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 אוזן העבד הטעם לרציעת – משפטים
 siha.beiyoune@loubavitch.fr•    לקוטי שיחות חלק י"א, שיחה א' לפרשת משפטים השיחה:

 " מובהקתשיחת רש"י"יחה זו היא ש השיעור: למגיד הערה

הכוללת הרבה שאלות, אם כי כדי להתאימה לכל הקהלים, 
 יש להביאן בע"פ וכו'. -לקהל מתקדם בשאלות, וכאן קיצרנו 

כדאי ביותר ללמוד פ"ג מהלכות עבדים ברמב"ם (בעיקר הלכות 
 של האתר. "הוספות"במדור  נמצא "רמב"ם לעם"א־יב). צילום מ

 :הקדמה

אחרי שסיפרנו בפרשת יתרו על מעמד מתן־תורה, בפרשתנו 
 .1עבריהמתחילות ההלכות, ומיד מתחילים עם דין העבד 

 התורה מדברת על שני סוגי עבדים עבריים:

 -או לשלם  (א) יהודי שגנב, ואין לו אפשרות להחזיר החפץ הנגנב

 עליו למכור את עצמו למי שגנב ממנו, ולהחזיר בכך גניבתו.

יכול למכור את  -ינו מצליח לפרנס עצמו (ומשפחתו) יהודי שא(ב) 
 תמורת סכום כסף שייתן לו האדון.עצמו לאדון יהודי, 

העבד העברי נקנה לתקופה מקסימלית של שש שנים, ומשך 
תקופה זו יכול אדוניו לתת לו אישה, כדי שיהיו להם ילדים. בשנה 

 .וילדיו השפחה ללא אשתו –, העבד יוצא "לחפשי חינם" 2השביעית

פרשתנו דנה במקרה מיוחד: מה קורה אם העבד לא רוצה לצאת 
לחופשי? (מכיון שאוהב את אשתו ובניו, ואולי גם התאהב בצורת 

את אזנו של  3החיים של עבד...), אז אומרת התורה שיש לרצוע
 עד שנה היובל הבאה.ויישאר תחת מרות אדונו "לעולם", עבד־זה, 

מה קורה של יהודי?  : למה לרצוע אוזנואלהכמובן שנשאלת הש
 !האם מעשהו חמּור עד כדי כך?כאן! 

נתחיל היום את השיעור עם פירוש רש"י ארוך במיוחד, ונראה איך 
נוציא ה זו. בסוף השיעור רש"י רמז לתשובה עמוקה מאוד על שאל

 בחיי היום־יום. –מזה הוראה מפתיעה בעבודת ה' שלנו 

 :1מקור 

פרשתנו מתחילה עם דין העבד־עברי, ודנה במקרה שאינו 
י ֶאת רוצה לצאת בתום שש שנות עבדותו, באומרו " ָאַהְבּתִ

ָניֲאדֹ  י ְוֶאת ּבָ ּתִ י, ִני ֶאת ִאׁשְ : !". אז קובעת התורהלֹא ֵאֵצא ָחְפׁשִ

ְרֵצַע " ּמַ  ".ַוֲעָבדֹו ְלעָֹלם - ְוָרַצע ֲאדָֹניו ֶאת ָאְזנֹו ּבַ

אֹו ֵאינֹו , ַהְיָמִנית. ְוָרַצע ֲאדֹוָניו ֶאת ָאְזנוֹ ": נקודות)(ג'  רש"ימפרש 
מֹאל ל ׂשְ א ׁשֶ ְלמּוד לֹוָמר אֶֹזן ?ֶאּלָ ָוה-ּתַ אן .אֶֹזן ִלְגֵזָרה ׁשָ  :ֶנֱאַמר ּכָ

ְמצֹוָרע ",ְוָרַצע ֲאדֹוָניו ֶאת ָאְזנוֹ " נּוְך ָאְזנֹו ַהְיָמִנית: "ְוֶנֱאַמר ּבִ  -" ּתְ

ן  ַהּלָ אן ַהְיָמִנית.ַמה ּלְ  ַהְיָמִנית ַאף ּכָ

ּגּוף" ּבַ ָאר ֵאָבִרים ׁשֶ ל ׁשְ ן ?ּוַמה ָרָאה אֶֹזן ְלֵהָרַצע ִמּכָ יֹוָחָנן  ָאַמר ַרּבָ
אי ן ַזּכַ ְמָעה ַעל ַהר ִסיַני : ּבֶ ָ ׁשּ  ְוָהַלְך ", לֹא ִתְגנֹוב"אֶֹזן זֹאת ׁשֶ

ָרַצע - ְוָגַנב ְמָע , ְוִאם מֹוֵכר ַעְצמוֹ  .ּתֵ ָ ׁשּ י ִלי "ה ַעל ַהר ִסיַני אֶֹזן ׁשֶ ּכִ
ָרֵאל ֲעָבִדים ָרַצע - ְוָהַלְך ְוָקָנה ָאדֹון ְלַעְצמוֹ  ",ְבֵני ִיׂשְ  .ּתֵ

ִמין חֹוֶמר" ְמעֹון ָהָיה ּדֹוֵרׁש ִמְקָרא ֶזה ּכְ י ׁשִ : [=פירוש מיוחד] ַרּבִ

ִית ּבַ ּבַ ִלים ׁשֶ ל ּכֵ ֶלת ּוְמזּוָזה ִמּכָ ּנּו ּדֶ ּתַ ׁשְ ּבָ  ?ַמה ּנִ ֶלת : "הָאַמר ַהּקָ ּדֶ
                                                                            

 דינים הנוגעים לתופעה מאוד נדירה –הטעם לכך שמתחילים עם דיני העבד  1

אלה , הוא מכיון שדווקא דינים ה להם במדבר)תת שהיעם העשירוּ ובפרט (
בעולם הגשמי.  חיוביהתנהגות יהודי באופן  -מבטאים החידוש של ה"משפטים" 

היינו יכולים לחשוב שמישהו שגנב ונפל כ"כ נמוך, אין להתייחס כלל אליו, וכאן 
, לוודא שהינו מקבל כל חיובימחדשת התורה שגם אליו יש להתייחס באופן 

 )481ויות תשמ"ז ח"ב עמ' (התוועד .ראוי(אכילה, לינה, אשה וכו') כזכויותיו 
 ."שביעית למכירתו ולא שביעית לשמיטה -ובשביעית ": רשב"ם 2
), לקחת פטיש linteauפשוט לשים את אוזן העבד ליד מזוזת הדלת ( 3

 וכפי שנסביר הטעם לכך במהלך השיעור. ומסמר, ולעשות חור באוזן העבד!

י  ּתֵ קֹוף ְוַעל ׁשְ ׁשְ י ַעל ַהּמַ ַסְחּתִ ּפָ ׁשֶ ִמְצַרִים ּכְ ָהיּו ֵעִדים ּבְ ּוְמזּוָזה ׁשֶ
י  זּוזֹות ְוָאַמְרּתִ ָרֵאל ֲעָבִדים"ַהּמְ י ִלי ְבֵני ִיׂשְ ְולֹא  - "ֲעָבַדי ֵהם ,ּכִ

 ."םְפֵניֶה ְוָהַלְך ֶזה ְוָקָנה ָאדֹון ְלַעְצמֹו ֵיָרַצע ּבִ  ",ֲעָבִדים ַלֲעָבִדים"
 כמה שאלות: ה) מעלציטטפירוש רש"י (ודברי הגמרא ש

 ביי וראזכיוחנן בן  בןדרשותיהם של ר ו הקשר ביןמה(א) 

נו״ זשהכוונה במלה ״א -בתחילת הדיבור שמעון לדברי רש״י 
? השאלה בולטת עוד יותר ביחס לדרשתו הימניתן זהיא לאו

 ..ה.זוזבדלת ובמן אלא זשל רבי שמעון, שאינה דנה כלל באו

הגנבה או על ההימכרות עצם אם הרציעה היא עונש על (ב) 
, עבדותו בתחילת מדוע היא אינה מבוצעת מיד -לעבדות 

 מעבראלא רק במקרה שהעבד בוחר להישאר ברשות אדוניו 

 שש השנים המקוריות?ל

ששמעה בהר־סיני את בגלל (ג) אם רוצים להעניש ה"אוזן" 
ה עליהם, למה להענישה רק המצוות ומכל־מקום עבר

 4שאר המצוות?על  כשעוברולא  העברי במקרה העבד

 :2מקור 

למה מגיע לעבד זה יובן בהקדים שאלה כללית:  הזהביאור ב
הרי בב' סוגי העבדים תמידי ומום כרציעה?  בזיוןעונש 

 להקל בעונשם:חזק כדי העבריים אפשר למצוא טעם 

או (גניבתו להחזיר אפשרות מי שגונב ואין לו בדרך כלל, 
מרוד הוא, ומשפחתו הייתה מפני שעני הרי שזה  –) לשלם

קנות אוכל עבור לכדי גנב מן הסתם ופשוט שרויה ברעב, 
כולם!  וגם אם מדובר במי שלא היה לו איך להתפרנס, ומכר 

 דבר המנוגד לגמרי לטבע האנושי!הרי זה  –את עצמו כעבד 

הגמרא בגלל עניותו, ובשני המקרים ברור שהיהודי עשה זאת 
את האדם על דעתו ועל דעת  המעבירשהעניּות "הרי אומרת 

 לעשות דברים שמעולם לא היה עושה! דוחפת אותו –" קונו

ובכלל, האם באמת לא מבינים זה שרוצה להישאר עם אשתו 
ִהי "וילדיו? הגמרא הרי אומרת ש י הּוא ָאַמר ַוּיֶ זו אשה, הּוא  -ּכִ

ֲעמֹד  ה ַוּיַ ", היינו שהקב"ה הוא זה שָטבע אצל אלו בנים -ִצּוָ
האדם האהבה שרוחש לאשתו וילדיו! האם אפשר להעניש 

 עד כדי כך יהודי שרוצה להישאר עם אשתו וילדיו?!

ן דווקא זלרציעת האוהיה מסתבר לומר שהסיבה עפ"ז ולכן, 
ן לשם זשהרי רציעת או - בעונשו של העבדלהקל היא כדי 

 .5די באותם ימיםנוהג נפוץ לִמ היתה ם זנידת נע

 :3מקור 

 להקללבחירת האוזן היא כדי  הסיבהשאם אמנם , אלא

, 6השמאליתן זהיה מן הראוי לרצוע דווקא את האו, בעונש

והעובדה שהתורה דורשת לרצוע דווקא את  ,7החשובה פחות
                                                                            

 שאלות!). 9ישנם עוד שאלות באותיות ב' וג' בשיחה (סה"כ  מתקדם:לקהל  4
ָאְזֵני כנאמר בפרשת תשא: " 5 ר ּבְ ָהב ֲאׁשֶ ְרקּו ִנְזֵמי ַהּזָ ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאֲהרֹן ּפָ

ֵניֶכם ּוְבנֵֹתיֶכם ְוָהִביאּו ֵאָלי יֶכם ּבְ  ".ְנׁשֵ
טה להעדיף נו ״, שכן הסברא?ומכאן דברי רש״י ״או אינו אלא של שמאל 6

 בעונש. להקל, אם אומרים שבחירת באוזן היא כדי ן שמאלזלרצוע את או
כנאמר בפרשת בא אודות התפילין, שעלינו להניחם על "ידכה", מלשון "יד  7

 השמאל פחותה מהימין. -כהה", היד החלשה דווקא, מכיון שבתורה 



״) רה שווהזֵ (כפי שמוכיח רש״י מה״גוהחשובה  הימניתן זהאו
 :ן היא שונהזרתה של האומוכיחה שהסיבה לבחי

המסביר דברי רבן יוחנן בן זכאי, את ולכן רש"י מביא מיד 
, ל בעונשו של העבדהקלא ל(טעם לענישת האוזן הוא הש

האוזן ששמעה על הר סיני שאסור  להעניש, כדי אדרבה) אלא
 !ה על עבירה זוומכל־מקום עבר -לגנוב ולהימכר כעבד 

 :4מקור 

למה להעניש (א) [אלא שאם כן, חוזרות השאילות דלעיל: 
דווקא כשלא רוצה לצאת?  ולהענישלמה (ב) עונש כה חמּור? 

 .?]בעבירה על שאר מצוותלרצוע האוזן לא למה (ג) 

הגניבה או ההימכרות לעבד כשלעצמן אינן  והביאור בזה:
יתכן שמצבו הדחוק אילץ מצדיקות עונש של רציעה, שכן י

, 8במצבו להתביישכן, היה צריך . אלא שאם (וכנ"ל) ךאותו לכ
 כל־הזמן לרגע בו ייצא לחופשי!  לייחלו

בוחר מרצונו הטוב אומר "אהבתי את אדוני", וכשהעבד אכן, 
, מוכיח סופו על תחילתו של עבדות זה צבבמ להישאר

 יין בעיניובה או ההימכרות לעבד לא היו חמורות דישהגנ

מתבייש במעשיו, ועשה זאת מפני  הוא בכלל לא -מההתחלה 
 10עליו להיענש בחומרה על כך! –ולכן , 9רוע תכונות נפשו

שהעבד רוצה  הרציעה מבוצעת רק במקרהלמה מובן ועפ"ז 
. וכך העבדות בתחילת תבצעתמ, ולא ברשות אדוניו להישאר

 . 11מתורצות גם כל השאלות דלעיל

 :5מקור 

 ": על הר סיני"אוזן ששמעה עפ"ז יובן גם הדיוק 

א האדם ושיב בהחלט יכול להיותש הקב"ה לוי וידוע לפניג
ללכת , עד כדי כך שיגיע למסקנה שעליו לידי מצב של עניות

ובכל זאת,  – פרנסהתלגנוב או למכור את עצמו לעבד בכדי ל
״לא י איסורים ברורים: (א) שנ דרךהקב"ה אסר זאת על האדם 

[ולא "עבדים לעבדים"  ״״כי לי בני ישראל עבדים, (ב) תגנוב״
  . 12]!אסור ליהודי להשתעבד למישהו אחר –

והרי הקב״ה הזן ומפרנס לכל בריותיו, בטח ימציא לו פרנסתו 
לכן, ו !יהיה מוכרח לעבור על רצונו יתברךש בליבאופן אחר, 

                                                                            
פרנסת  עבור עליו להתבייש שהגיע למצב שאולץ לגנוב –גנב במקרה של   8

מוכר עצמו: וב גנב!נמכר לעבד וכולם יודעים שס ונתפ, ויתירה מזו, שמשפחתו
 עליו להתבייש שהגיע למצב זה שהוא עבד למישהו אחר, ואינו בן חורין.

וילדיו, טענה  )השפחה(רוצה להישאר היא מכיון שאוהב את אשתו גם אם ו 9
", מוכיח שלא אדוניבכל זאת, מכיון שמדגיש "אהבתי את  –לחלוטין  מתקבלת

 מפריע לו להיות עבד! איך יהודי יכול לאהוב מצב זה של עבדות למישהו?!

למה אינו  ים,והילדאם באמת מה שמפריע לו הוא אודות האישה בדרך אפשר: [
בתי "אהישירות אבל לומר וישלם על כך בהמשך! מבקש שישחררו אף אותם... 

 ]ותן לחכם ויחכם עוד. הוא אוהב מצב עבדות זה?! ?"את אדוני
לא רוצעים את אזנו להעניש אותו על זה שרוצה להישאר במילים אחרות:  10

שעשה לפני שש שנים!  הקודמתנענש על העבירה אצל אדונו, אלא הוא  כעת
לא היה שייך להעניש אותו בעונש כ"כ חמור, מכיון שדנו אותו  רק שלפנ"ז

לזכות, שפשוט היה צריך כסף כדי לאכול! משא"כ, כשמראה שלא איכפת לו 
, ולכן מההתחלהלהישאר במצב הבזיון של העבדות, מוכיח שלא היה איכפת 

 יש להעניש אותו על העבירות שעשה לפנ"ז (גניבה ומכירת עצמו לעבד).
ת: (א) העונש הוא אכן חמור מאוד, כדי להענישו על רוע תכונות התשובו 11

הנפש שהתגלו כעת. (ב) רוע תכונות נפש אלה התברר רק כשרצה להישאר. (ג) 
[בדרך אפשר:] בשאר עבירות תמיד אפשר לטעון ש"יצרו הוא שתקפו", אבל 

 !זוהי תכונת נפש חמורה מאוד! הרי רוצה בשאט נפש להישאר עבד!! –כאן 
(וגם "לא תגנוב"  הר סיניהגם שאיסורים אלה לא נאמרו כלל ב לקהל מתקדם: 12

עיין בהערה  -) שבעשרת הדברות מדבר בכלל על גניבת נפשות ולא גניבת ממון
(בדרך רמז) גם  כללבשיחה שמביא מהרא"ם ש"לא תגנוב" שבעשרת הדיברות  6

רמז בדיבור את איסור גניבת ממון. וגם האיסור להיות עבד למישהו אחר, נ
 בשיחה. 35השני: "לא יהיה לך אלהים אחרים על פני". ועיין בהערה 

 דאיובולבטוח בקב״ה שעליו היה גם בהיותו במצב דחוק, 

 .13המצוקה בה הוא נמצאיעזרהו ויחלצהו מ

 :6מקור 

(כך שיובן  14של עבד זה החטא חומרתוכדי להטעים יותר את 
מזכיר רש״י את שמו של בעל  -גם ל״תלמיד ממולח״) 

 יוחנן בן זכאי: בןהמאמר, ר

הגמרא מספרת שמשך כל ! תורהכל עניינו היה  יב"זמצינו שר
 .. לא הלך ארבע אמות בלא תורה" -יוחנן זה זכאי ימיו רבן 

ת עוני ומצוקת וגם בתקופ ."ולא קדמו אדם בבית המדרש
השתדל קיסר הרומאים כשפגש את הרי המקדש, חורבן בית־

 15הצלת "יבנה וחכמיה"!התורה, עבור בעיקר עבור 

שציוותה  תורההמלמד אותנו: אותה  - תורהשעניינו  –יב"ז ר
 - זאת  שיאהב את אשתובטבע שה, וקבעה לעבד זה לשאת א

 ציוותה לאדם זה לצאת לחופשי אחרי שש שנים! תורהאותה 

שהודיעה ש"לא יחדל אביון מקרב הארץ" (תמיד  תורהאותה 
 אסרה לגנוב, וזהו! תורהאותה  –יהיו עניים בארץ) 

 :7מקור 

, גמילת חסדים, שהפליא מאוד בעניין יב"זרמצינו גם ב
 רש"יעפ"ז, כשו 16לכפרת בית־המקדש!אפילו והמשיל זאת 

גם במצב של עוני ודוחק לעניין נוסף:  מצטט את ריב"ז, מרמז
להסתמך על והיה עליו לעבור על ציוויי התורה, אסור היה לו 

ובטח היה יכול למצוא  –החובה שיש לכל יהודי להלוות כסף 
 ,  בלי שיצטרך לגנוב או להימכר כעבד!כסףשילוו לו יהודים 

 :8מקור 

 רש״י:ירוש מ״יינה של תורה״ שבפ

הטרודים כל־כך בעסקיהם הגשמיים במשך  נם אנשיםיש
וגם בבוא יום  ,ששת ימי החול עד שהם ״עבדים לעבדים״

לצאת חפשי, האדם דש שבו צריך ו״השביעי״ יום השבת ק
אינם רוצים לצאת חפשי  -לשבות ולנוח מכל עניני חול 

 17!לעניניהם הגשמיים ולשחרר עצמם מאהבתם ושעבודם

ועל זה באה ההוראה: הקב״ה ציווה ״כי לי בני ישראל עבדים״  
ענינו של האדם הוא עבודת ה׳ יתברך בלימוד התורה (וקיום  -

הנהגה זו יוצא "י עדווקא ו ! זהו עניינו של האדם!המצוות)
מגלותו הפרטי, ועי״ז מקרב גם היציאה  פשיולחהאדם 

 במהרה לביאת משיח צדקנו!, וכך נזכה מהגלות הכללית
 

                                                                            
המרכזי לחטאו הוא  יסודשה -זה עיקרון כדי לבסס לכן, ו לקהל מתקדם: 13

מביא רש"י סמך מיוחד ("כמין חומר")  –של מישהו!  עבדבזה שרוצה להיות 
הדלת  הטעם לרציעה סביברבי שמעון, שן ה"דרש" (ולא פשט) שאמר מ

קֹוף ְוַעל והמזוזה הוא: " ׁשְ י ַעל ַהּמַ ַסְחּתִ ּפָ ׁשֶ ִמְצַרִים ּכְ ָהיּו ֵעִדים ּבְ ֶלת ּוְמזּוָזה ׁשֶ ּדֶ
י  זּוזֹות ְוָאַמְרּתִ י ַהּמְ ּתֵ ָרֵאל ֲעָבִדים"ׁשְ י ִלי ְבֵני ִיׂשְ ֲעָבִדים "ְולֹא  - "ֲעָבַדי ֵהם ,ּכִ

ְפֵניֶה  ְלַעְצמוֹ ְוָקָנה ָאדֹון ְוָהַלְך ֶזה  ",ַלֲעָבִדים  ממש אותה נקודה! ם".ֵיָרַצע ּבִ
שזה אכן בעייתי, הרי  –" אדוניהרי סוף־סוף, חוץ מזה שטוען "אהבתי את  14

 שזו טענה מתקבלת, וקשה לענוש על כך. –וגו'"  אשתיטוען גם "אהבתי את 
אל , אם למדת תורה הרבהקבע בפרקי־אבות: "זה שגם הוא  ריב"זכמו כן,  15

 ."כי לכך נוצרת -בה לעצמך תחזיק טו
פעם אחת היה רבן יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים והיה ", ה: אבות דרבי נתן ד 16
אוי לנו על : יהושע ביאמר ר .יהושע הולך אחריו וראה בית המקדש חרב ביר

אל  ,בני מר ליה:מקום שמכפרים בו עונותיהם של ישראל. א - זה שהוא חרב
 "!זה גמילות חסדים ?ואיזה ,יש לנו כפרה אחת שהיא כמותה !ירע לך

שגם ביום השבת הוא צריך לקרוא את העיתון,  —ולדוגמא בהנחת השיחה: " 17
שב ללמוד,  —באמרו, ״אהבתי את אדוני״!... מה נוגע לך מה קורה בעיתון?! 

אפילו בימות החול לא צריך לקרוא עיתון, כיון שזה ביטול  —תאריך בתפלה! 
 .!"תורה, ביטול זמן, פיזור הנפש והגוף וכו׳ וכו׳, ועאכו״כ ביום השבת


