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חופש ,נופש וחיוות נואי היהזות

--------- ------ - x:x
החג המציין ביהדות ,יותר מכל חג אחר ,את
ה"חירות" הוא חג הפטח

-

"חג החירות" .דווקא

חג זה זוכה לפופולריות מרובה בקרב משפחות
רבות בישראל ,וכל משפחה יהודית משקיעה
מאמצימ לטלק את החמץ מביתה ולבערו תוך
כדי ההכנות לליל הטדר .בחג הזה מציינימ את
העברת המטרימ ההיטטוריימ מאב לבנו ,דור
אחר דור כמצוות "והגדת לבנך ביומ ההוא".
"בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרי ".מ השמ
"פטח" לחג החירות אומר דרשני  .אכן עובדה
היא שה' פטח על בתי ישראל בעת מכת הבכורות

יונה מצגר

יש עוד צורך ב"דגירת" התרנגולת כדי להוציא
לאוויר העולמ את האפרוח לחירותו מתוך הביצה
שהיה כלוא בה  -את עמ ישראל לחירותו
הרוחנית .לכן התורה מצווה אותנו "וטפרתמ
לכמ ממחרת השבת )פטח( שבע שבתות

)שבועות( תמימות תהינה"; שבעה שבועות של
טפירת העומר שמטרתמ לחבר בין פטח לחג
מתן תורה )חג שבועות( ,כדי להורות לכל יהודי
באשר הוא ,כי אין הוא ראוי לחופש פיזי כל עוד
לא הגיע למעמד קבלת התורה שבו זכינו
לחירות הרוחנית של עמנו.

שבה הכה את בכורי מצרימ ,אך זהו פרט קטן

יחטית במכלול הנטימ הקשורימ
ישראל וגאולתו ממצרימ .אמ כן
התורה לכנותו דווקא "חג הפטח"?
רמז למשמעות נוטפת הנובעת

בחירות עמ
מדוע בחרה
אולי יש בכך
מן העובדה

ש"פטח" בהיפוך אותיות הנו "חפש" 'ש) ו-ט'

הן אותיות מתחלפות( ,אולמ חג הפטח לא מכונה
בשמ "חג החופש" אלא חג הפטח )אמנמ הוא
מכונה גמ חג החירות אך זהו שמ מינורי בלבד(.
אילו היו מכנימ את החג הזה "חג החופש" היינו
מגיעימ לידי טעות נפוצה בהבנת המושגימ חופש
וחירות בהשקפת היהדות ,שכן החופש אין

תכליתו חופש פיזי משיעבוד או מעבדות ,אלא
חופש רוחני! אכן ,חופש פיזי היה רק שלב ראשון
ביציאת מצרימ ,והוא היה התנאי להשגת החופש

חוט דק עובר בין חירות לעבדות ,בין בן חורין
לבין עבד והוא הידיעה למי להיות משועבד ולמי
לעבו.ד הבחינה של החירות היהודית היא ,שהקנוי
יודע את קונו מול המשלה את עצמו שהוא איש
חפשי ובן חורין ,אך למעשה הוא עבד לעבדימ,
משועבד לדחפימ יצריימ ולתאוות לבו .המשנה,
בפרקי אבות )פרק ו' משנה '(,ב אומרת "אין לך
בן חורין אלא מי שעוטק בתורה ".היהודי מצווה
להיות עבד לאלוקיו ,כי רק בכך הוא נותן ביטוי
מלא לחירותו הרוחנית .על-ידי התקשרותו
והשתעבדותו לתורת ',ה הוא ממצה את כוח
הבחירה שלו בעולמו .וההפך מזה הוא ,כשהוא
בוחר לעצמו את חירותו הנראית לו כחופש מכל
מטגרת אך למעשה נעשה אז עבד לכל משעבדיו.

הכשירה

האדמו"ר מגור ,בטפרו "שפת אמת" על התורה

את אבותינו לזכות למעמד הר טיני ולקבלת
התורה .כאן החלה תחילת החיפוש אחר משמעות
רוחנית לעמ ישראל ודרכו לעולמ כולו.
בליל הטדר נוהגימ לאכול ביצה וטובלימ אותה
במעט מי מלח .יש לכך משמעות טמלית לדרכנו.
שכן ,עצמ היציאה מעבדות מצרימ דומה להטלת
ביצה על-ידי התרנגולת ,אך הביצה אינה אלא
השלב הראשון בדרך למטרה הטופית  -לזכות

)פרשת משפטימ( מציין ,שפרשת "כי תקנה עבד

הרוחני .עצמ יציאתנו מעבדות מצרימ

בחיימ מחודשימ כשאפרוח יבקע מתוך הביצה.

או אז ,יצא הוא לחירותו .כך גמ עמ ישראל,
בעצמ יציאתנו ממצרימ דמינו לביצה ,עדיין לא
יצאנו אלא לחופש פיזי גאוגרפי .יצאנו מטריטוריה
מצרית לאזור חופשי מבחינה גופנית; לא עוד
מכות ,לא עוד עבדות כפייתית ,לא עוד עבודת
פר,ך אך אין זה החופש שבו מטתפקת היהדות.

עברי" טמוכה לפרשת מתן תורה הקודמת לה,
כי את החירות קיבלו בני ישראל בקבלת התורה,
ומהות החירות היא שלא יוכל איש מישראל

להיות משועבד לאיש אחר אלא לאלוקיו.
אמ בכל זאת נענש אדמ בגלל ג~.בה שגנב או
שמכר עצמו לעבד בגלל דחקו הכלכלי ,הרי
שכינויו "עבד עברי"  -עברי משורש המילה
"עובר" -כלומר זמני בלב.ד וכפי שכתב "האור
החיימ" בפירושו לתורה" ,כי שמ עבדות על
ישראל הוא עובר ואינו קבוע מטעמ כי ,לה' המ

עבדימ "....

כשיהודי בוחר בעבדות ,הוא בוגד

במהות הפנימית של הייחודיות שלו ,כי זהו
תוכנה של גאולת ישראל ממצרימ ,מ"בית עבדימ".
זו הטיבה שהוציאנו ה' ממצרימ  -כדי שלא נהיה
נוודת ו I ,ססג
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עבדימ עוד .אמ יהודי הולך ועושה את ההפך
מהמצופה ממנו ,ומוכר עצמו לעבד זוכה הוא
לאות קלון של "עבד נרצע" באוזנו ,לפי דברי
הגמרא במסכת קידושין )דף כ"ב עמוד ('ב

ובפירושו של רש"י .רבי שמעון היה דורש "מה
נשתנו דלת ומזוזה מכל כלימ שבבית ,שלידמ
נרצעת אוזנו של העבד המבקש להמשיך את
עבדותו מעבר לחובתו? אומר הקב"ה ,דלת ומזוזה
שהיו עדימ במצרימ כשפסחתי על המשקוף ועל
שתי המזוזות )במכת בכורי מצרימ( ואמרתי כי

לי בני ישראל עבדימ ע~די המ ולא עבדימ
לעבדימ ,והלך זה וקנה אדון לעצמו ירצע בפניהמ".
"ע~די המ ולא עבדימ לעבדימ" .אלה הן שתי
הבררות היחידות שיש לו ליהודי ,בכל הזמנימ,
או עבד ה' או עבד לעבדימ.
ההיסטוריה עשירה בדוגמאות של נהירת יהודימ
ל"מפלטי חירות" שונימ ומדומימ כדי להשיג
שוויון ,חופש וחירות .בייחוד במאתיימ השנימ

האחרונות ,כאשר צצו ופרחו בעולמ הגדול
תנועות שונות שהבטיחו אושר נצחי ,אך כולן
הסתיימו באכזבה ובמפח נפש ,לאחר שקברו
תחתיהן אלפי בני-אדמ ובתוכמ גמ יהודימ
רבימ שנסחפו אחר רוחות הזמן ובעטו בחירות

הנצחית והאמיתית שהעניקה תורת ישראל.
יש הרבה יותר חירות ליהודי הנאחז באמונתו
באלוקיו ושומר את מצוותיו ,מאשר בכל טרקליני
הפאר הנוצצימ שמדמימ "אושר אנושי" .יושבי

כל משפחה עוסקת בביעור החמץ לקראת הפסח,
כי החמץ התופח מסמל את הגאווה התופחת
בלב האדמ על השגיו הרבימ .וכ,ך ביטול החמץ
והגאווה יאפשר את תחילתו של הליך נדרש של
ענווה וצניעות אל חיימ ערכיימ רוחניי מ,
ערכימ של אהבת הזולת והכרה כי 'ה" מלך וה'
מולך וה' ימלוך לעולמ ועד".
לא אשכח שבשנות לימודיי בישיבה ,תמיד הזכירו
לנו כי אנו איננו יוצאימ ל"חופש" אלא ל"נופש".
איננו יוצאימ כיהודימ לעולמ לחופש ,כי יהודי
איננו חופשי ,הוא קשור בקשר אמיץ לאלוקיו
ומחויב לקיומ מצוותיו .איננו חופשיימ לעצמנו.
אנו מוגבלימ בין האסור למותר בהלכה ובין
הטהור והטמא ,ובין הכשר לטרף לאכילה .אנו
יוצאימ לנופש .להינפש מעט מלימודנו כדי
שנפשנו תאזור כוח ורעננות לקראת שנת
הלימודימ הבאה .מכאן ,שביהדות לא קיימ מושג
של "חופש" ,גמ אמ אתה נמצא בקצה העולמ,
אתה עדיין משועבד לאלוקימ בקיומ מצוות
ובאורח החיימ שתורת ה' מחייבת כל יהודי
באשר הוא .נופש כן  -חופש לא! שכן ,מי שחש
עצמו חופשי מכל שיעבוד ומכל עול ,הרי הוא
בעצמ עבד לרצונותיו ,לתאוותיו ולרגשותיו
והיהדות דוחה עבדות שכזו מכל וכול.

רבי בחיי אבן פקודה מביא בספרו "חובת הלבבות"
סיפור על אחד הצדיקימ .אותו צדיק פגש אנשימ
שחזרו ממלחמה עמ אויב וניצחוהו אחר מאבק
גדול" .אמר להמ "חזרתמ תודה לאל אחרי המאבק
הקטן מנצחימ ,התכוננו נא למאבק הגדול .אמרו
לו :ומהו המאבק הגדול? אמר להמ ,מאבק היצר

אותמ טרקלינימ לא היו אלא משעבדימ ועריצימ,
וגמ המ אינמ אלא עבדימ לתאוות אישיות רדופי
יצר שלטון ושררה ,שדרשו רק את טובת עצממ
ומעמדמ .והמ אלה שהתורה מזהירה אותנו לבל
נשתעבד אליהמ "ע~די המ ולא עבדימ לעבדי ".מ

וצבאותיו) ".שער ה' פרק (. 5

ישראל מצווה להידמות לה' ולחקות אותו" ,מה

חירות אמיתית נקנית לא ע"י בריחה או תרופות,

הוא רחומ וחנון אף אתה ,מה הוא ארך אפיימ

אלא ע"י מאמץ מתמיד של לימו,ד ביקורת עצמית,

אף אתה  ".....שאיפתו של כל יהודי ללכת בדרכי
אלוקיו היא היוצרת לו חירות אמת.
כשהקב"ה פסח על בתי ישראל בחיפוש אחר
בכורי מצרימ ,גילה לנו את רחמנותו כלפי מי
שזכאי ולכן אנו מצווימ לחפש בקרבנו את
רחמי הלב כלפי זולתנו.

הכרה בטבע האדמ ובטבע המציאות ,בהכרחי

אחד העקרונות החשובימ ביהדות הוא ,שעמ

מצרימ סימלה לפני  3000שנה את "הקדמה" של
דורנו  -אימפריה גדולה ועשירה שהייתה
מפותחת ביותר בזמנה .היא אשר סימלה את
הגאווה האגוצנטרית שראתה עצמה מרכז היקומ.

היא הייתה שקועה בריקבון מוסרי ומלכה פרעה,
הכתיר עצמו בתואר "אלוקי ".מ את מצרימ זו
הביס הקב"ה במכת בכורות ובכך סילק את
הגאווה הזו שהאדמ הוא אלוקימ .את תאוות
הגוף הללו שאפיינו את שלטון מצרימ ותרבותה,
אנו מצווימ לבער מקרבנו .זו הסיבה ,שעד ימינו
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ובטוב האמת .הכרה כזו מובילה להבנה של מה
שנחוץ באמת ,להבחנה בין עיקר לטפל ,בין
הקיימ ועומד לחולף ועובר ,בין הנצחי לבין הזמני.
אפשר לצפות שעמ הבנה זו יתברר למבין שאין
עולה של החברה מוטל אלא על המעוניינימ
לנצלה ושאין היצרימ מתעוררימ אלא אצל אלה
המוכנימ להשביעמ.

עמ הכרה כזו נקנות תכונות יקרות מפז וגדל
הסיכוי להתקרב לקיומ דברי ר' יהודה הלוי "עבדי
הזמן  -עבדי עבדימ המ  -עבד ה' הוא לבדו
חופשי" .שכן "עבודת ה' היא החירות האמיתית"
)ספר כוזרי ,סוף מאמר '(.ה

