כִּ י לִּי
ִּש ָר ֵאל עֲבָ ִּדים
ְבנֵי י ְ
עֲבָ ַדי ֵהם
אֹותם ֵמ ֶׁא ֶׁרץ ִּמצְ ָריִּם
אתי ָ
אֲ ֶׁשר הֹוצֵ ִּ
ֹלהיכֶׁם:
אֲ נִּי ה' אֱ ֵ
ויקרא פרק כה

עבדות וחרות ממצרים לסיני-דף לימוד
עבדות מצרים

שמות פרק ה

שמות פרק א

(ו) ַויְצַ ו ַפ ְרעֹּה בַ יֹום הַ הּוא ֶאת הַ נֹּגְ ִׂשים ָּבעָּ ם וְ ֶאת ש ְֹּט ָּריו
לֵאמֹּר:

ֹלתם ַו ִׂיבֶן
(יא) ַוי ִָּׂשימּו עָּ לָּיו שָּ ֵרי ִׂמ ִׂסים לְמַ ַען ַענֹּתֹו בְ ִׂסבְ ָּ
עָּ ֵרי ִׂמ ְסכְ נֹות ְלפ ְַרעֹּה ֶאת פִׂ תֹּם וְ ֶאת ַרעַ ְמסֵ ס:

ֹּאספּון ל ֵָּתת ֶתבֶ ן ָּל ָּעם ִׂל ְלבֹּן הַ לְבֵ נִׂים כִׂ ְתמֹול
(ז) ל ֹּא ת ִׂ
ִׂש ְלשֹּם הֵ ם ֵילְכּו וְ ק ְֹּששּו לָּהֶ ם ֶתבֶ ן:

(יב) וְ כַאֲ שֶ ר יְעַנּו אֹּתֹו כֵן י ְִׂרבֶ ה וְ כֵן יִׂפְ רֹּץ ַוי ָֻּקצּו ִׂמפְ נֵי בְ נֵי
ִׂי ְש ָּראֵ ל:

(ח) וְ ֶאת מַ ְת ֹּכנֶת הַ ְלבֵ ִׂנים אֲ שֶ ר הֵ ם ע ִֹּׂשים ְתמֹול ִׂש ְלשֹּם
ָּת ִׂשימּו ֲע ֵליהֶ ם ל ֹּא ִׂתגְ ְרעּו ִׂממֶ נּו כִׂ י נ ְִׂרפִׂ ים הֵ ם ַעל כֵן הֵ ם
ֹּצע ֲִׂקים לֵאמֹּר ֵנ ְלכָּה נִׂזְ בְ חָּ ה לֵאֹלהֵ ינּו:

(יג) ַו ַיעֲבִׂ דּו ִׂמצְ ַריִׂם ֶאת בְ נֵי י ְִׂש ָּראֵ ל בְ פ ֶָּרְך:
(יד) ַויְמָּ ְררּו ֶאת חַ יֵיהֶ ם ַב ֲעבֹּדָּ ה ָּקשָּ ה בְ חֹּמֶ ר ּובִׂ ְל ֵבנִׂים
ּובְ כָּל ֲעבֹּדָּ ה בַ שָּ דֶ ה ֵאת ָּכל ֲעבֹּדָּ ָּתם אֲ שֶ ר עָּבְ דּו בָּהֶ ם
בְ פ ֶָּרְך:

(ט) ִׂתכְ בַ ד הָּ ֲעבֹּדָּ ה ַעל הָּ אֲ נ ִָּׂשים וְ ַיעֲשּו בָּ ּה וְ אַ ל י ְִׂשעּו
בְ ִׂדבְ ֵרי שָּ קֶ ר:
ֹּאמרּו ֶאל הָּ עָּ ם לֵאמֹּר כֹּה
(י) ַויֵצְ אּו נֹּגְ שֵ י הָּ ָּעם וְ ש ְֹּט ָּריו וַי ְ
ָּאמַ ר פ ְַרעֹּה ֵאי ֶנ ִׂני נ ֵֹּתן ָּלכֶם ֶתבֶ ן:

(טו) וַי ֹּאמֶ ר מֶ לְֶך ִׂמצְ ַריִׂם ל ְַמ ַי ְלדֹּת הָּ עִׂ בְ ִׂריֹּת אֲ שֶ ר שֵ ם
הָּ ַאחַ ת ִׂשפְ ָּרה וְ שֵ ם הַ שֵ נִׂית פּועָּ ה:

(יא) ַא ֶתם ְלכּו ְקחּו ָּלכֶם ֶתבֶ ן מֵ אֲ שֶ ר ִׂת ְמצָּ אּו כִׂ י ֵאין
נִׂגְ ָּרע מֵ ֲעבֹּדַ ְת ֶכם דָּ בָּ ר:

יתן ַעל הָּ ָּאבְ ָּניִׂם
(טז) וַי ֹּאמֶ ר בְ ַיל ְֶדכֶן ֶאת הָּ עִׂ בְ ִׂריֹות ְּור ִׂא ֶ
ִׂאם בֵ ן הּוא וַהֲ ִׂמ ֶתן אֹּתֹו וְ ִׂאם בַ ת ִׂהיא וָּחָּ יָּה:

(יב) ַו ָּיפֶץ הָּ עָּ ם בְ כָּל ֶא ֶרץ ִׂמצְ ָּר ִׂים ְלקֹּשֵ ש ַקש ל ֶַת ֶבן:

שמות פרק ב

(יג) וְ הַ נֹּגְ ִׂשים ָּאצִׂ ים לֵאמֹּר כַלּו מַ עֲשֵ י ֶכם ְד ַבר יֹום בְ יֹומֹו
כַאֲ שֶ ר בִׂ ְהיֹות הַ ֶתבֶ ן:

(יא) ַוי ְִׂהי בַ י ִָּׂמים הָּ הֵ ם ַויִׂגְ דַ ל מֹּשֶ ה ַויֵצֵ א ֶאל ֶאחָּ יו ַוי ְַרא
בְ ִׂסבְ ֹלתָּ ם ַוי ְַרא ִׂאיש ִׂמצְ ִׂרי מַ כֶה ִׂאיש עִׂ בְ ִׂרי מֵ ֶאחָּ יו:

(יד) ַויֻכּו ש ְֹּט ֵרי בְ נֵי י ְִׂש ָּר ֵאל אֲ שֶ ר שָּ מּו ֲעלֵהֶ ם נֹּגְ שֵ י פ ְַרעֹּה
שם גַם
לֵאמֹּר מַ דּועַ ל ֹּא כִׂ ִׂליתֶ ם חָּ ְק ֶכם ִׂל ְלבֹּן כִׂ ְתמֹול ִׂש ְל ֹּ
ְתמֹול גַם הַ יֹום:
(טו) ַו ָּיבֹּאּו ש ְֹּט ֵרי בְ נֵי י ְִׂש ָּר ֵאל ַויִׂצְ עֲקּו ֶאל פ ְַרעֹּה לֵאמֹּר
לָּמָּ ה ַתעֲשֶ ה כֹּה ַל ֲע ָּבדֶ יָך:

(כג) ַוי ְִׂהי בַ י ִָּׂמים הָּ ַרבִׂ ים הָּ הֵ ם ַויָּמָּ ת מֶ לְֶך ִׂמצְ ַריִׂם
ַוי ֵָּאנְחּו בְ נֵי י ְִׂש ָּר ֵאל ִׂמן הָּ ֲעבֹּדָּ ה ַויִׂזְ עָּ קּו ו ַַת ַעל שַ וְ עָּ ָּתם אֶ ל
ֹלהים ִׂמן הָּ ֲעבֹּדָּ ה:
הָּ אֱ ִׂ

(טז) ֶתבֶ ן ֵאין נ ִָּׂתן ַלעֲבָּ דֶ יָך ּו ְל ֵבנִׂים א ְֹּמ ִׂרים ָּלנּו עֲשּו וְ ִׂהנֵה
עֲבָּדֶ יָך מֻ כִׂ ים וְ חָּ טָּ את עַ מֶ ָך:

ֹלהים ֶאת
ֹלהים ֶאת נַאֲ ָּק ָּתם ַויִׂזְ ֹּכר אֱ ִׂ
(כד) ַו ִׂי ְשמַ ע אֱ ִׂ
בְ ִׂריתֹו ֶאת ַאבְ ָּרהָּ ם ֶאת יִׂצְ חָּ ק וְ ֶאת ַי ֲעקֹּב:

(יז) וַי ֹּאמֶ ר ִׂנ ְרפִׂ ים ַא ֶתם ִׂנ ְרפִׂ ים ַעל ֵכן ַא ֶתם א ְֹּמ ִׂרים
ֵנ ְלכָּה נִׂזְ בְ חָּ ה ַליקֹוָּק:

ֹלהים :ס
ֹלהים ֶאת בְ נֵי י ְִׂש ָּר ֵאל ַויֵדַ ע אֱ ִׂ
(כה) ַוי ְַרא אֱ ִׂ

תכֶן ְל ֵבנִׂים
(יח) וְ עַ ָּתה ְלכּו עִׂ בְ דּו וְ ֶת ֶבן ל ֹּא ִׂינ ֵָּתן ָּלכֶם וְ ֹּ
ִׂת ֵתנּו:

שמות פרק ג

(יט) ַוי ְִׂראּו ש ְֹּט ֵרי בְ נֵי י ְִׂש ָּר ֵאל א ָֹּּתם בְ ָּרע לֵאמֹּר ל ֹּא
ִׂתגְ ְרעּו ִׂמ ִׂלבְ נֵי ֶכם ְד ַבר יֹום בְ יֹומֹו:

(כא) וְ נ ַָּת ִׂתי ֶאת חֵ ן הָּ עָּ ם הַ זֶה בְ עֵ ינֵי ִׂמצְ ָּריִׂם וְ הָּ יָּה כִׂ י
יקם:
ֵתלֵכּון ל ֹּא ֵתלְכּו ֵר ָּ

(כ) ַו ִׂיפְ גְ עּו ֶאת מֹּשֶ ה וְ ֶאת ַאהֲ רֹּן נִׂצָּ בִׂ ים ל ְִׂק ָּראתָּ ם
אתם מֵ ֵאת ַפ ְרעֹּה:
בְ צֵ ָּ

0

(מד) וְ עַ בְ ְדָך וַאֲ מָּ ְתָך אֲ שֶ ר י ְִׂהיּו לְָּך מֵ ֵאת הַ גֹויִׂם אֲ שֶ ר
ְסבִׂ יב ֵֹּתיכֶם מֵ הֶ ם ִׂת ְקנּו עֶ בֶ ד וְ ָּאמָּ ה:

ֹּאמרּו אֲ לֵהֶ ם י ֵֶרא ה' ֲעלֵיכֶם וְ י ְִׂשפֹּט אֲ שֶ ר
(כא) וַי ְ
ִׂהבְ ַא ְש ֶתם ֶאת ֵריחֵ נּו בְ עֵינֵי פ ְַרעֹּה ּובְ עֵ ינֵי עֲבָּ דָּ יו ל ֶָּתת
חֶ ֶרב בְ יָּדָּ ם לְהָּ ְרגֵנּו:

(מה) וְ גַם ִׂמבְ נֵי הַ תֹושָּ בִׂ ים הַ ג ִָּׂרים עִׂ מָּ ֶכם מֵ הֶ ם ִׂת ְקנּו
ּומ ִׂמ ְשפ ְַח ָּתם אֲ שֶ ר עִׂ מָּ כֶם אֲ שֶ ר הֹו ִׂלידּו בְ ַא ְרצְ ֶכם וְ הָּ יּו
ִׂ
ָּלכֶם לַאֲ חֻ זָּה:

דיני עבדים

(מו) וְ ִׂה ְתנַחַ ל ְֶתם א ָֹּּתם לִׂבְ נֵי ֶכם ַאחֲ ֵריכֶם ל ֶָּרשֶ ת אֲ חֻ זָּה
ְל ֹּע ָּלם בָּ הֶ ם תַ ֲעבֹּדּו ּובְ ַאחֵ יכֶם בְ נֵי י ְִׂש ָּר ֵאל ִׂאיש בְ ָּא ִׂחיו
ל ֹּא ִׂת ְרדֶ ה בֹו בְ פ ֶָּרְך :ס

שמות פרק כ
אתיָך מֵ ֶא ֶרץ ִׂמצְ ַר ִׂים ִׂמבֵ ית
ָּ .1אנֹּכִׂ י ה' אֱ ֹלהֶ יָך אֲ שֶ ר הֹוצֵ ִׂ
ֹלהים אֲ חֵ ִׂרים עַ ל ָּפנָּי:
ֲבָּדים ל ֹּא י ְִׂהיֶה לְָך אֱ ִׂ
ע ִׂ

רש"י עבדת עבד  -עבודה של גנאי ,שיהא ניכר בה כעבד,
שלא יוליך כליו אחריו לבית המרחץ ולא ינעול לו מנעליו:
(מג) לא תרדה בו בפרך  -מלאכה שלא לצורך ,כדי לענותו.
אל תאמר לו החם לי את הכוס הזה ,והוא אינו צריך ,עדור
תחת הגפן עד שאבוא .שמא תאמר אין מכיר בדבר אם
לצורך אם לאו ,ואומר אני לו שהוא לצורך ,הרי הדבר הזה
מסור ללב ,לכך נאמר ויראת:

( .2ז) זָּכֹור ֶאת יֹום הַ שַ בָּ ת ל ְַק ְדשֹו:
ית כָּל ְמלַאכְ תֶ ָך:
(ח) שֵ שֶ ת י ִָּׂמים ַת ֲעבֹּד וְ עָּ ִׂש ָּ
(ט) וְ יֹום הַ ְשבִׂ יעִׂ י שַ בָּ ת לַיקֹוָּק אֱ ֹלהֶ יָך ל ֹּא ַתעֲשֶ ה כָּל
ְמלָּאכָּה ַא ָּתה ּובִׂ נְָך ּובִׂ תֶ ָך עַבְ ְדָך וַאֲ מָ ְתָך ּובְ הֶ ְמ ֶתָך וְ ג ְֵרָך
אֲ שֶ ר בִׂ ְשע ֶָּריָך:

 .6דברים פרק טו
(יב) כִׂ י יִׂמָּ כֵר לְָך ָּא ִׂחיָך הָּ עִׂ בְ ִׂרי אֹו הָּ עִׂ בְ ִׂריָּה ַו ֲעב ְָּדָך שֵ ש
שָּ נִׂים ּו ַבשָּ נָּה הַ ְשבִׂ יעִׂ ת ְתשַ לְחֶ נּו חָּ פְ ִׂשי מֵ עִׂ מָּ ְך:

שמות פרק כא

יקם:
(יג) וְ כִׂ י ְתשַ לְחֶ נּו חָּ פְ ִׂשי מֵ עִׂ מָּ ְך ל ֹּא ְתשַ לְחֶ נּו ֵר ָּ

( .3א) וְ ֵאלֶה הַ ִׂמ ְשפ ִָּׂטים אֲ שֶ ר ָּת ִׂשים ִׂלפְ נֵיהֶ ם:

ּומי ְִׂקבֶָך אֲ שֶ ר
ּומג ְָּר ְנָך ִׂ
(יד) הַ ֲענֵיק ַת ֲע ִׂניק לֹו ִׂמצ ֹּא ְנָך ִׂ
בֵ ַרכְ ָך יְקֹוָּק אֱ ֹלהֶ יָך ִׂת ֶתן לֹו:

(ב) כִׂ י ִׂת ְקנֶה עֶ בֶ ד עִׂ בְ ִׂרי שֵ ש שָּ נִׂים ַי ֲעבֹּד ּובַ ְשבִׂ עִׂ ת יֵצֵ א
לַחָּ פְ ִׂשי ִׂחנָּם:

ִׂית בְ ֶא ֶרץ ִׂמצְ ַר ִׂים ַויִׂפְ ְדָך יְקֹוָּק
(טו) וְ ָּז ַכ ְר ָּת כִׂ י עֶ בֶ ד הָּ י ָּ
אֱ ֹלהֶ יָך ַעל ֵכן ָּאנֹּכִׂ י ְמצַ ּוְ ָך ֶאת הַ דָּ בָּ ר הַ זֶה הַ יֹום:

ּומכָּרֹו וְ נ ְִׂמצָּ א בְ יָּדֹו מֹות יּומָּ ת :ס
(טז) וְ ֹּגנֵב ִׂאיש ְ
(כ) וְ כִׂ י ַיכֶה ִׂאיש ֶאת עַבְ דֹו אֹו ֶאת אֲ מָּ תֹו ַבשֵ בֶ ט ּומֵ ת
ַתחַ ת יָּדֹו ָּנקֹּם ִׂינָּקֵ ם:
(כא) ַאְך ִׂאם יֹום אֹו יֹומַ ִׂים ַי ֲעמֹּד ל ֹּא י ַֻקם כִׂ י כ ְַספֹו
הּוא :ס
(כו) וְ כִׂ י ַיכֶה ִׂאיש ֶאת עֵ ין עַבְ דֹו אֹו ֶאת עֵין אֲ מָּ תֹו
וְ ִׂשחֲ ָּתּה לַחָּ פְ ִׂשי יְשַ לְחֶ נּו ַתחַ ת עֵינֹו :ס
(כז) וְ ִׂאם שֵ ן עַ בְ דֹו אֹו שֵ ן אֲ מָּ תֹו יַפִׂ יל לַחָּ פְ ִׂשי יְשַ לְחֶ נּו
ַתחַ ת ִׂשנֹו :פ
ֹלשים ְשקָּ לִׂים
(לב) ִׂאם עֶ בֶ ד ִׂיגַח הַ שֹור אֹו ָּאמָּ ה כֶסֶ ף ְש ִׂ
י ִֵׂתן לַא ֹּדנָּיו וְ הַ שֹור יִׂסָּ ֵקל :ס
הַ שֶ ה:
ויקרא פרק כה
אתם ְדרֹור
ּוק ָּר ֶ
( .4י) וְ ִׂקדַ ְש ֶתם ֵאת ְשנַת הַ חֲ ִׂמ ִׂשים שָּ נָּה ְ
בָּ ָּא ֶרץ ְל ָּכל י ְֹּשבֶ יהָּ יֹו ֵבל ִׂהוא ִׂת ְהיֶה ָּל ֶכם וְ שַ בְ ֶתם ִׂאיש
ֶאל אֲ חֻ זָּתֹו וְ ִׂאיש ֶאל ִׂמ ְשפ ְַחתֹו ָּתשֻבּו:

( .5לט) וְ כִׂ י יָּמּוְך ָּא ִׂחיָך עִׂ מָּ ְך וְ נ ְִׂמכַר לְָּך ל ֹּא ַת ֲעבֹּד בֹו
ֲעבֹּדַ ת עָּבֶ ד:
(מ) כְ שָּ כִׂ יר כְ תֹושָּ ב י ְִׂהיֶה עִׂ מָּ ְך עַ ד ְשנַת הַ ֹּי ֵבל ַי ֲעבֹּד עִׂ מָּ ְך:
(מא) וְ יָּצָּ א מֵ עִׂ מָּ ְך הּוא ּובָּ נָּיו עִׂ מֹו וְ שָּ ב ֶאל ִׂמ ְשפ ְַחתֹו וְ ֶאל
אֲ חֻ זַת אֲ ב ָֹּּתיו יָּשּוב:
אתי א ָֹּּתם מֵ ֶא ֶרץ ִׂמצְ ָּריִׂם ל ֹּא
(מב) כִׂ י עֲבָּ דַ י הֵ ם אֲ שֶ ר הֹוצֵ ִׂ
יִׂמָּ כְ רּו ִׂמ ְמכ ֶֶרת עָּ בֶ ד:
את מֵ אֱ ֹלהֶ יָך:
(מג) ל ֹּא ִׂת ְרדֶ ה בֹו בְ פ ֶָּרְך וְ ָּי ֵר ָּ

1

מצא ניגודים והפכים בין תיאור שעבוד מצרים לבין דיני העבדים שבתורה.

היחס לעבד
תניא :כי טוב לו עמך  -עמך במאכל ועמך במשתה ,שלא תהא אתה אוכל פת נקיה והוא אוכל פת קיבר ,אתה שותה
יין ישן והוא שותה יין חדש ,אתה ישן על גבי מוכים והוא ישן על גבי התבן ,מכאן אמרו :כל הקונה עבד עברי ,כקונה
אדון לעצמו.
קידושין דף כ עמוד א

רמב"ם הלכות עבדים פרק א הלכה ט
כל עבד עברי או אמה העבריה חייב האדון להשוותן לו במאכל ובמשקה בכסות ובמדור שנאמר כי טוב לו עמך שלא
תהא אתה אוכל פת נקי והוא אוכל פת קיבר אתה שותה יין ישן והוא שותה יין חדש אתה ישן על גבי מוכין והוא ישן
על גבי התבן ,אתה דר בכרך והוא דר בכפר או אתה דר בכפר והוא יושב בכרך שנאמר ויצא מעמך מכאן אמרו כל
הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו ,וחייב לנהוג בו מנהג אחוה שנאמר ובאחיכם בני ישראל ,ואע"פ כן צריך העבד
לנהוג בעצמו מנהג עבדות באותן העבודות שהוא עושה לו.

רמב"ם הלכות עבדים פרק ט הלכה ח
מותר לעבוד בעבד כנעני בפרך ,ואע"פ שהדין כך מדת חסידות ודרכי חכמה שיהיה אדם רחמן ורודף צדק ולא יכביד
עולו על עבדו ולא יצר לו ויאכילהו וישקהו מכל מאכל ומכל משתה ,חכמים הראשונים היו נותנין לעבד מכל תבשיל
ותבשיל שהיו אוכלין ,ומקדימין מזון הבהמות והעבדים לסעודת עצמן ,הרי הוא אומר כעיני עבדים אל יד אדוניהם
כעיני שפחה אל יד גבירתה ,וכן לא יבזהו ביד ולא בדברים לעבדות מסרן הכתוב לא לבושה ,ולא ירבה עליו צעקה
וכעס אלא ידבר עמו בנחת וישמע טענותיו וכן מפורש בדרכי איוב הטובים שהשתבח בהן אם אמאס משפט עבדי
ואמתי בריבם עמדי הלא בבטן עושני עשהו ויכוננו ברחם אחד ,ואין האכזריות והעזות מצויה אלא בעכו"ם עובדי ע"ז
אבל זרעו של אברהם אבינו והם ישראל שהשפיע להם הקב"ה טובת התורה וצוה אותם בחקים ומשפטים צדיקים
רחמנים הם על הכל ,וכן במדותיו של הקב"ה שצונו להדמות בהם הוא אומר ורחמיו על כל מעשיו וכל המרחם
מרחמין עליו שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך והרבך.

רבן יוחנן בן זכאי היה דורש את המקרא הזה כמין חומר :מה נשתנה אזן מכל אברים שבגוף? אמר הקב"ה :אזן
ששמעה קולי על הר סיני בשעה שאמרתי +ויקרא כה +כי לי בני ישראל עבדים  -ולא עבדים לעבדים ,והלך זה וקנה
אדון לעצמו  -ירצע .ור"ש ב"ר היה דורש את המקרא הזה כמין חומר :מה נשתנה דלת ומזוזה מכל כלים שבבית?
אמר הקב"ה :דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים ,בשעה שפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות ואמרתי כי לי בני
ישראל עבדים  -ולא עבדים לעבדים ,והוצאתים מעבדות לחירות ,והלך זה וקנה אדון לעצמו  -ירצע בפניהם.
קידושין דף כב עמוד ב

מתוך ההגדה
יאנּו יי אֱ ֹלהֵ ינּו ִׂמשָּ ם בְ יָּד חֲ ז ָָּּקה ּובִׂ זְ רֹועַ נְטּויָּה .וְ ִׂאלּו ל ֹּא הֹוצִׂ יא הַ ָּקדֹוש ָּברּוְך הּוא ֶאת
ֲבָּדים הָּ יִׂינּו ְלפ ְַרעֹּה בְ ִׂמצְ ָּר ִׂים ,וַיֹוצִׂ ֵ
ע ִׂ
בָּדים הָּ יִׂינּו ְלפ ְַרעֹּה בְ ִׂמצְ ָּריִׂם .וַאֲ פִׂ ילּו ֻכלָּנּו חֲ כ ִָּׂמיםֻ ,כלָּנּו ְנבֹונִׂיםֻ ,כלָּנּו
שעְ ִׂ
בֹותינּו ִׂמ ִׂמצְ ָּריִׂם ,הֲ ֵרי ָּאנּו ּו ָּבנֵינּו ּובְ נֵי בָּ נֵינּו ְמ ֻ
אֲ ֵ
יאת ִׂמצְ ַריִׂם הֲ ֵרי זֶה ְמשֻבָּ ח.
יאת ִׂמצְ ַריִׂם .וְ כָּל הַ מַ ְרבֶ ה לְסַ ֵפר בִׂ יצִׂ ַ
תֹורהִׂ ,מצְ וָּה ָּעלֵינּו לְסַ פֵר בִׂ יצִׂ ַ
יֹודעִׂ ים ֶאת הַ ָּ
זְ ֵקנִׂיםֻ ,כלָּנּו ְ
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בֹותינּו בְ ִׂמצְ ַרים  ,שֶ נֶאֱ מַ רַ :ויְמָּ רֲ רּו ֶאת
מָ רֹור זֶה שֶ ָּאנּו אֹוכְ לִׂיםַ ,על שּום מה? ַעל שּום שֶ מֵ ְררּו הַ ִׂמצְ ִׂרים ֶאת חַ יֵי אֲ ֵ
חַ יֵיהם ַב ֲעבֹּדָּ ה ָּקשָּ ה ,בְ חֹּמֶ ר ּובִׂ ְל ֵבנִׂים ּובְ ָּכל ֲעבֹּדָּ ה ַבשָּ דֶ ה ֶאת ָּכל ֲעבֹּדָּ תָּ ם אֲ שֶ ר עָּ בְ דּו בָּהֶ ם בְ פ ֶָּרְך.
בְ ָּכל דֹור וָּדֹור חַ יָּב ָּאדָּ ם ל ְִׂראֹות ֶאת עַ צְ מֹו כְ ִׂאלּו הּוא ֶי ֶָָּּצא ִׂמ ִׂמצְ ַָּרים  ,שֶ ֶנאֱ מַ ר :וְ ִׂהג ְַד ָּת לְבִׂ ְנָך ַביֹום הַ הּוא לֵאמֹּר ,בַ עֲבּור זֶה
אֹותנּו ג ַָּאל עִׂ מָּ הֶ ם ,שֶ נֶאֱ מַ ר:
ָּ
בֹותינּו בִׂ ְלבָּד ג ַָּאל הַ ָּקדֹוש בָּרּוְך הּואֶ ,אלָּא ַאף
אתי ִׂמ ִׂמצְ ַרים  .ל ֹּא ֶאת אֲ ֵ
עָּ שָּ ה יי לִׂי בְ צֵ ִׂ
אֹותנּו הֹוצִׂ יא ִׂמשָּ ם  ,לְמַ עַן הָּ בִׂ יא א ָֹּּתנּו ,ל ֶָּתת לָּנּו ֶאת הָּ ָּא ֶרץ אֲ שֶ ר נִׂשָּ ַבע לַאֲ ב ֵֹּתנּו.
וְ ָּ
עבד -קניין של האדון או אדם שנברא בצלם? ענה על פי המקורות הנ"ל.
התורה איננה שוללת את העבדות -מדוע?
האם כדאי להחזיק עבד לאור דיני התורה?
כיום העבדות אסורה בכל מדינות העולם ,אך עבד ות עדיין קיימת וישנו מסחר בבני אדם לצרכים שונים-
תאר מציאות של עבדות ששמעת עליה -מהי רוח התורה ביחס לעבדות זו?
מתי חשת כעבד ,מדוע?
מתי חשת כבן חורין באופן מושלם?

עבד ובן חורין
ההבדל שבין העבד ובן החורין איננו רק ההבדל מעמדי ,מה שבמקרה זה הוא משועבד לאחר וזה הוא
בלתי משועבד .אנו יכולים למצוא עבד משכיל שרוחו הוא מלא חרות ,ולהיפך -בן חורין שרוחו הוא רוח
של עבד .החרות הצביונית (=המהותית( היא אותה הרוח הנישאה שהאדם ,וכן העם בכלל ,מתרומם על
ידה להיות נאמן להעצמיות הפנימית שלו ...מה שאין כן כבעל הרוח של העבדות ,שלעולם אין תוכן חייו
והרגשתו מעורים בתכונתו הנפשית העצמית ,כי אם במה שהוא יפה וטוב אצל האחר השולט עליו איזה
שליטה שהיא ,בין שהיא רשמית בין שהיא מוסרית ,במה שאותו האחר מצא שהוא יפה ושהוא טוב.
הרב אברהם י .הכהן קוק ,הקדמה להגדה של פסח
סכם בלשונך את חידושו של הרב קוק.
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להרחבה...


נחמה ליבוביץ בספרה עיונים לספר שמות עמוד  13מביאה ציטוט מד"ח ששלח סינאטור רומי
לסינט שלו .מטרת כתיבת הד"ח היתה לברר האם מדינה קטנטונת זו ראויה לבוא בברית עם
שהם "שטופין בקריאה ובהטפה ופילפול "...חוקיהם
רומא הד"ח רווי בוז כלפי היהודים
"תפלים וחסרי טעם כגון חוק זה המצווה לשבות ביום השביעי ולשלוח עבד ,שעבדם שש שנים ,
לחפשי"
"תתמה אם תלמד לדעת כי ארץ זו אין דומה לה במיעוט עבדים; בעוד אשר אצלנו במפקד
האחרון נמצאו  23עבדים על כל אזרח בן חורין ,ביהודה נהפוך הוא ,ועבד אחד בה על עשרים
ושלושה אזרחים .דבר זה סכנה יש בו ,וחלילה לרומי להסיח דעתה ממנה .הללו דרכם לשלח
לחפשי כל עבד במועד קבוע ,וכל המכה עבד -לבעל עברה יחשב .אם נזכור כי תרבות המערב כולה
על עבדות היא עומדת ...נבין כי שאלת היהודים אינה מכשלה מקומית בלבד".
וכיצד היהודים מסבירים תןפעה מוזרה זו? כולם כנו לו -תשובה אחת קצרה –"עבדים היינו
לפרעה במצרים"



מצוות נוספו ניתן להבין על פי יחס מיוחד לעבדים בעקבות עבדות מצרים:

ּומכָּרֹו וְ נ ְִׂמצָּ א בְ יָּדֹו מֹות יּומָּ ת:
שמות פרק כא וְ ֹּגנֵב ִׂאיש ְ

דברים פרק כג ל ֹּא ַת ְסגִׂ יר עֶ בֶ ד ֶאל אֲ ֹּדנָּיו אֲ שֶ ר ִׂי ָּנצֵ ל ֵאלֶיָך מֵ עִׂ ם אֲ ֹּדנָּיו:
עִׂ ְמָך יֵשֵ ב בְ ִׂק ְרבְ ָך בַ מָּ קֹום אֲ שֶ ר יִׂבְ חַ ר בְ ַאחַ ד ְשעָּ ֶריָך בַ ּטֹוב לֹו ל ֹּא תֹונֶנּו:

וכן יש לצרף מצוות רבות ביחס לגר הנובעות מאותו עניין ,לדוגמא:

ִׂיתם בְ ֶא ֶרץ ִׂמצְ ָּריִׂם:
שמות פרק כג וְ גֵר ל ֹּא ִׂתלְחָּ ץ וְ ַא ֶתם יְדַ עְ ֶתם ֶאת ֶנפֶש הַ גֵר כִׂ י ג ִֵׂרים הֱ י ֶ



על פי הלימוד עד כאן ניתן לנסות לשנות את היחס לשעבוד מצרים ולצרות בכלל -השעבוד הינו
חלק מלימוד ומבניית עם מוסרי יותר ,עם המבשר את החרות לעולם ,ואת היות כל אדם נברא
בצלם .וכך גם ניתן להבין את הפסוק:

וְ ֶׁא ְתכֶׁם ל ַָקח ה' וַּיֹוצִּ א ֶׁא ְתכֶׁם ִּמכּור הַ בַ ְרזֶׁל ִּמ ִּמצְ ָריִּם ל ְִּהיֹות לֹו לְעַ ם נַחֲ לָה כַּיֹום הַ זֶׁה( :דברים ד)
ומבאר רש"י מכור  -הוא כלי שמזקקים בו את הזהב:
מצרים הייתה שלב של צירוף זהב...
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