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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

 
ות כהפטרת פרשת משפטים קוראים את סיפור העבד

בתקופת צדקיהו, המופיע בספר ירמיהו פרק ל"ד, ואנו 
 . שיעור זה בהרחבהנעסוק בו ב

 ד". ירמיהו פרק ל1
ל ִיְרְמיָּהּו ֵמֵאת ה' ַאֲחֵרי ְכֹרת  יָּה אֶׁ ר הָּ ר ֲאשֶׁ בָּ )ח( ַהדָּ
ַלִם ִלְקרֹא  ר ִבירּושָּ ם ֲאשֶׁ עָּ ל הָּ ת כָּ ְך ִצְדִקיָּהּו ְבִרית אֶׁ לֶׁ ַהמֶׁ

ת ם דרור: )ט( ְלַשַלח ִאיש אֶׁ הֶׁ תֹו  לָּ ת ִשְפחָּ עבדֹו ְוִאיש אֶׁ
ִ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
ר ִשְלחּו חפשים ַוִיְכְבשּום  חֹות ֲאשֶׁ ת ַהְשפָּ עבדים ְואֶׁ ת הָּ אֶׁ

חֹות:   ַלעבדים ְוִלְשפָּ
ל ִיְרְמיָּהּו ֵמֵאת ה' ֵלאֹמר: )יג( ֹכה   )יב( ַוְיִהי ְדַבר ה' אֶׁ

ֵא  ַמר ה' אלוקי ִיְשרָּ ם אָּ ת ֲאבֹוֵתיכֶׁ ַרִתי ְבִרית אֶׁ ֹנִכי כָּ ל אָּ
ץ ִמְצַרִים ִמֵבית עבדים ֵלאֹמר: רֶׁ ם ֵמאֶׁ  ְ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

ְזנָּם:שָּ  ת אָּ ם ֵאַלי ְולֹא ִהּטּו אֶׁ בּו   ְמעּו ֲאבֹוֵתיכֶׁ שֻׁ )טו( ַותָּ
ר ְבֵעיַני ִלְקרֹא דרור ִאיש  ת ַהיָּשָּ ם ַהיֹום ַוַתֲעשּו אֶׁ ַאתֶׁ
יו: לָּ א ְשִמי עָּ ר ִנְקרָּ ַני ַבַבִית ֲאשֶׁ   ְלֵרֵעהּו ַוִתְכְרתּו ְבִרית ְלפָּ

ת ְשִמ  בּו ַוְתַחְללּו אֶׁ שֻׁ ת עבדֹו ְוִאיש )טז( ַותָּ ִשבּו ִאיש אֶׁ י ַותָּ
ם  ם ַוִתְכְבשּו ֹאתָּ ם חפשים ְלַנְפשָּ ר ִשַלְחתֶׁ תֹו ֲאשֶׁ ת ִשְפחָּ אֶׁ
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 ִהְננִ  ר ְואֶׁ בֶׁ ל ַהדֶׁ ב אֶׁ רֶׁ ל ַהחֶׁ ם ה' אֶׁ ם דרור ְנאֻׁ כֶׁ י ֹקֵרא לָּ
ץ: )יח(  רֶׁ אָּ ם לזועה ְלֹכל ַמְמְלכֹות הָּ ְתכֶׁ ַתִתי אֶׁ ב ְונָּ עָּ רָּ הָּ
ר לֹא ֵהִקימּו  ת ְבִרִתי ֲאשֶׁ ֹעְבִרים אֶׁ ִשים הָּ ֲאנָּ ת הָּ ַתִתי אֶׁ ְונָּ

ר  ל ֲאשֶׁ ֵעגֶׁ י הָּ נָּ ְרתּו ְלפָּ ר כָּ ת ִדְבֵרי ַהְבִרית ֲאשֶׁ ְרתּו אֶׁ כָּ
יו: רָּ ַלִם  ִלְשַנִים ַוַיַעְברּו ֵבין ְבתָּ ֵרי ְירּושָּ ה ְושָּ ֵרי ְיהּודָּ )יט( שָּ

ֹעְבִרים ֵבין ִבְתֵרי  ץ הָּ רֶׁ אָּ ִרִסים ְוַהֹכֲהִנים ְוֹכל ַעם הָּ ַהסָּ
ל: ֵעגֶׁ ם  הָּ ם ּוְבַיד ְמַבְקֵשי ַנְפשָּ ם ְבַיד ֹאְיֵביהֶׁ ַתִתי אֹותָּ )כ( ְונָּ

ה ִנְבלָּ  ְיתָּ ץ:ְוהָּ רֶׁ אָּ ֱהַמת הָּ ַמִים ּוְלבֶׁ ל ְלעֹוף ַהשָּ ם ְלַמֲאכָּ  תָּ
ֵתן ְבַיד  יו אֶׁ רָּ ת שָּ ה ְואֶׁ ְך ְיהּודָּ לֶׁ ת ִצְדִקיָּהּו מֶׁ )כא( ְואֶׁ
ֹעִלים  ל הָּ בֶׁ ְך בָּ לֶׁ ם ּוְבַיד ֵחיל מֶׁ ם ּוְבַיד ְמַבְקֵשי ַנְפשָּ ֹאְיֵביהֶׁ

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

ה ֵמֵאין ֹיֵשב:  מָּ ֵתן ְשמָּ  אֶׁ

 

הפסוקים הראשונים של הפרשייה מתארים כריתת 
ברית על שחרור עבדים, ומתוך ברית זו נודע לנו שהייתה 

התורה.  תופעה של עבדות בעם ישראל, שאיננה לפי חוקי
צדקיהו, מלך יהודה האחרון, כורת ברית עם כל העם, 
ולפי הברית הזו כולם צריכים לשלח את עבדיהם 
)העבריים( לחופשי. העם שומע למלך צדקיהו, ומסכים 

מה, האדונים -לשחרר את העבדים. אולם, לאחר זמן
 מפרים את הברית וחוזרים ומשעבדים את עבדיהם. 

 יפור זה? מהו הרקע לסונשאלת השאלה 
לפני שנענה על שאלה את מעט רקע היסטורי על המלך 

צדקיהו מולך ביהודה לאחר גלות יהויכין, גלות צדקיהו. 
החרש והמסגר, בה גלו לבבל רוב אצולת העם: המלך 

 :, שנאמרוביתו, השרים, גבורי החיל ובעלי המלאכה
 י"ז-מלכים ב', כ"ד, ח'. 2 

ן ח נָּה יְ -בֶׁ ְשֵרה שָּ ה עֶׁ ִשים ְשֹמנֶׁ ה ֳחדָּ ְלכֹו ּוְשֹלשָּ ִכין ְבמָּ הֹויָּ

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 ִביו-ְכֹכל ֲאשֶׁ ה אָּ שָּ ֵעת  י  .עָּ בָּ
ְך לֶׁ אַצר מֶׁ ַכְדנֶׁ לּו( ַעְבֵדי ְנבֻׁ ל ְירּושָּ -ַהִהיא עלה )עָּ בֶׁ ִם בָּ לָּ

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
יו ַוִיַקח ֹאתֹו -ַעל ִריסָּ יו ְוסָּ רָּ יו ְושָּ דָּ ל הּוא ְוִאמֹו ַוֲעבָּ בֶׁ ְך בָּ לֶׁ מֶׁ

ל ִבְש  בֶׁ ְך בָּ לֶׁ ְלכֹומֶׁ ת יג  .ַנת ְשֹמנֶׁה ְלמָּ 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 ֵאל ְבֵהיַכל -ַהזָּ ר  ה'ִ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 ת-אֶׁ ה ְואֶׁ לָּ בֶׁ ִכין בָּ ת-ְיהֹויָּ ְך ְואֶׁ לֶׁ ת-ֵאם ַהמֶׁ ְך ְואֶׁ לֶׁ -ְנֵשי ַהמֶׁ

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



 

www.mifgash-haparasha.co.il 

2 

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

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

ת   .ְשמֹו ִצְדִקיָּהּו-ַוַיֵסב אֶׁ
צדקיהו, שהומלך על ידי בבל במטרה שיהיה נאמן לה, 
מורד בה, למרות שירמיהו חוזר ומזהיר אותו מפני 
מעשה מסוכן זה. ירמיהו דורש מהעם ומצדקיהו להכנע 
לבבל, מפני שרצון ה' הוא שכעת בבל ימשלו, ומי 

מתנגד לרצון ה'. לטענת ירמיהו, כניעה שמתנגד לכך 
לבבל היא השתעבדות לרצון ה', והיא הסיכוי היחיד 

ירמיהו ראה ) והאחרון להציל את ירושלים מחורבן
 .(ל"ח-כ"ט, ל"ז-גם פרקים כ"ח, וכן פרקים כ"א, ְוכ"ה

. אולם, צדקיהו איננו שומע לעצת ירמיהו ומורד בבבל
  ושליםכעונש על מרידה זו בבל עולה על יר

 :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 ִעיר ַבמָּ  ַוִיַחן עָּ בֹא הָּ צֹור )ב( ַותָּ
ְך ִצְדִקיָּהּו: לֶׁ ה ַלמֶׁ נָּ ְשֵרה שָּ  ַעד ַעְשֵתי עֶׁ

מתוך ספר ירמיהו ידוע לנו שבזמן המצור הייתה הפוגה 
  מסויימת

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

לּו ֵמעַ  ם ַוֵיעָּ ת ִשְמעָּ ַלִם אֶׁ ִם: ַעל ְירּושָּ לָּ  ל ְירּושָּ
הפוגה זו נתנה לעם תקווה שהבבלים יעזבו אותם, אך 

 :)ירמיהו, שם( ירמיהו מנבא שהבבלים יחזרו
ִים: ב ְלַאְרצֹו ִמְצרָּ ה שָּ ְזרָּ ם ְלעֶׁ כֶׁ  ...ִהֵנה ֵחיל ַפְרֹעה ַהֹיֵצא לָּ

הָּ ּוְשרָּ  דֻׁ ִעיר ַהזֹאת ּוְלכָּ בּו ַהַכְשִדים ְוִנְלֲחמּו ַעל הָּ פֻׁהָּ )ח( ְושָּ
ֹ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

ֳהלֹו יָּקּומּו ִרים ִאיש ְבאָּ קָּ ִעיר ַהזֹאת  ְמדֻׁ ת הָּ ְרפּו אֶׁ ְושָּ
ֵאש:  בָּ

ואכן, כדברי ירמיהו כן היה: הבבלים חזרו לצור על 
ירושלים, וסופו של המצור הזה, כידוע, הוא חורבן 

  ירושלים והמקדש, וגלות בבל
 :מלכים ב', פרק כ"ה .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: ַרף בָּ דֹול שָּ ל ֵבית גָּ ת כָּ ַלִם ְואֶׁ ת חֹוֹמת  ְירּושָּ )י( ְואֶׁ

ִחים: ר ַרב ַטבָּ ל ֵחיל ַכְשִדים ֲאשֶׁ ְתצּו כָּ ִביב נָּ ַלִם סָּ  ְירּושָּ
ר )יא( וְ  ת ַהֹנְפִלים ֲאשֶׁ ִעיר ְואֶׁ ִרים בָּ ם ַהִנְשאָּ ר ַהעָּ ֵאת יֶׁתֶׁ

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

 

 
 

 הברית והפרתה
מתי התרחש הסיפור ונחזור לשאלה שהצגנו לעיל 

ל המתואר בירמיהו פרק ל"ד? מתי כרת צדקיהו ברית ע
שחרור העבדים ומתי חזרו האדונים לשעבד את 
עבדיהם? מדוע הם שיחררו את העבדים, ומדוע חזרו 

 לשעבדם?
  בסוף הפרק ניתן למצוא רמז לזמן הנבואה הזו

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

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

לפי פסוקים אלה מתברר שהנבואה נאמרה בזמן שצבא 
ר, אך בבל עזב את ירושלים, כלומר בזמן ההפוגה במצו

ירמיהו מנבא שהמצור יתחדש וירושלים תלכד. אם כן, 
 החזרת העבדים הייתה, כנראה, בזמן ההפוגה במצור.

מתי התרחש שחרור העבדים? מסתבר שהשחרור היה 
בזמן המצור, או אולי  -לא בזמן ההפוגה, אלא קודם לכן 

לפי סדר עולם רבה, פרק כ"ו, הברית ) אפילו לפני כן
 . (ית למלכות צדקיהונכרתה בשנה השביע

מדוע נכרתה הברית בה הוחלט על שחרור העבדים? 
ירמיהו איננו מתאר את הסיבות לכריתת הברית, אך 
ניתן לשער שצדקיהו והעם חששו מהחורבן שעתיד 
להתרחש כתוצאה מהמלחמה עם בבל, והם החליטו 
לנסות לשמוע לדברי ירמיהו ולחזור בתשובה. לפי דברים 

ון של צדקיהו להחזיר את העם אלו, יש כאן נסי
בתשובה, ויתכן גם ששחרור העבדים בא בעקבות דברי 

 ירמיהו אל צדקיהו המובאים בירמיהו כ"א:
 ב"א י". ירמיהו כ6

זּול ִמַיד  ט ְוַהִצילּו גָּ ר ִמְשפָּ ַמר ה' ִדינּו ַלֹבקֶׁ )יב( ֹכה אָּ
ה ִמְפֵני ֹרעַ  ה ְוֵאין ְמַכבֶׁ ֲערָּ ִתי ּובָּ ֵאש ֲחמָּ ן ֵתֵצא כָּ  עֹוֵשק פֶׁ

ם:  ַמַעְלֵליכֶׁ
 

לא היה זה שילוח עבדים ואומר פרופ יהודה אליצור: 
י בבית המקדש, סתם, כי אם טכס גדול, מעמד רם וחגיג

. כמשפט התחייבות נכבדה ברית בין בתריםמעין 
, ושרי יהודה -בתרוהו בתווך , וקדושה, שחטו עגל

הכהנים ואנשי בית המלך החצרנים עברו בין בתרי העגל 
בענין עבד עברי, יהם לקיים מה שכתוב בתורה לו עלוקב

 '.וכל זה נעשה במצות הנביא על פי ה
 

והלא כבר נגזרה כליה על ירושלים ושואל פרופ אליצור: 
וכמה פעמים ניבא ירמיה כי אין עוד תקנה ותקוה 

 לירושלים 
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 : ירמיה כ"א פסוקים ו' י'.7
"והכיתי את יושבי העיר הזאת... כי שמתי פני בעיר 

לרעה ולא לטובה נאום ה' ביד מלך בבל תנתן הזאת 
 ושרפה באש" 

 כ"הירמיה מאז ימי יהויקים ניבא זאת ירמיה )ולמעשה 
( וחזר וניבא והנה עתה הגיע ראשית הקץ. חיל מלך יב-ט

בבל צרים על ירושלים ומה טעם יש עתה לשחרר עבדים 
ברוב פאר וטכס. הן עוד מעט תאכל חרב את המשחררים 

כאחד ושאריתם לשבי ילכו ולמה להם והמשוחררים 
 . עתה דרור ומה ערך יש לו

השרים מה ראו ו הכהניםוממשיך ושואל פרופ אליצור: 
לקיים  - להתכנס בימי מצור ומלחמת יאוש אחרונה

במעמד חגיגי מצוה שלא קיימוה עד עתה, כל זמן 
שהחיים והחרות היו יקרים ועתה כאשר אין עוד ערך 

ת הריהם מעניקים אותו ברוב הדר לדרור ואין לו משמעו
 . לעבדיהם המוכים תמהון

 -ההיסטוריונים הנוטים למטריאליזם  -יש מן הפרשנים 
כיון שאין עוד צורך בעבדים בעיר , האומרים, כי דוקא

חרושת, , נצורה מנותקת ורעבה, שממילא אין בה מלאכה
בקשו האדונים להפטר מן  -מזון ואורח חיים תקין 

מקשה עליהם פרופ ברם, . רים ומטרדתםהעבדים המיות
הדבר נעשה בבית ה', בשם מצוות התורה אליצור, הרי 

 . על פי ה' ביד נביאו, בצורה של ברית קדושה ונשגבה
שמא היה זה מעשה יאוש אחרי ומציע פרופ אליצור, 

ולהשיב חרון ' בחינת טובע הנאחז בקש, לכפר את פני ה
כ"א ירמיה ותיו" )אולי יעשה ה' אותנו ככל נפלא" אפו

מדוע הפרו את שואל פרופ אליצור, אם כך, אבל  . (ב'
הברית החגיגית הקדושה ביד רמה, על מה ולמה הזידו 
וכבשו שוב את העבדים והשפחות, למה נחפזו להשיבם 

מה טעם ? להם, ולבעוט באותה התחייבות קדושה
 השחרור המוזר הזה, ומה משמעות הכיבוש החדש? 

 
הרוצה להבין את המתחרש ליצור, שומסביר פרופ א

באותה שעה בירושלים הנצורה חייב לזכור כמה רמזים 
בדברי ירמיה, שכבר עמדו עליהם המפרשים שלנו. אולם 
בפתח הדברים יש להדגיש שני עקרונות נבואיים 

 .חשובים
הנה כחומר ביד היוצר כן יה( "חזון בית היוצר )ירמא. 

גוי ועל ממלכה  אתם בידי בית ישראל. רגע אדבר על
לנתוש ולנתוץ ולהאביד. ושב הגוי ההוא מרעתו... 
ונחמתי על הרעה אשר חשבתי לעשות לו... כה אמר ה' 
הנה אנוכי יוצר עליכם רעה וחושב מחשבה, שובו נא איש 

 "מדרכו הרעה והיטיבו דרכיכם ומעלליכם
אמנם כבר נגזרה גזרת חורבן על ירושלים אבל כלומר, 

דת על תילה, יש דרך לדחות את כל זמן שהיא עומ
זמן קצר מאוד, לפני החורבן, . הגזירה ולהשהות את הקץ

  משדל הנביא את צדקיה

 : י"זל"ח ירמיה  .8
"כה אמר ה'... אם יצא תצא אל שרי מלך בבל וחיתה 

 נפשך והעיר הזאת לא תשרף באש"  
העם לא קלט , והמלך נרתע ולא שמע בקול הנביאאבל 

 )ירמיה י"ח י"ב(בית היוצר  את העקרון של חזון
 "ואמרו נואש כי אחרי מחשבותינו נלך" 

 
ההיסטוריה היא פועל ה' ומעשה ידיו. על העם ב. 

להאמין בקורא הדורות מראש שממנו הפורענות וממנו 
הישועה. והכל במשפט, כי "אל אמונה ואין עוול צדיק 
וישר הוא" )דברים ל"ב(. קורותיהם של בני אדם וגורלם 

הפקר. ישראל אינו כדור משחק זעיר בידי גויים  אינם
גדולים ועצומים. אך כאשר הוא עושה את הרע בעיני ה' 
הוא נמכר בידיהם. אשור אינו אלא שבט אפו של ה' ואם 
יעשה ישראל את רצון ה' ישבר השבט. כאשר פורק 

מיד ניתן עליו עול ברזל של ', ישראל עול מלכות ה
' עליו לעבוד את נבוכדנצר האומות. כיון שלא עבד את ה

מלך בבל עד בוא עת. כל החליפות והתמורות בגורל 
משהחל ". ישראל מידי ה' הנה "כי גמול ידיו יעשה לו

המצור וחיל הכשדים סגרו על ירושלים, החל הנביא 
לשנן כי אין תקוה לנצח עתה את הכשדים. על שארית 
יהודה לתת צוארה בעול מלך בבל. גזרת קורא הדורות 

 . היא
אולם ירושלים יכולה להנצל מחורבן. אם יצא המלך 

כידוע. אף העם יכול , לך סרב, אבל המויכנע תנצל העיר
, מסביר פרופ להציל את העיר, אם יאמין וירצה. וכאן

כפה הנביא על עמה של ירושלים שהחרב  יהודה אליצור, 
את חזון בית היוצר. הוא  -החדה היתה מונחת על צוארו 

ים, לכהנים ולעם הארץ בשעה של יאוש ללא הציע לשר
מוצא, כי ייטיבו דרכיהם וכרגע ינחם ה' אל הרעה אשר 
דבר על ירושלים. יכרתו ברית לפני ה' ויקיימו מצוה 
גדולה שלא קיימוה עד עתה, יקראו דרור לעבדיהם 

באותו ! העבריים וירושלם תנצל. אם תשחררו, תשוחררו
ובו של עם ירושלם רגע מר של שברון וחרדה נשבר סר

 . והברית נכרתה
יל מלך בבל נסוג ועלה מעל נס, וח עשהקב"ה אכן וה

ולם כאן החל מבחן האמונה. שיכורי ישועה . אירושלים
יצאו בני ירושלים מבין החומות לראות עין בעין בישועת 

)ירמיה  אז נודע להם מה גרם לנסיגת הכשדים'. אבל ה
  ל"ז ה(:

וישמעו הכשדים הצרים על "וחיל פרעה יצא ממצרים 
 ירושלם את שמעם ויעלו מעל ירושלם" 

את  שונאי הנביאומסביר פרופ אליצור שכאשר הבינו 
הסיבה המדינית לנסיגת הבבלים מהמצור על ירושלים 

פתחו פיהם בדברי עזות: שקר דברת, לא הברית הם 
שכרתנו במקדש הושיעה אותנו, כי אם חכמתנו ותבונתנו 

נו הננו שדרשנו ברית עם מצרים ומרד המדינית. הלא א
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בבבל ואתה ושאר הנביאים נלחמתם בנו והכרזתם 
השכם והכרז כי אין תועלת ב"קנה הרצוץ" מצרים וכי 
ביד מלך בבל ננתן. ועתה מה היה עלינו אלמלא אותה 
ברית שכרתנו עם מצרים על אפך ועל חמתך. שקר בפיך! 

כות שחרור על ידינו באה הישועה ולא על ידיך ולא בז
אין כאן נפלאות, כי אם תוצאה של . כלומר, העבדים

 . מדיניות נכונה שאתה התנגדת לה
חוזר וטוען כי כל החליפות והתמורות אמנם הנביא 

אמרתי . הנביא אומר לעם, מידי ה'הם בגורל ישראל 
לכם כי תקראו דרור לעבדים ותוושעו ואמנם נושעתם. 

קורא הדורות לא אמרתי מה הכלי אשר יניף הפעם 
מראש. פועל ה' הוא ומעשה ידיו ואם תשמרו אמונים 
לברית הכרותה לא ישוב עוד חיל מלך בבל לירושלם, אך 
אם לא תאמינו בישועתו ותבגדו בבריתו, "הנני מצוה 

והשיבותים אל העיר הזאת ונלחמו עליה לכדוה  'נאום ה
 ". ושרפוה באש

עת הרצון, חלפה שומוסיף ומסביר פרופ אליצור, שכאשר 
נמוגה האמונה ויד יריבי הנביא "המפוכחים בעלי 
התפיסה המדינית הנועזה" היתה על העליונה. יתכן והיו 
מוכנים להתמיד באמונתם אילו חזו נס גלוי ללא כל 
קשר עם המציאות המדינית. אך את יד ה' המסובבת את 

במקום האמונה בא . המאורעות בהעלם, מאנו לראות
כי העבדים  ,שלחך' הזעם. לא ההלגלוג, השטנה ו

. הסוררים הסיתו אותך בנו למען יקרא להם דרור
, ולכן קשר קשר עלינו הנביא עם העבדים כביכול, 

וישובו אחרי כן וישיבו את העבדים ואת השפחות אשר "
 שילחו חפשים ויכבשום לעבדים ולשפחות". 

 
מהי תגובת ה', בפי ירמיהו, למעשה זה? ראשית, ירמיהו 

ר ומתאר את המעשה של שחרור העבדים וכיבושם חוז
ט"ז(, ולאחר מכן הוא -מחדש )פרק ל"ד, פסוקים י"ב

עקבות מעשה זה מתאר את העונש הצפוי להם ב
 :כ"ב(-)פסוקים י"ז

ם ֵאַלי ִלְקרֹא ְדרֹור  ם לֹא ְשַמְעתֶׁ ַמר ה' ַאתֶׁ ֵכן ֹכה אָּ )יז( לָּ
ל  ם ה' אֶׁ ם ְדרֹור ְנאֻׁ כֶׁ ִחיו ְוִאיש ְלֵרֵעהּו ִהְנִני ֹקֵרא לָּ ִאיש ְלאָּ
ה ְלֹכל  ם ְלַזֲעוָּ ְתכֶׁ ַתִתי אֶׁ ב ְונָּ עָּ רָּ ל הָּ ר ְואֶׁ בֶׁ ל ַהדֶׁ ב אֶׁ רֶׁ ַהחֶׁ

ץ: רֶׁ אָּ אֲ  ַמְמְלכֹות הָּ ת הָּ ַתִתי אֶׁ ת )יח( ְונָּ ֹעְבִרים אֶׁ ִשים הָּ נָּ
י  נָּ ְרתּו ְלפָּ ר כָּ ת ִדְבֵרי ַהְבִרית ֲאשֶׁ ר לֹא ֵהִקימּו אֶׁ ְבִרִתי ֲאשֶׁ

יו: רָּ ְרתּו ִלְשַנִים ַוַיַעְברּו ֵבין ְבתָּ ר כָּ ל ֲאשֶׁ ֵעגֶׁ ֵרי  הָּ )יט( שָּ
ץ  רֶׁ אָּ ִרִסים ְוַהֹכֲהִנים ְוֹכל ַעם הָּ ַלִם ַהסָּ ֵרי ְירּושָּ ה ְושָּ ְיהּודָּ

עֹ  ל:הָּ ֵעגֶׁ ם  ְבִרים ֵבין ִבְתֵרי הָּ ם ְבַיד ֹאְיֵביהֶׁ ַתִתי אֹותָּ )כ( ְונָּ
ַמִים  ל ְלעֹוף ַהשָּ ם ְלַמֲאכָּ תָּ ה ִנְבלָּ ְיתָּ ם ְוהָּ ּוְבַיד ְמַבְקֵשי ַנְפשָּ

ץ: רֶׁ אָּ ֱהַמת הָּ לֶׁ  ּוְלבֶׁ ת ִצְדִקיָּהּו מֶׁ יו )כא( ְואֶׁ רָּ ת שָּ ה ְואֶׁ ְך ְיהּודָּ
ם ּוְבַיד  ֵתן ְבַיד ֹאְיֵביהֶׁ ל אֶׁ בֶׁ ְך בָּ לֶׁ ם ּוְבַיד ֵחיל מֶׁ ְמַבְקֵשי ַנְפשָּ

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

ה ֵמֵאין ֹיֵשב:  מָּ ֵתן ְשמָּ ה אֶׁ  ְיהּודָּ

ל מעשי העם, ומנבא שמעשה ירמיהו זועק עכלומר, 
החזרת העבדים יגרום לנפילתה של ירושלים ביד 
הכשדים. מדברי ירמיהו אלה ניתן ללמוד שאילו 
האדונים היו מקיימים את הברית ולא היו משיבים את 
העבדים, היה סיכוי להנצל מן החורבן, או לפחות 

 להקטין את עוצמתו.
 

טא השבת מדוע דווקא חושואלת הרבנית שרון רימון: 
העבדים נחשב חמור עד כדי כך? ירמיהו, בנבואותיו 

 -השונות מצביע על חטאים רבים של העם ומנהיגיו 
חטאי עבודה זרה, וחטאים מוסריים שונים; מדוע 
מייחס ירמיהו חשיבות רבה כל כך לחטא השבת 
העבדים, עד כדי כך שהוא טוען שזה החטא שבגללו 

וע עניין החזרת נחרבה ירושלים בסופו של דבר? מד
העבדים הופך ברגע האחרון לפני החורבן להיות 'לשון 

 המאזניים'?
 

 הפרת הברית וחילול ה'
מציעה הרבנית רימון, להתמקד לשם הבנת הדברים 

 פסוקים בהם מתאר ירמיהו את החטא:ב
ל ִיְרְמיָּהּו ֵמֵאת ה' ֵלאֹמר: )יג( ֹכה  )יב( ַוְיִהי ְדַבר ה' אֶׁ

ַמר ה' אלוקי ִיְש  ם אָּ ת ֲאבֹוֵתיכֶׁ ַרִתי ְבִרית אֶׁ ֹנִכי כָּ ֵאל אָּ רָּ
ִדים ֵלאֹמר: ץ ִמְצַרִים ִמֵבית ֲעבָּ רֶׁ ם ֵמאֶׁ  ְביֹום הֹוִצִאי אֹותָּ
ר  ִעְבִרי ֲאשֶׁ ִחיו הָּ ת אָּ ִנים ְתַשְלחּו ִאיש אֶׁ ַבע שָּ )יד( ִמֵקץ שֶׁ

ְפִשי ֵמעִ  ִנים ְוִשַלְחתֹו חָּ ְדָך ֵשש שָּ ֵכר ְלָך ַוֲעבָּ ְך ְולֹא ִימָּ מָּ
ְזנָּם: ת אָּ ם ֵאַלי ְולֹא ִהּטּו אֶׁ ְמעּו ֲאבֹוֵתיכֶׁ בּו  שָּ שֻׁ )טו( ַותָּ

ר ְבֵעיַני ִלְקרֹא ְדרֹור ִאיש  ת ַהיָּשָּ ם ַהיֹום ַוַתֲעשּו אֶׁ ַאתֶׁ
יו: לָּ א ְשִמי עָּ ר ִנְקרָּ ַני ַבַבִית ֲאשֶׁ  ְלֵרֵעהּו ַוִתְכְרתּו ְבִרית ְלפָּ

בּו ַוְתחַ  שֻׁ ת ַעְבדֹו ְוִאיש )טז( ַותָּ ִשבּו ִאיש אֶׁ ת ְשִמי ַותָּ ְללּו אֶׁ
ם  ם ַוִתְכְבשּו ֹאתָּ ְפִשים ְלַנְפשָּ ם חָּ ר ִשַלְחתֶׁ תֹו ֲאשֶׁ ת ִשְפחָּ אֶׁ

חֹות:  ִדים ְוִלְשפָּ ם ַלֲעבָּ כֶׁ  ִלְהיֹות לָּ
מדוע חוזר ירמיהו ומתאר את החטא, ונשאלת השאלה, 

 את הסיפור?י"א כבר סיפרו לנו -לאחר שפסוקים ח'
כאשר מעיינים היטב בדברי ירמיהו רואים שאין אלא ש

י"א התמקדו בסיפור -כאן חזרה מיותרת: פסוקים ח'
ט"ז -העבדות וסיפרו את מה שהתרחש, ופסוקים י"ב

מביאים שוב את סיפור המעשה עם תוספת חשובה מאד: 
בפסוקים אלה מתאר ירמיהו מהי משמעות המעשה 

אלה ניתן להבין מדוע מעשה זה  בעיני ה', ומתוך פסוקים
נחשב חמור כל כך בעיני ה', עד כדי כך שראוי להחריב 

 את ירושלים בגללו. 
תיאורו של ירמיהו איננו פותח בסיפור כריתת הברית 
בימי צדקיהו, אלא בתיאור המצווה של שחרור העבדים 
האמורה בתורה )בפרשת משפטים ]שמות כ"א[ ובדברים 

י שירמיהו מגיע לתיאור המצווה ט"ו(. אולם, עוד לפנ
עצמה, הוא מקדים ואומר "אנכי כרתי ברית את 
אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים". ירמיהו 
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פותח בהדגשה שמצוות שחרור העבדים איננה מצווה 
, ולא סתם ברית, אלא ברית בריתרגילה אלא היא 

שנכרתה "ביום הוציאי אותם מארץ מצרים מבית 
מכן מסביר ירמיהו כי המצווה היא עבדים". לאחר 

לשלח עבד עברי לאחר שש שנים, ומציין את העובדה 
 לא קיימו מצווה זו. -הדורות הקודמים  -ש"אבותיכם" 

פסוק ט"ו מתאר את הברית שנכרתה בימי צדקיהו 
כמעשה חיובי ביותר: "ותעשו את הישר בעיני". פסוק 
ט"ז מתאר את החזרת העבדים: "ותשיבו איש את 

בדו...". גם כאן, עוד לפני תיאור המעשה עצמו, כבר ע
אומר ירמיהו מהי משמעות המעשה: "ותשובו ותחללו 

 .חילול ה'מעשה השבת העבדים הוא  -את שמי..." 
 דברי ירמיהו, אפוא, מצביעים על מוקדי הבעיה בעיני ה':

ולא רק ברית אחת, אלא שתי בריתות  -א. הפרת ברית 
רים והברית בימיהם, ימי )הברית בימי יציאת מצ

 צדקיהו(. 
 ב. חילול ה'.

 
מצוות שחרור העבדים נקראת ומעירה הרבנית רימון, ש

במקומות בהן היא מוזכרת למרות שכאן "ברית", 
היא נראית  -בפרשת משפטים ובדברים ט"ו  -בתורה 

כמצווה ככל המצוות, ולא נאמר שהייתה ברית מיוחדת 
 וק בהמשך. לגבי מצווה זו. בנקודה זו נעס
עניין הפרת הברית תופס ומסבירה הרבנית רימון, ש

מקום מרכזי בחטא. עם ישראל עומד על פי התהום, 
וברגע קריטי זה נראה שהם "תופסים את עצמם" 
ומבינים שעליהם לתקן את מעשיהם. הם כורתים ברית 
על שחרור העבדים, ברית אשר יכולה להוות פתח לחזרה 

תקשרות מחודשת בין העם בתשובה כוללת יותר ולה
לבין הקב"ה, וזהו הסיכוי האחרון. כאשר הם מחליטים 
להפר את הברית הזו, מתברר שלא היה נסיון משמעותי 
לתיקון: מעשה שחרור העבדים היה רק אמצעי כדי 
להנצל מן הפורענות, ולא נעשה מתוך הבנה עמוקה של 

הפרת הברית היא כלומר, הבעייתיות שבמעשיהם. 
יותר, ובדברי ירמיהו מודגש כמה פעמים עניין חמורה ב

 כריתת הברית והפרתה:
כפי שנאמר לעיל, תיאור החטא על ידי ירמיהו פותח • 

 דווקא בעניין הברית. 

 .1המילה "ברית" חוזרת בפרשייה שש פעמים• 
הברית של צדקיהו מתוארת לפרטים: מה בדיוק עשו • 

 האנשים, וכיצד הם עברו בין הבתרים. 
כ' מסכמים את החטא ועונשו: "ונתתי -וקים י"חפס• 

את האנשים העוברים את בריתי... ונתתי אותם ביד 
 אויביהם".

 

                                                 
 בפסוקים ח', י' י"ג, ט"ו, י"ח.  1

אולי לא רק הפרת הברית ומסבירה הרבנית רימון, ש
היא בעייתית, אלא גם כריתת ברית כזו )ברית שנכרתת 
במטרה למנוע פורענות קרובה ומתוך כוונה להפרה מייד 

שה חמור: ברית כזו מעידה על לאחר מכן( היא מע
תפיסה המעוותת של כל מעשי המצוות, כפי שירמיהו 
זועק פעמים רבות: העם התייחס אל עבודת מקדש ואל 
המצוות כאל פולחן חיצוני שיכול להצילם מפורענות, 
ולא הבין את המשמעות הפנימית של המצוות ואת 
הקשר בין הפולחן לבין התנהגות כללית מוסרית 

, החזרת העבדים היא חמורה כל . לכןלקב"ה ומקושרת
כך, מפני שהיא מעידה על הצביעות ביחס של העם אל 

גם אם הם היו כורתים . על פי הבנה זאת, המצוות בכלל
ברית על תיקון בנושא אחר ומפרים אותה לאחר מכן, 
המשמעות הייתה חמורה באותה מידה. על פי כיוון זה, 

העבדות, אלא בגלל  החומרה הרבה היא לא בגלל נושא
הפרת הברית, שהייתה סיכוי אחרון לתיקון. מעבר לכך, 
ברית שנכרתת כדי להנצל מפורענות ומופרת ברגע שאין 
איום ממשי, מעידה על כך שהעם אינו מבין את משמעות 
המצוות, ואינו מעוניין כלל לתקן את דרכיו בצורה 
 משמעותית. העם לא מנסה לשוב אל ה' באמת בכל לבם.

 
 חומרת העבדות 

מהם עולה אם נעיין בדברי ירמיהו נראה שאולם, 
הפורענות היא עונש על אי שחרור העבדים, ולא על ש

 הפרת הברית:
בפסוק ט"ז, המתאר את חילול ה', לא נאמר "ותחללו • 

את שמי בהפרכם בריתי", אלא "ותחללו את שמי 
ותשיבו איש את עבדו": חילול ה' מקושר כאן ישירות 

וד העבדים, ולא להפרת הברית )ברור שגם הפרת לשעב
הברית מהווה חילול ה', אך הפסוק הזה מתמקד בעצם 

 העבדות כבעייתית(.
ירמיהו מכנה את מצוות שחרור העבדים "ברית" • 

שנכרתה עם ישראל ביציאת מצרים. כפי שהזכרנו, 
בתורה אין ברית פרטית רק בנושא העבדות, אלא ברית 

ירמיהו בוחר להדגיש שמצוות שחרור על כל המצוות, אך 
העבדים היא ברית, כדי להדגיש את חשיבותה של מצווה 

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

  העונש החטא
אתם לא שמעתם 

 אלי 
 לקרוא דרור

 הנני 
קורא לכם דרור 

 נאום ה'

 

איש לאחיו ואיש 
 לרעהו

אל החרב אל 
 הדבר ואל הרעב

 

 וק זה, אם כן, העונש בא על אי שחרור העבדים. לפי פס
המילה "עבד" חוזרת בפרק זה עשר פעמים, המילה • 

 . "חפשי" חמש פעמים והמילה "דרור" ארבע פעמים
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ניכר, אם כן, שנושא העבדות גם הוא מרכזי בסיפור: לא 
רק הפרת הברית הייתה בעייתית, אלא עצם העבדות 

 מדוע?אלת השאלה, ונש היא בעייתית וחמורה ביותר.
 

נעיין בנושא העבדות להבנת חומרתה של העבדות, 
פרשת משפטים פותחת במצוות שחרור . בפרשת השבוע

  עבדים
 : שמות, כ"א .11

ם: ִשים ִלְפֵניהֶׁ ר תָּ ִטים ֲאשֶׁ ה ַהִמְשפָּ )ב( ִכי ִתְקנֶׁה  )א( ְוֵאלֶׁ
ִנים ַיֲעֹבד ּוַבְשִבִעת ֵיֵצא לַ  ד ִעְבִרי ֵשש שָּ בֶׁ ם:עֶׁ ְפִשי ִחנָּ  חָּ

  פרשת משפטים מסתיימת בכריתת בריתו
 : שמות, פרק כ"ד. 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: ת נַ  ִיְשרָּ ֵאל ַוַיֲעלּו ֹעֹלת )ה( ַוִיְשַלח אֶׁ ֲעֵרי ְבֵני ִיְשרָּ
ִרים: ִמים ַלה' פָּ ִחים ְשלָּ ה ֲחִצי  ַוִיְזְבחּו ְזבָּ )ו( ַוִיַקח ֹמשֶׁ

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

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

ה: ֵאלֶׁ ִרים הָּ  ַהְדבָּ
אם כן, הנושא הפותח את פרשת משפטים )העבדות(, 

(, הם שני הנושאים והנושא המסיים את הפרשה )הברית
 העבדות והברית. -המרכזיים בסיפור ההפטרה 

פרשת משפטים היא פרשת המצוות הראשונה לאחר 
מעמד הר סיני. התורה אמנם נותנת רשימת מצוות 
נוספות בפרשה זו, אך הפתיחה היא העבדות והסיום 
הוא הברית, ומכאן שאמנם הברית היא כוללת יותר, 

 ים לעבדות. אבל ראשיתה ומרכזה מתייחס
מדוע בחרה התורה לפתוח את קובץ ונשאלת השאלה, 

המצוות הראשון דווקא במצוות עבד עברי? נראה 
שהתורה מייחסת חשיבות רבה למצווה זו, וגם ירמיהו 
ייחס חשיבות רבה למצוות שחרור העבדים, באמרו 
שנכרתה ברית בנושא זה. לפי דברי ירמיהו, הברית 

שראל "ביום הוציאי אותם בנושא העבדות נכרתה עם י
מארץ מצרים מבית עבדים". ירמיהו משתמש כאן בלשון 

  המופיעה בדיבר הראשון בעשרת הדיברות
 : ב'  'כ שמות. 12

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

מצוות שחרור העבדים קשורה מהותית ליציאה 
ולאמונה בה'. אם כן, גם מ"ממצרים מבית עבדים", 

התורה מייחסת חשיבות רבה לנושא העבדות, ולכן היא 
בחרה בנושא זה לפתיחת פרשת המצוות, וגם מדברי 
ירמיהו ניתן להבין שעניין העבדות הוא חלק חשוב 

 בברית בין ה' לישראל. 
 

 החירות כבסיס לכל התורה
הבסיס לכל התורה כולה הוא האמונה בה': "אנכי ה' 

ך". זהו הדיבר הראשון, הפותח את עשרת אלוקי
הדברות. לא נאמר "אנכי ה' אשר בראתי את העולם", 
אלא "אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים". 
היציאה מעבדות לחירות היא המאפשרת לאדם 
להתקשר לקב"ה בצורה מלאה, והחירות היא הבסיס 
לקיום המצוות: רק לאחר יציאה מעבדות לחירות ניתן 

את התורה. אדם המשועבד לאדם אחר איננו יכול לקבל 
לא רק מבחינה  -להיות משועבד באופן מלא לקב"ה 

טכנית, בכך שהאדון מפריע לו לקיים את המצוות, אלא 
רוחנית, הוא לא יכול להרגיש באופן מלא -מבחינה נפשית

 את תלותו בקב"ה כל עוד הוא תלוי באדונו.
ים, פרשת מסיבה זו פותחת התורה את פרשת משפט

המצוות הראשונה שלאחר מתן תורה, בעניין עבד עברי. 
אמנם דינים  -עבד עברי איננו משועבד לאדונו לגמרי 

רבים מלמדים על כך, אך הדין שקובע זאת בצורה 
הברורה ביותר הוא הדין הראשון של דיני עבד עברי: 
העבד העברי איננו עבד לעולם, אלא לזמן קצוב בלבד, 

 עולם, זו לא עבדות אמיתית.-יננו עבדוברגע שהעבד א
גם כאשר אדם רוצה להמשיך לעבוד את אדונו לעולם, 

  התורה אינה מעוניינת בכך ומגבילה זאת
 :ו-ה כ"א שמות. 13

ת ִאְשִתי  ת ֲאֹדִני אֶׁ ַהְבִתי אֶׁ ד אָּ בֶׁ עֶׁ ֹמר יֹאַמר הָּ )ה( ְוִאם אָּ
ְפִשי: י לֹא ֵאֵצא חָּ נָּ ת בָּ ל האלהים )ו( ְוִהִגישֹו ֲאֹדנָּ  ְואֶׁ יו אֶׁ

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

 מדוע רוצעים את אוזנו של העבד?ומסבירה הגמרא 
 קידושין כב. .14 

רבן יוחנן בן זכאי היה דורש את המקרא הזה כמין 
בגוף? אמר חומר: מה נשתנה אזן מכל אברים ש

הקב"ה: אזן ששמעה קולי על הר סיני בשעה שאמרתי 
ולא עבדים לעבדים, והלך  -"כי לי בני ישראל עבדים" 

 ירצע. -זה וקנה אדון לעצמו 
רציעת האוזן, לפי הבנת חז"ל, היא סימן לכך שהתורה 
איננה מרוצה מן העבדות הזו. אולם, גם עבד שמעוניין 

לשם כך איננו נשאר  להמשיך להשתעבד ורצע את אוזנו
עבד לעולם, אלא רק עד היובל, כפי שאנו קוראים 

 בויקרא כ"ה: 
 :ה"יקרא כו. 15

ם ְדרֹור  אתֶׁ ה ּוְקרָּ נָּ ם ֵאת ְשַנת ַהֲחִמִשים שָּ )י( ְוִקַדְשתֶׁ
ל  ם ִאיש אֶׁ ם ְוַשְבתֶׁ כֶׁ יהָּ יֹוֵבל ִהוא ִתְהיֶׁה לָּ ל ֹיְשבֶׁ ץ ְלכָּ רֶׁ אָּ בָּ

ל ִמְשַפְחתֹו תֹו ְוִאיש אֶׁ זָּ בּו:... ֲאחֻׁ שֻׁ   תָּ
ְך לֹא ַתֲעֹבד בֹו ֲעֹבַדת  ְך ְוִנְמַכר לָּ ִחיָך ִעמָּ )לט( ְוִכי יָּמּוְך אָּ

ד: בֶׁ ְך ַעד ְשַנת ַהֹיֵבל ַיֲעֹבד  עָּ ב ִיְהיֶׁה ִעמָּ ִכיר ְכתֹושָּ )מ( ְכשָּ
ְך: ל ִמְשַפְחתֹו  ִעמָּ ב אֶׁ יו ִעמֹו ְושָּ נָּ ְך הּוא ּובָּ א ֵמִעמָּ )מא( ְויָּצָּ
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ל אֲ  יו יָּשּוב:ְואֶׁ ַזת ֲאֹבתָּ ר הֹוֵצאִתי  חֻׁ ַדי ֵהם ֲאשֶׁ )מב( ִכי ֲעבָּ
ד: בֶׁ ת עָּ רֶׁ ְכרּו ִמְמכֶׁ ִים לֹא ִימָּ ץ ִמְצרָּ רֶׁ ם ֵמאֶׁ  ֹאתָּ

"כי עבדי הם", כל ישראל  -בעם ישראל אין עבדות עולם 
משועבדים לה', ולכן הם אינם יכולים להיות משועבדים 

יהיה בן לאדם; הבסיס לשעבוד לה' הוא שכל אדם 
 חורין.

התבוננות בדיני העבדות תלמד אותנו שבאופן מהותי אין 
בכלל עבדות כלל בעם ישראל, ו'עבד עברי' הוא פועל עם 

 תנאים טובים: 

  המכירה לעבדות היא זמנית )עד שיעברו שש שנים
הקודם מביניהם ]עיינו הלכות עבדים  -או עד היובל 

 לרמב"ם, פרק ב' הלכה ב'[(; 

  לקבל את אתם תנאים כפי שהאדון העבד צריך
שלא תהא  -מקבל: "עמך במאכל ועמך במשתה 

אתה אוכל פת נקיה והוא אוכל פת קיבר... " 
 )קידושין טו., כ.(; 

  'אסור לעבוד בו עבודת עבד מבזה )מכילתא דר
 ישמעאל, משפטים, א'(; 

  אדם מוכר עצמו לעבד רק אם העני עד כדי כך שאין
 ק א', הלכה א'(; לו כלום )רמב"ם שם, פר

  בית דין רשאי למכור אדם לעבד כדי לפרוע חוב רק
את החוב נבע מגניבה של האדם, כחינוך למניעת 

 גניבות ולא כתוצאה מחוב אחר )רמב"ם שם(; 

  גם במקרה זה רק בית דין רשאים למוכרו ולא אף
 אחד אחר )שם(; 

  ניתן לקחת במקרה זה רק את הגנב בתור עבד אך
 מהמשפחה )עיינו רמב"ם שם(;  לא מישהו אחר

  במקרה של אמה עברייה, מדובר על לקיחה
שמטרתה נישואין "אם לבנו יעדנה כמשפט הבנות 
יעשה לה... ואם שלוש אלה לא יעשה לה ויצאה 

 י"א(. -חינם אין כסף" )שמות, פרק כ"א פסוקים י' 
התורה לא מוכנה לקבל שום מציאות של  -כלומר 

לאדם אחר, ומפרשת משפטים  שיעבוד של איש מישראל
ופרשיית העבדים בירמיהו למדנו שיש בעבדות בישראל 

 חומרה גדולה וגם הפרת ברית. 
 

עניין שחרור ומסכמת הרבנית שרון רימון ואומרת: 
הברית בסיני . אמנם העבדים מוצג בירמיהו כברית

נכרתה על כל המצוות, אך הבסיס לכל המצוות ולקיומה 
ת. האמונה בה' מושתת על של הברית הוא החירו

היציאה לחירות, והמצווה  -"היציאה מבית עבדים" 
הראשונה מתוך מצוות הברית של פרשת משפטים היא 
מצוות שחרור העבדים, המאפשרת חירות לכל אדם 

מתוך הבנה זו, ניתן  מישראל. זהו הבסיס של הברית.
להבין את החומרה הרבה שמייחס ירמיהו למעשה העם 

אשר תופעת העבדות נפוצה בעם ישראל, בתקופתו. כ
בניגוד לחוקי התורה, מושמט הבסיס של האמונה בה'. 
העבדות פוגעת ב"אנכי ה'" בשני מובנים, משני צידי 

 המתרס:
העבדים אינם בני חורין להיות עבדי ה'; ושנית  -ראשית 

האדונים עצמם אינם מבינים את משמעות השעבוד  -
את עצמם כאדון היכול שלהם לה', ולכן הם מרגישים 

לשעבד אדם אחר. העובדה שהם מרשים לעצמם לשעבד 
קיום של מצווה -אנשים אחרים מעידה לא רק על אי
 אחת, אלא על הפרת ברית כוללת יותר.

אילו היו ישראל מקיימים את הברית של שחרור 
העבדים בזמן צדקיהו, רגע לפני החורבן המתקרב, יתכן 

כנים לחזור ולהשתעבד שהם היו מראים בכך שהם מו
לקב"ה. אולם, בכך שהם חזרו לשעבד את העבדים הם 

לא רק את הברית של  -הוכיחו שהם מפרים את הברית 
 צדקיהו, אלא את הברית הכללית יותר בין ישראל לה'.

אם כן, תופעת העבדות משמעותה הפרת ברית בין ה' 
לישראל, ולכן ירמיהו מתייחס למעשה זה בחומרה רבה 

, ומציג את השעבוד כהפרת ברית אשר הביאה את כל כך
 החורבן. 

 


