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 מעבדות לחירות

ואולם כל מילות . דרורהאל ו חופשבני ישראל משעבוד מצרים ויצאו אל ההשתחררו , חירותהחג , בחג הפסח

פרעה אינו מתבקש לשחרר את בני ישראל . החופש האלה אינן נזכרות כלל בסיפור יציאת מצרים שבתורה

י ֶאת ַשַלח 'ה ָאַמר כֹה": אלא לשלחם י ַעמִּ  וגם האל אינו משחרר (. כו ,ז שמות) "ְוַיַעְבֺדנִּ

ַתַחת ֶאְתֶכם ְוהֹוֵצאִתי: "אלא מבטיח ְבלֹת מִּ ם סִּ ְצַריִּ   ְוָגַאְלִתי ֵמֲעבָֹדָתם ֶאְתֶכם ְוִהַצְלִתי מִּ

ְזרֹועַ  ֶאְתֶכם ים ְנטּוָיה בִּ ְשָפטִּ ים ּובִּ ֵבית ַוִיְפְדךָ : "ָפָדהיש גם ו(. ו, שמות ו" )ְגדֹלִּ ים מִּ   ֲעָבדִּ

ַיד ם ֶמֶלְך  ַפְרעֹה מִּ ְצָריִּ  (.ח ,ז דברים) "מִּ

 ?ומניין ללשוננו מילות החופש

ְגֵדי חֶֹפש"ך פעם אחת בלבד בצירוף "עצמה באה בתנ חֶֹפשהמילה   יחזקאל " )בִּ

 ה משמעות בתקופות מאוחרות יותר היא קיבל. ומשמעותה איננה ברורה, (כ, כז

 שפירושה שחרור , ֺחְפָשהגם המילה . היכולת לפעול ללא הגבלהשל מופשטת 

 ך "לעומתן רגילה יותר בתנ(. כ, ויקרא יט)ך רק פעם אחת "בתנבאה , מעבדות

י: "המציינת את מצבו של מי שאיננו עבד ָחְפִשיהמילה  ְקֶנה כִּ י ֶעֶבד תִּ ְברִּ   עִּ

ים ֵשש תּוַבְשבִּ  ַיֲעבֹד ָשנִּ ָנם ַלָחְפִשי ֵיֵצא עִּ  ש "מהשורש חפ(. ב ,כא שמות" )חִּ

 וַלפעלים , ('שוחרר') ֺחַפשך בא רק הפועל "בתנ: פעליםכמעט שלא נגזרו 

  .כמעט תיעוד מחוץ ללשון הפיוטאין ( 'שחרר') ִחֵפשו ָחַפש

מציינת שחרור כולל  durāruאו  andurāru האכדיתהמילה . קיבלנו כנראה מלשונות מסופוטמיה ְדרֹוראת ה

במצוות  ְדרֹורבדומה לכך משמשת המילה . ביטול חובות והחזרת קרקעות לבעליהן במצוות השליט, של עבדים

יש ְוַשְבֶתם ...יְֹשֶביהָ  ְלָכל ָבָאֶרץ ְדרֹור ּוְקָראֶתם" :היובל יש ֲאֺחָזתֹו ֶאל אִּ ְשַפְחתֹו ֶאל ְואִּ (. י ,כה ויקרא" )ָתֺשבּו מִּ

ְשְבֵרי ַלֲחבֹש" :ך מילה זו משמשת גם בהקשר אחר"אך כבר בתנ ְקרֹא ֵלב ְלנִּ ם לִּ ְשבּויִּ ים ְדרֹור לִּ  ְפַקח ְוַלֲאסּורִּ

 (.א ,סא ישעיהו) "קֹוחַ 

ומימי במטבעות מימי המרד הגדול . ֵחירּוָתאוסביר שמקורה במילה הארמית , ל"מוכרת לנו מתקופת חז ֵחרּותה

לפיכך אנו : "ובמשנה נאמר, "לחרות ירושלים"ו" לחרות ישראל", "חרות ציון"מרד בר כוכבא באים הצירופים 

שורשה (. ה, פסחים י" )למי שעשה לנו ולאבותינו את כל הנסים האלו והוציאנו מעבדות לחירות... חייבים להודות

: למשל. ך רק ברבים"הבאה בתנ', אדם חופשי', 'צילא'שפירושה  חֹרממנו המילה המקראית . ר"הוא חר ֵחרּותשל 

על פי הכתיב הרגיל שלו בלשון  בן חוריןבימינו רווח הביטוי בצורה (. יז ,י קהלת) "חֹוִרים ֶבן ֶשַמְלֵכְך  ֶאֶרץ ַאְשֵריְך "

ְעֵבד נשאלו -הוא ובן. ר"גזור מן השורש חר ִשְחֵררגם הפועל . חכמים בעקבות הארמית . אלינו מן הארמיתזוגו שִּ

פעיל, מקורם בבניין שפעל יד, שהוראתו גרימה, המקביל לבניין העברי הִּ ְעֵבד פירושו ֶהֱעבִּ   .וכך שִּ

יומית היא דווקא -המילה היום רותיחו רורד, חופשמן המילים הנרדפות ? ומה קורה למילות החופש בימינו

הקשרים במוצאות את מקומן בעיקר ' חירות'ו' דרור'ואילו , הנדירה למדיי במקורות הקלסיים', חופש'

או מעבודה תקופה פנויה  – חופשהובין  ,מופשטכללי ו מושג – חופשהמקפידים בלשונם מבחינים בין . חגיגיים

לציון תקופה  פגרהמהארמית שאלנו את ה. ואפילו חופשת מחלה, חופשת מולדת, חופשת פסח: מלימודים

חופשה  – נופשועוד יש לנו  .כגון פגרת הכנסת, מפסיק את פעולתו קצובה וקבועה מראש שבה מוסד כלשהו

י ּוַביֹום" כאמור, פירושו ָנח ָנַפששכן , שיש עמה בילוי והרפיה לגוף ולנפש יעִּ  (.יז ,לא שמות" )ַוִיָנַפש ָשַבת ַהְשבִּ
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