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 סמלים לחירות עם ישראל –שבת, שמיטה ועבד עברי 
 דורון דנינו

 
 ז(: -פרשתנו פותחת במצוות השמיטה )כה:א

ר אֹמר ִסיַני ְבַהר ֹמֶשה ֶאל ה' ַוְיַדבֵּ ר .לֵּ ל ְבנֵּי ֶאל ַדבֵּ ֶהם ְוָאַמְרתָ  ִיְשָראֵּ  ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ּוָתֹבא ִכי ֲאלֵּ
ן ֲאִני ש לה'. ַשָבת ָהָאֶרץ ְוָשְבָתה ָלֶכם ֹנתֵּ ש ָשֶדָך ִתְזַרע ָשִנים שֵּ  ֶאת ְוָאַסְפתָ  ַכְרֶמָך ִתְזֹמר ָשִנים ְושֵּ

. ִתְזֹמר ֹלא ְוַכְרְמָך ָרעִתזְ  ֹלא ָשְדָך לה' ַשָבת ָלָאֶרץ ִיְהֶיה ַשָבתֹון ַשַבת ַהְשִביִעת ּוַבָשָנה. ְתבּוָאָתּה
ת י ְוֶאת ִתְקצֹור ֹלא ְקִציְרָך ְסִפיחַ  אֵּ  ַשַבת ְוָהְיָתה .ָלָאֶרץ ִיְהֶיה ַשָבתֹון ְשַנת ִתְבֹצר ֹלא ְנִזיֶרָך ִעְנבֵּ

 ֲאֶשר ְוַלַחָיה ְוִלְבֶהְמְתָך .ִעָמְך ַהָגִרים ּוְלתֹוָשְבָך ְוִלְשִכיְרָך ְוַלֲאָמֶתָך ּוְלַעְבְדָך ְלָך ְלָאְכָלה ָלֶכם ָהָאֶרץ
 .ֶלֱאֹכל ְתבּוָאָתּה ָכל ִתְהֶיה ְבַאְרֶצָך

פסוקים אלו מזכירים לנו בסגנונם ובתוכנם את הציווי על השבת, כפי שהוא מופיע בעשרת הדיברות 
 יד(:-בספר דברים )ה:יב

ֶשת  ְמָלאָכה ָכל ַתֲעֶשה ֹלא ֹלֶהיָך-אֱ  ה'לַ  ַשָבת ִביִעיַהשְ  ְויֹום. ְמַלאְכֶתָך ָכל ְוָעִשיתָ  ַתֲעֹבד ָיִמים שֵּ
ְרָך ְבֶהְמֶתָך ְוָכל ַוֲחֹמְרָך ְושֹוְרָך ַוֲאָמֶתָך ְוַעְבְדָך ּוִבֶתָך ּוִבְנָך ַאָתה  ַעְבְדָך ָינּוחַ  ְלַמַען ִבְשָעֶריָך ֲאֶשר ְוגֵּ

 ְנטּוָיה ּוִבְזֹרעַ  ֲחָזָקה ְבָיד ִמָשם ֹלֶהיָך-אֱ  ה' ַוֹיִצֲאָך ִמְצַרִים ְבֶאֶרץ ָהִייתָ  ֶעֶבד ִכי ְוָזַכְרתָ . ָכמֹוָך ַוֲאָמְתָך
ן ַעל  .ַהַשָבת יֹום ֶאת ַלֲעשֹות ֹלֶהיָך-אֱ  ה' ִצְּוָך כֵּ

ימות השבוע:  בכל שאר ק מנוחה למשועבדים למלאכהיהענלמצוות השבת תכלית פי כתוב זה, -על
מוחלט ובלתי פוסק  שעבוד ותה של העבדות בעולם העתיק הייתהשמע. מהשור והחמור, העבד והגר
יש בה  . בכךממרותו של אדונו מפקיעה מדי שבוע את העבד ואילו השבת ,של העבד למלאכת אדוניו

  .השבת ליציאת מצרים מובן קישורה של , ומכאןסייג והגבלה לעצם מוסד העבדות
כשם שהשבת מפקיעה את כוח הרדייה פרשתנו: באופן דומה ניתן להבין את מצוות השמיטה ב

והבהמה, כך משחררת שנת השבע, שנת השמיטה, את הארץ מכיבושו  והשלטון של האדם על העבד
"(. ועוד, תוך כדי הענקת המנוחה לארץ עצמה, "שבת הארץ )ולכן מתאים לה הכינוישל האדם 

שהם חסרי  , השכיר והגרבין העבדועל הקרקע  ן האדוןבימסוים שוויוני  מעמדגם  יוצרתמצווה זו 
 רות השנה השביעית. להנאה מפֵּ מלאות  ות"שותפוחיית הארץ נעשות "הבהמה קרקע. יתרה מזו, אף 

 שהיא מסייגת את הקניין שלו עלכלכאורה, מצוות השמיטה ממעטת מריבונותו של האדם 
על ידי  היותו בן חוריןמדגיש את  השמיטהשומר ההיפך הוא הנכון: החקלאי , למעשהאולם  ,אדמתו

  .מן השעבוד למחזור הבלתי פוסק של העבודות החקלאיות לעונותיהן ועצמ מפקיעוא שה
אינו מיוחד רק למצוות השמיטה. מחזור  שביתה ושנה שביעיתעבודה  ותהמחזור של שש שנ

ש ִעְבִרי ֶעֶבד ִתְקֶנה ִכי" :עברי בתורהמוצאים גם בחוקי עבד כזה  א ּוַבְשִבִעת ֹבדַיעֲ  ָשִנים שֵּ  ַלָחְפִשי יֵּצֵּ
 (: ל פרשה רבה שמותוכלשון המדרש ) :ב(.כא 'שמ) "ִחָנם

                                                 
   זמננו בת ליהדותבתוכנית והרב ד"ר דורון דנינו הוא חבר קיבוץ שדה אליהו, מרצה במחלקה לתולדות ישראל 

באוניברסיטה, ומלמד במכללה החרדית בירושלים ובמדרשת הבנות בעין הנצי"ב. הרב דנינו חבר בארגון רבני 
 צוהר.
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ית ֲעָבִדים-ה' אֱ  "ָאֹנִכי ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמבֵּ אִתיָך מֵּ  עבד על אומר מהו, " )שמ' כ:ב(ֹלֶהיָך ֲאֶשר הֹוצֵּ
 כך, בשביעי ונחתי םימי' לו העולם את שבראתי כשם ה"הקב אמר, "עברי עבד תקנה כי" עברי

 .חורין בן ויצא שנים' ו עמך יעשה
בקרבה הרעיונית שביניהם: כשם שהתורה  הצד השווה שבין חוק השמיטה ובין חוק העבד מתמצה

פר . סלרעהו האדם ו שלמצמצמת את שעבוד מסייגת את בעלותו של האדם על הקרקע, כך היא
 :טו(-:יגטו) תו לחירותדברים אף מצווה על האדון לתת לעבד מענק בעת יציא

ִעָמְך ָחְפִשי ְתַשְלֶחנּו ְוִכי יָקם ְתַשְלֶחנּו ֹלא מֵּ  ֲאֶשר ּוִמִיְקֶבָך ּוִמָגְרְנָך ִמֹצאְנָך לוֹ  ַתֲעִניק ַהֲענֵּיק. רֵּ
ַרְכָך ן ַעל ֹלֶהיָך-אֱ  ה' ַוִיְפְדָך ִמְצַרִים ְבֶאֶרץ ָהִייתָ  ֶעֶבד ִכי ְוָזַכְרתָ  .לוֹ  ִתֶתן ֹלֶהיָך-אֱ  ה' בֵּ  ְמַצְּוָך ָאֹנִכי כֵּ

 .ַהיֹום ַהֶזה ַהָדָבר ֶאת
העבד  תולה את הצו על שחרור היאאת חוק השבת ליציאת מצרים, כך  שהתורה קושרתכדרך 

מעבדות מצרים ויצא לחירות  הישראלי שנפדה. ומצוות ההענקה בזיכרון היציאה משעבוד מצרים
 המכיר. עם זאת התורה לחיים עצמאיים הדה לעבד ולסייע לו ביציאתוצריך לגלות רגשי הזדהות וא

 ו(: -, אך קונסת אותו )שמ' כא:הבזכותו של העבד שלא לצאת לחירות
א ֹלא ָבָני ְוֶאת ִאְשִתי ֶאת ֲאֹדִני ֶאת ָאַהְבִתי ָהֶעֶבד ֹיאַמר ָאֹמר ְוִאם צֵּ  ֶאל ֲאֹדָניו ְוִהִגישוֹ  ָחְפִשי אֵּ
עַ  ָאְזנוֹ  ֶאת ֲאֹדָניו ְוָרַצע ַהְמזּוָזה ֶאל אוֹ  ַהֶדֶלת ֶאל ְוִהִגישוֹ  ֹלִהים-ָהאֱ   .ְלֹעָלם ַוֲעָבדוֹ  ַבַמְרצֵּ

 (:ו:כא 'שמגם עבדות עולם זו אין משמעה לצמיתות ממש )רש"י, 
ִמְשַפְחתֹו -ֶאל "ְוִאיש לומר תלמוד, כמשמעו "לעולם" אלא אינו או. היובל עד – לםולע ועבדו

בּותָ   עובדו אלא, שנה חמשים כל עובדו שיהא ולא, "עולם" יםיקרו שנה שחמישים מגיד, "שֻׁ
 .מופלג בין סמוך בין היובל עד

 מב(: -המקור שממנו מצטט רש"י לעיל מובא בפרשתנו )כה:לט
ל ְשַנת ַעד ִעָמְך ִיְהֶיה תֹוָשבכְ  ְכָשִכיר .ָעֶבד ֲעֹבַדת בוֹ  ַתֲעֹבד ֹלא ָלְך ְוִנְמַכר ִעָמְך ָאִחיָך ָימּוְך ְוִכי  ַהֹיבֵּ

ִעָמְך ְוָיָצא. ִעָמְך ַיֲעֹבד ַזת ְוֶאל ִמְשַפְחתוֹ  ֶאל ְוָשב ִעמוֹ  ּוָבָניו הּוא מֵּ ם ֲעָבַדי ִכי .ָישּוב ֲאֹבָתיו ֲאחֻׁ  הֵּ
אִתי ֲאֶשר ֶאֶרץ ֹאָתם הֹוצֵּ  .ָעֶבד ִמְמֶכֶרת ִיָמְכרּו ֹלא ִמְצָרִים מֵּ

', את האפשרות שיהיה איש מישראל משועבד לרעהו. כל ישראל הם עבדי ה יםשוללאלה  פסוקים
העובד אצל  הישראלי: השלכות מעשיות לרעיון זה .ועל כן אין הם יכולים להשתעבד לבשר ודם

כך אסור לאדון  משוםו ,ְכתֹוָשב ִיְהֶיה ִעָמְך" ְכָשִכיר" – שכיר בחזקתרעהו אינו בחזקת עבד אלא 
אֱ -ֹלא" :רדות בו ולהעבידו בפרךל אָת מֵּ  )מג(. ֹלֶהיָך"-ִתְרֶדה בֹו ְבָפֶרְך ְוָירֵּ

לבשר ודם.  לדעת רבן יוחנן בן זכאי, הרציעה היא עונש לעבד הממיר את עבדותו לה' בשעבוד
גם באה לידי ביטוי שמים מלכות קבלת עול ובין ההבחנה בדבר הסתירה שבין השעבוד לבשר ודם 

קבלת לקיים מצוות עשה שהזמן גרמן, שיש בהן משום את העבד מן החובה  חז"לו בפטור שפטר
יצא , להינו ה' אחד, את שאין לו אדון אלא הקדוש ברוך הוא-שמע ישראל ה' א: "עול מלכות שמים

אדנותו את רק מי שהוא בן חורין יכול לקבל עליו :(. ירושלמי ברכות ג" )העבד שיש לו אדון אחר
 חירות אלא חרות תקרי אל' וגו המה להים-א מעשה והלוחות. כתוב במדרש: "ב"הומלכותו של הק

אין לך בן חורין אלא ו .(י פרשה רבה במדבר)" תורה בתלמוד עוסק שהוא מי אלא חורין בן לך שאין
, שכן חיוב האדם בקיום מצוות הוא הוכחה שאין הוא מי שמקבל עליו עול מצוות ויראת שמים

 אשר יהא. משועבד לאיש, יהא 
אין ספק כי לכך מכוונים דבריו של רבי יהודה הלוי בשירו "עבדי הזמן": "עבדי זמן עבדי 
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