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ת יצא יעביכי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובש. אשר תשים לפניהם ואלה המשפטיםכתוב בפרשתנו, "
והגישו אדניו אל . ני את אשתי ואת בני לא אצא חפשיואת אד ואם אמר יאמר העבד אהבתי... לחפשי חנם

  .ו)-(שמות כא, א" לםוהאלהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לע
  

מקשה בספר 'מי השלוח': המרחק מפרשת יתרו לפרשת משפטים הוא מאיגרא רמה לבירא עמיקתא [מגג גבוה 
עוסקת בקבלת התורה שכל כולו קרבת אלקים, ופרשת משפטים מתחילה בענין פחות  לבור עמוק]. פרשת יתרו

ושפל, עבד עברי שגנב ונתפס בבית דין ואין לו מה לשלם. מדוע התורה דווקא עוסקת בענין כה שפל מיד אחרי 
", הדבר המרומם ביותר, קבלת התורה? מקשה עוד ה'מי השלוח', מדוע הפרשה מתחילה "כי תקנה עבד עברי

יתה צריכה לומר, אדם שגנב ואין לו מה לשלם, דינו שבגללה נמכר להיות עבד? התורה ה בלי להזכיר את חטאו
א (מזוזה הי" ורצע אדניו את אזנו והגישו אל הדלת או אל המזוזהלהמכר כעבד עברי. עוד יש לעיין, הפסוק אומר "

שהפסוק הקיש "דלת" ל"מזוזה" ללמד שכמו שמזוזה  (קידושין כב). מובא בגמרא י הקורות שבצדי הפתח)כל אחד משת
מעומד, כך דלת, כשרה לרציעה רק בזמן שהיא מעומדת וקבועה בפתח. להוציא מדלת עקורה, המוטלת בארץ 

  ואינה קבועה בפתח, שפסולה לרציעה. ויש להבין מדוע הדלת חייבת  להיות דווקא עומדת ולא עקורה.
  

לרדת לעומק הדברים, ראשית יש להבין מהי התביעה על עבד עברי שרוצה להשאר עבד לאדונו במקום לצאת 
 זן מכל אברים שבגוףומה נשתנה א: :)(קידושין כבלחופשי, שמענישים אותו ברציעת האוזן? על זה אומרת הגמרא 

כי לי בני ישראל " רתיזן ששמעה קולי על הר סיני בשעה שאמוא אמר הקב"ה:? [שדווקא היא נרצעת]
  ע"ש.. ירצע, ולא עבדים לעבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו ,), נהויקרא כה(" עבדים

  

העבד עברי יודע מה שכתוב "כי לי בני ישראל עבדים". אך , שבודאי )סשיחות התחזקות שמות עמ' עי' ב(מבואר בספרים 
ם וחשובים שעובדים את לאנשים גדולירק , שייך "ה' יצרו הרע מבלבל את דעתו לחשוב שמושג זה של "עבד

ישעיהו ("עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר"  חושב בדעתו: נאמר .ה' באמת. ודווקא הם ראוים להקרא "עבדי ה'"

הרי שעבד ה' הוא אדם שהקב"ה מתפאר בו, אדם מרומם וחשוב. משה רבינו נשתבח בתואר: "עבדי משה  ,ג) ,מט
אבל אני, מה לי ולפסוק "כי לי בני ישראל עבדים", מה אני שייך להקרא  – משבר יב, יז)(בבכל ביתי נאמן הוא" 

עבדי הם אשר הוצאתי אותם בודאי שלא נאמר עלי " "עבד ה'"? במה יש להתפאר באדם פחות ומגושם כמוני?
  י לעולם! . לכן לא משנה אם ארד למצב של "לא אצא חופשי", ואשאר עבד עבר)ויקרא כה, מב( מארץ מצרים"

  

שבכל מצב שיהודי נמצא, אפילו השפל והירוד ביותר, , עליו! אבינו שבשמים רוצה שנדע גופא התביעה זוהי
כדאיתא בספר ! "עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר"הוא עדיין כל כולו בבחינת "כי לי בני ישראל עבדים", 

ואפילו בפושעי ישראל יש לאבינו  .שה' יתברך מתפאר אפילו בקל שבקלים שבישראל אות ד)(משיבת נפש 
. לכן אסור לאדם לייאש את עצמו מה' יתברך אפילו אם קלקל ופגם עד מאד ח"ו, כי שבשמים התפארות פרטי

בכל יהודי בכל  מתפארעדיין לא פסקה חביבות ה' יתברך ממנו, ולכן יכול לשוב בתשובה, ע"ש. ומכיון שה' 
  אתפאר"? בךכלול בפסוק "עבדי אתה ישראל אשר מצב שיהיה, איך יכול הוא לחשוב שאינו 



  

בזה נראה לפרש בס"ד מדוע ענין השפל של עבד עברי נסמך לענין המרומם ביותר, קבלת התורה. אבינו 
"כי לי בני ישראל  –שבשמים רוצה שנדע, שתכלית מתן תורה, דהיינו יציאה מעבדות מצרים וכניסה לעבדות ה' 

ין אם הוא אוחז בדרגות הגבוהות ביותר של דבקות בה' (בחינת קבלת התורה), שייכת לכל יהודי, ב –עבדים" 
 (עי' בבא בתרא י.)בין אם הוא נופל למצבים השפלים והגרועים ביותר (בחינת עבד עברי)! וזהו סוד דברי חז"ל 

  שאפילו כשאין ישראל עושים רצונו של מקום, עדיין קרואים עבדים!
  

ת שאפילו אם אנחנו נופלים לדרגות פחותות, אבינו שבשמים עדיין מתפאר בנו, חיזוק עצום הוא לכולנו, לדע
, כמבואר. ואפשר וזה גופא כל הפתח שלנו לשוב בתשובה לה' יתברךולא פוסקת חביבותו מאיתנו כלל. 

לפרש בס"ד, שזהו הענין שדווקא דלת מעומד כשרה לרציעה, ודלת עקורה פסולה. כידוע ש"דלת" מרמזת על 
". ואבינו שבשמים מלמדנו, שאפילו במצבים הפחותים ביותר, דלתך, כדכתיב "כדלים וכרשים דפקנו תשובה

כעבד עברי, אין מושג כזה שנעקרה הדלת לשוב בתשובה. אלא לעולם הדלת עומדת וקבועה בפתח, בצפיה שכל 
ואם הרבו תשובה': "יהודי יפתחנה לשוב בתשובה לאביו שבשמים! וכדברי רבינו יונה בהתחלת ספרו 'שערי 

  ."לא סגר בעדם דלתי תשובה לפשוע ולמרוד ובגד בוגדים בגדו,
  

אך מהי הדרך שבה נזכה לשוב בתשובה, לצאת ממצבים שפלים וגרועים, ולהתעלות לדרגות עליונות בעבודת 
בתחילה : מ' נח אות ו)(ע. כתוב בספר 'עבודת פנים' (דברי הימים ב יז, ו)" ויגבה לבו בדרכי ה'ה'? הדרך האמתית היא: "

כשרוצה אדם לחזור בתשובה, צריך שיסיח דעתו מחטאו כאילו לא חטא מעולם, ויתחזק ויחדש עצמו 
"הרהורי  (יומא כט.), כמאמר הכתוב "ויגבה לבו בדרכי ה'". ועל זה אמרו חז"ל ה חדשה וכתינוק שנולדאכברי

שעשה, זה יכול לגרום לו להתייאש וליפול  עבירה קשים מעבירה", כלומר כשאדם מהרהר ומתבונן בעבירות
לגמרי, נזק גדול יותר ממה שהעבירה עצמה גרמה. ורק לאחר שעבר זמן בלא חטא, יקיים "וחטאתי נגדי תמיד" 

כדי שיהא לבו שבור, ויתודה על חטאו, ע"ש. ובזה נראה לפרש בס"ד מדוע לא נכתב עוונו של העבד  (תהלים נא, ה)
הדרך לשוב בתשובה ולצאת ממצבים נחותים, היא לשכוח ולהסיח דעת מהעבירות  ללמדנו שתחילת –עברי 

  שעשינו והפגמים שפגמנו, כדי להתחדש ולהתחזק כבריאה חדשה לקיים רצון אבינו שבשמים. 
  

דרכי ואשיבה חשבתי ", היא כפי מה שכתב ה'בית אהרן' על הפסוק "ויגבה לבו בדרכי ה'ועוד בחינה של "
. שצריך כל אחד, רגילותלשון הוא  "רגליו", חשיבותהיא לשון " חשבתי" .(תהלים קיט, נט)" רגלי אל עדותיך

' יתברך, ולהאמין בעיניו כל דרך וכל פעולה שהוא עושה בעבודת ה להחשיבגה פחותה מאוד, אף שהוא במדר
שלו ולתקן  גילותהרעזוב את דברים עצומים למעלה, ועל ידי זה יוכל למדריגה שהיא, פועלת  שכל פעולה בכל

  הכל.
  

", שהכוונה עבדו לעולםוורצע אדניו את אזנו במרצע בזה נראה לי לפרש מה שהתורה אומרת לגבי עבד עברי "
כדפירש רש"י. והרמז הוא, שהזמן שעבד עברי, וכן כל יהודי השקוע  ,יובלבשיוצא לחופשי של "לעולם" היא 

הו"ה! ידרכי בבו ליגבה ו ראשי תיבות" יובל! "יובלבוא בשפל המדרגה, יוצא לחופשי לשוב בתשובה שלימה ה
כשיהודי מגביה לבו ומתחזק ומתחדש בעבודת ה', ומחשיב כל צעד ופעולה קטנה שעושה, אז יזכה לצאת לחופשי 

  ולשוב לחיקו של אבינו שבשמים! 
  

  

  מאמר החכם
  
 

  האדם עובד לשני אדונים: פעם ליוצרו ופעם ליצרו.
  

  המגיד ממיזריץ
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