיעָּ ת ִשְמעָּ ַלִם אֶׁ  ַעל ְירּושָּ
ִים: ב ְלַאְרצֹו ִמְצרָּ ה שָּ ְזרָּ ם ְלעֶׁ כֶׁ  ...ִהֵנה ֵחיל ַפְרֹעה ַהֹיֵצא לָּ

הָּ  דֻׁ ִעיר ַהזֹאת ּוְלכָּ בּו ַהַכְשִדים ְוִנְלֲחמּו ַעל הָּ פֻׁהָּ  )ח( ְושָּ ּוְשרָּ
ֹלְך  ם ֵלאֹמר הָּ ַמר ה' ַאל ַתִשאּו ַנְפֹשֵתיכֶׁ ֵאש: )ט( ֹכה אָּ בָּ

ֵלינּו ַהַכְשִדים ִכי לֹא ֵיֵלכּו: ל  ֵיְלכּו ֵמעָּ ם כָּ )י( ִכי ִאם ִהִכיתֶׁ
ִשים  ם ֲאנָּ ם ְוִנְשֲארּו בָּ ִמים ִאְתכֶׁ ֵחיל ַכְשִדים ַהִנְלחָּ
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ֳהלֹו ִרים ִאיש ְבאָּ קָּ ִעיר ַהזֹאת  ְמדֻׁ ת הָּ ְרפּו אֶׁ יָּקּומּו ְושָּ
ֵאש:  בָּ

 :י"א-, ג טכ"ה מלכים ב'. 5
ם ְלַעם  חֶׁ יָּה לֶׁ ִעיר ְולֹא הָּ ב בָּ עָּ רָּ ֱחַזק הָּ ש ַויֶׁ ה ַלֹחדֶׁ )ג( ְבִתְשעָּ

ץ: רֶׁ אָּ ִעיר...  הָּ ַקע הָּ  )ד( ַוִתבָּ
ֵתי  ל בָּ ְך ְוֵאת כָּ לֶׁ ת ֵבית ַהמֶׁ ת ֵבית ה' ְואֶׁ )ט( ַוִיְשַרף אֶׁ

ֵאש:יְ  ַרף בָּ דֹול שָּ ל ֵבית גָּ ת כָּ ַלִם ְואֶׁ ת חֹוֹמת  רּושָּ )י( ְואֶׁ
ִחים: ר ַרב ַטבָּ ל ֵחיל ַכְשִדים ֲאשֶׁ ְתצּו כָּ ִביב נָּ ַלִם סָּ  ְירּושָּ
ר  ת ַהֹנְפִלים ֲאשֶׁ ִעיר ְואֶׁ ִרים בָּ ם ַהִנְשאָּ ר ַהעָּ )יא( ְוֵאת יֶׁתֶׁ

הָּ  ר הֶׁ ל ְוֵאת יֶׁתֶׁ בֶׁ ְך בָּ לֶׁ ְפלּו ַעל ַהמֶׁ ן ַרב נָּ ה ְנבּוַזְרֲאדָּ ְגלָּ מֹון הֶׁ
ִחים:   ַטבָּ

 :י"ב ירמיהו כ"א. 6
זּול ִמַיד  ט ְוַהִצילּו גָּ ר ִמְשפָּ ַמר ה' ִדינּו ַלֹבקֶׁ )יב( ֹכה אָּ
ה ִמְפֵני ֹרַע  ה ְוֵאין ְמַכבֶׁ ֲערָּ ִתי ּובָּ ֵאש ֲחמָּ ן ֵתֵצא כָּ עֹוֵשק פֶׁ

ם:  ַמַעְלֵליכֶׁ
 :ירמיה כ"א פסוקים ו' י'. 7

יושבי העיר הזאת... כי שמתי פני בעיר  "והכיתי את
הזאת לרעה ולא לטובה נאום ה' ביד מלך בבל תנתן 

 ושרפה באש" 
 : י"זל"ח ירמיה . 8

"כה אמר ה'... אם יצא תצא אל שרי מלך בבל וחיתה 
 נפשך והעיר הזאת לא תשרף באש"  

 פסוק י"ז מציג את החטא ועונשו כמידה כנגד מידה: . 9
 העונש החטא

 תם אלי אתם לא שמע
 לקרוא דרור

 הנני 
 קורא לכם דרור נאום ה'

אל החרב אל הדבר ואל  איש לאחיו ואיש לרעהו
 הרעב

 שמות כ"א: . 11
ם: ִשים ִלְפֵניהֶׁ ר תָּ ִטים ֲאשֶׁ ה ַהִמְשפָּ ה  )א( ְוֵאלֶׁ )ב( ִכי ִתְקנֶׁ

ם: ְפִשי ִחנָּ ִנים ַיֲעֹבד ּוַבְשִבִעת ֵיֵצא ַלחָּ ד ִעְבִרי ֵשש שָּ בֶׁ  עֶׁ
 מות כ"ד: ש. 11

ן ִמְזֵבַח  ר ַוִיבֶׁ ל ִדְבֵרי ה' ַוַיְשֵכם ַבֹבקֶׁ ה ֵאת כָּ )ד( ַוִיְכֹתב ֹמשֶׁ
ר ִשְבֵטי  שָּ ה ִלְשֵנים עָּ ְשֵרה ַמֵצבָּ ר ּוְשֵתים עֶׁ הָּ ַתַחת הָּ

ֵאל: ֵאל ַוַיֲעלּו ֹעֹלת  ִיְשרָּ ת ַנֲעֵרי ְבֵני ִיְשרָּ )ה( ַוִיְשַלח אֶׁ
ִרים:ַוִיְזְבחּו ְזבָּ  ִמים ַלה' פָּ ה ֲחִצי  ִחים ְשלָּ )ו( ַוִיַקח ֹמשֶׁ

ַרק ַעל ַהִמְזֵבַח: ם זָּ ֹנת ַוֲחִצי ַהדָּ ַאגָּ ם בָּ ם ַויָּשֶׁ )ז( ַוִיַקח  ַהדָּ
ר ה'  ר ִדבֶׁ ם ַויֹאְמרּו ֹכל ֲאשֶׁ עָּ ְזֵני הָּ א ְבאָּ ר ַהְבִרית ַוִיְקרָּ ֵספֶׁ

ע: ה ְוִנְשמָּ ם )ח( ַוִיַקח ֹמשֶׁ  ַנֲעשֶׁ עָּ ם ַוִיְזֹרק ַעל הָּ ת ַהדָּ ה אֶׁ
ל  ם ַעל כָּ כֶׁ ַרת ה' ִעמָּ ר כָּ ר ִהֵנה ַדם ַהְבִרית ֲאשֶׁ ַויֹאמֶׁ

ה: ֵאלֶׁ ִרים הָּ  ַהְדבָּ
 ב':   'כ שמות. 12

ץ ִמְצַרִים ִמֵבית  רֶׁ ר הֹוֵצאִתיָך ֵמאֶׁ ֹנִכי ה' אלוקיָך ֲאשֶׁ אָּ
ִדים.  ֲעבָּ

 :ו-ה כ"א שמות. 13
ד בֶׁ עֶׁ ֹמר יֹאַמר הָּ ת ִאְשִתי  )ה( ְוִאם אָּ ת ֲאֹדִני אֶׁ ַהְבִתי אֶׁ אָּ

ְפִשי: י לֹא ֵאֵצא חָּ נָּ ת בָּ ל האלהים  ְואֶׁ יו אֶׁ )ו( ְוִהִגישֹו ֲאֹדנָּ

ְזנֹו  ת אָּ יו אֶׁ ַצע ֲאֹדנָּ ה ְורָּ ל ַהְמזּוזָּ ת אֹו אֶׁ לֶׁ ל ַהדֶׁ ְוִהִגישֹו אֶׁ
ם:  דֹו ְלֹעלָּ  ַבַמְרֵצַע ַוֲעבָּ

 :בקידושין כ. 14
את המקרא הזה כמין רבן יוחנן בן זכאי היה דורש 

חומר: מה נשתנה אזן מכל אברים שבגוף? אמר 
הקב"ה: אזן ששמעה קולי על הר סיני בשעה שאמרתי 

ולא עבדים לעבדים, והלך  -"כי לי בני ישראל עבדים" 
 ירצע. -זה וקנה אדון לעצמו 

 ויקרא כ"ה: . 15
ם ְדר אתֶׁ ה ּוְקרָּ נָּ ם ֵאת ְשַנת ַהֲחִמִשים שָּ ֹור )י( ְוִקַדְשתֶׁ

ל  ם ִאיש אֶׁ ם ְוַשְבתֶׁ כֶׁ יהָּ יֹוֵבל ִהוא ִתְהיֶׁה לָּ ל ֹיְשבֶׁ ץ ְלכָּ רֶׁ אָּ בָּ
בּו:... שֻׁ ל ִמְשַפְחתֹו תָּ תֹו ְוִאיש אֶׁ זָּ   ֲאחֻׁ

ְך לֹא ַתֲעֹבד בֹו ֲעֹבַדת  ְך ְוִנְמַכר לָּ ִחיָך ִעמָּ )לט( ְוִכי יָּמּוְך אָּ
ד: בֶׁ ְך עָּ ב ִיְהיֶׁה ִעמָּ ִכיר ְכתֹושָּ ַעד ְשַנת ַהֹיֵבל ַיֲעֹבד  )מ( ְכשָּ
ְך: ל ִמְשַפְחתֹו  ִעמָּ ב אֶׁ יו ִעמֹו ְושָּ נָּ ְך הּוא ּובָּ א ֵמִעמָּ )מא( ְויָּצָּ

יו יָּשּוב: ַזת ֲאֹבתָּ ל ֲאחֻׁ ר הֹוֵצאִתי )מב(  ְואֶׁ ַדי ֵהם ֲאשֶׁ ִכי ֲעבָּ
ד בֶׁ ת עָּ רֶׁ ְכרּו ִמְמכֶׁ ִים לֹא ִימָּ ץ ִמְצרָּ רֶׁ ם ֵמאֶׁ  :ֹאתָּ


