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 לשכת רב הקמפוס                                             הפקולטה למדעי היהדות

 ד ף  ש ב ו ע י 
 א"עתש, פרשת ראה                                                          מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות      

  929מספר                                          ש הלנה ופאול שולמן                                     "ע        

 
 

 העבד העברימעמדו של 
 

מצווה זו קרובה היא הן במבנה החיצוני  ).א:טו" (ִמֵּקץ ֶׁשַבע ָׁשִנים ַּתֲעֶׂשה ְׁשִמָּטה"נו מופיע הציווי בפרשת
ים שש שנ כך לאחר, השבת האחר ששת ימי המעשה באשלכשם : הפנימית למצוות השבת הוהן במהותשלה 

  0F1.באה שנת השמיטה ת האדמהעבוד של
עבודה  ותשש שנרצף של אף הוא  שעניינומופיע בפרשה חוק אחר , מיד לאחר הציווי על השמיטה, והנה
 ָׁשִנים ֵׁשׁש ַוֲעָבְדךָ  ָהִעְבִרָּיה אֹו ָהִעְבִרי ָאִחיךָ  ְלךָ  ִיָּמֵכר ִּכי" 1F2:העבריעבד החוק  - שביעיתה בשנה ותהמסתיימ

 . )יב:טו" (ֵמִעָּמךְ  ָחְפִׁשי ְּתַׁשְּלֶחּנּו ַהְּׁשִביִעת ּוַבָּׁשָנה
 :)ל פרשה רבה שמות(המדרש עומד על הקשר בין מצוות השבת ודין עבד עברי 

, עברי עבד תקנה כי עברי עבד על אומר מהו, עבדים מבית מצרים מארץ הוצאתיך אשר להיך-א' ה אנכי
 . חורין בן ויצא שנים' ו עמך יעשה כך, בשביעי ונחתי ימים' לו העולם את שבראתי כשם ה"הקב אמר

האם כשהתורה מורה להוציא את העבד לחופשי בשנה השביעית : השאלה היא על הקשר לשנת השמיטה
 ):בי-ח:לד 'יר( ך היו מי שפירשו כך"כבר בתקופת התנשדומה ? כוונתה לשחרורו בשנת השמיטה

 רֹאִּבירּוָׁשַלִם ִלְק ָהָעם ֲאֶׁשר  ָּכל ַאֲחֵרי ְּכרֹת ַהֶּמֶלְך ִצְדִקָּיהּו ְּבִרית ֶאת' ִיְרְמָיהּו ֵמֵאת ה ָהָיה ֶאל ֲאֶׁשר ַהָּדָבר
ָּבם ִּביהּוִדי  ִׁשְפָחתֹו ָהִעְבִרי ְוָהִעְבִרָּיה ָחְפִׁשים ְלִבְלִּתי ֲעָבד ַעְבּדֹו ְוִאיׁש ֶאת ְלַׁשַּלח ִאיׁש ֶאת 2F3.ָלֶהם ְּדרֹור

ִׁשְפָחתֹו  ַעְבּדֹו ְוִאיׁש ֶאת ֶאתָּבאּו ַבְּבִרית ְלַׁשַּלח ִאיׁש  ָהָעם ֲאֶׁשר ַהָּשִרים ְוָכל ַוִּיְׁשְמעּו ָכל. ָאִחיהּו ִאיׁש
ַהְּשָפחֹות ֲאֶׁשר  ָהֲעָבִדים ְוֶאת ֵכן ַוָּיִׁשבּו ֶאת ַוָּיׁשּובּו ַאֲחֵרי .ָּבם עֹוד ַוִּיְׁשְמעּו ַוְיַׁשֵּלחּו ָחְפִׁשים ְלִבְלִּתי ֲעָבד

 . ִׁשְּלחּו ָחְפִׁשים ַוִּיְכְּבׁשּום ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות
רבי יוסף  ,משיב אחד מבעלי התוספות? לטעות ולהבין ששחרור העבד קשור לשנת השמיטהאפשר מדוע היה 

3F".אינו צריך עבודה כל כך, שאינו חורש וזורע וקוצר ובוצר –ובשביעית " :מאורליאנס

בשנת שמאחר  ,דהיינו 4
לשחררו ציוותה התורה ולפיכך , בעבד אין לאדון הכרח להחזיק, עבודת האדמה מועטה היאהשמיטה 

  .ישוב לעבדותו לאחר שנת השבעו, בשנת השמיטה לחופשה

                                                 
 וועל המורכבות שביחס התורה לסוגיית חירות האדם רא על הצד הרעיוני השווה שבין מצוות השבת למצוות השמיטה 1#

 ). 1999, ספטמבר( 16 על הפרק, "חירות האדם במקרא", ישראל קנוהל
 'ויק(ובפרשת בהר ) ו-ב:כא 'מש(בפרשת משפטים : פרשתנו מופיעים דיני עבד עברי בעוד שני מקומות בתורה מלבד  2

 ).מב-לט:כה
שבו להם מזה העון וכרתו להם  -אחרי כרות המלך צדקיהו , הדבר: "הבאה פסוק זה בדרךמפרש את הכתוב ב) ח' פס(ק "רד  3

בחמישי בעשור לחדש באו אנשים מזקני  השביעיתספר יחזקאל ויהי בשנה ברית לקיים הדרור ובסדר עולם כי מה שאומר ב
למלכות צדקיהו ואותה שנה כרת המלך צדקיהו ברית את כל העם אשר  שביעיתוישבו לפני היא שנה ' ישראל לדרוש את ה

אנו האם אכן   נשאלת השאלה." 'בירושלם לקרא להם דרור פירש להם לעבדים ולשפחות כמו שאמר לשלח איש את עבדו וגו
, מונח שכיח יותרמצביע על ' השנה השביעית'הביטוי או שמא , בשנה השביעית למלכות צדקיהושהתקיים  עדים לאירוע

 . דהיינו שנת השמיטה
פירושו  ורא. "בכור שור"בשם כתב פירוש לתורה  ,)12-חי במאה ה(תלמידו של רבנו תם , הרב יוסף בן יצחק מאורליאנס  4

 .ב:כא 'לשמ
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ותובע מהם לשחררם  ,הנביא ירמיהו מוכיח את העשירים על פירוש מוטעה זה של שילוח העבד העברי
  4F5:ם להלכה"פוסק הרמב ןוכ. לאלתר

 פגעה ואם ,חורין בן יצא שלו השביעית השנה תובתחיל מכירתו מיום שנים שש עובד ,דין בית כרוהומ
  5F6.בה עובד זה הרי השש בכלל השמטה שנת בו

כסף של מענק דון לתת לעבד על האשעולה  נומן הכתוב בפרשתאלא , ווה לשחרר את עבדולא די שהאדון מצֻ 
על מנת להקל ככל האפשר על המעבר החד מעבדות  ,משלחו לחופשיהוא שבעת או שווה ערך לכסף 

 'ה ֵּבַרְכךָ  ֲאֶׁשר ּוִמִּיְקֶבךָ  ּוִמָּגְרְנךָ  ִמּצֹאְנךָ  לֹו ַּתֲעִניק ַהֲעֵניק .ֵריָקם ְתַׁשְּלֶחּנּו לֹא ֵמִעָּמךְ  ָחְפִׁשי ְתַׁשְּלֶחּנּו ְוִכי" :לחירות
 ָהִייתָ  ֶעֶבד ִּכי ְוָזַכְרּתָ ": דיני השבת אף כאן הנימוק להענקת המתת הואב כמוו .)יד-יג:טו" (לֹו ִּתֶּתן לֶֹהיךָ -אֱ 

 . )טו" (ַהּיֹום ַהֶּזה ַהָּדָבר ֶאת ְמַצְּוךָ  ָאנִֹכי ֵּכן ַעל לֶֹהיךָ -אֱ ' ה ַוִּיְפְּדךָ  ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ
מבקשת ההלכה להגן על העבד , בשאר העולםשלא כ, עבד כפופים לצו האלוקי-יחסי אדוןשמאחר 

של העבד שלא זכותו , וכן 6F7."חורין בן יצא לארץ לחוצה או לגוי עבדו המוכר" :זהוזכויותיו גם באופן ה
 :)יז-טז:טו( כתובמה כפי שעולה, לצאת לחירות

 ְבָאְזנֹו ְוָנַתָּתה ַהַּמְרֵצעַ  ֶאת ְוָלַקְחּתָ  ִעָּמךְ  לֹו טֹוב ִּכי ֵּביֶתךָ  ְוֶאת ֲאֵהְבךָ  ִּכי ֵמִעָּמךְ  ֵאֵצא לֹא ֵאֶליךָ  יֹאַמר ִּכי ְוָהָיה
 .ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ַלֲאָמְתךָ  ְוַאף עֹוָלם ֶעֶבד ְלךָ  ְוָהָיה ּוַבֶּדֶלת
מן הכתוב בפרשתנו לא עולה נימה . הפך לעבד עולםנבחירות נרצע ו חפץאת בית אדוניו ואינו  העבד האוהב

 ): מב-לט:כה( יחס אחרניכר אולם בספר ויקרא , שלילית כלפי הבוחר להיות עבד עולם
 ַיֲעבֹד ַהּיֵֹבל ְׁשַנת ַעד ִעָּמךְ  ִיְהֶיה ְּכתֹוָׁשב ְּכָׂשִכיר ָעֶבד ֲעבַֹדת ּבֹו ַתֲעבֹד לֹא ָלךְ  ְוִנְמַּכר ִעָּמךְ  ָאִחיךָ  ָימּוךְ  ִכי

 הֹוֵצאִתי ֲאֶׁשר ֵהם ֲעָבַדי ִּכי ָיׁשּוב ֲאבָֹתיו ֲאֻחַּזת ְוֶאל ִמְׁשַּפְחּתֹו ֶאל ְוָׁשב ִעּמֹו ּוָבָניו הּוא ֵמִעָּמךְ  ְוָיָצא ִעָּמךְ 
  7F8.ָעֶבד ִמְמֶּכֶרת ִיָּמְכרּו לֹא ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ אָֹתם

 :)ב"ע כב ,קידושין( ל"חז דבריובהמשך אף 
 אמר? שבגוף אברים מכל זןאֹ נשתנה מה: חומר כמין הזה המקרא את דורש היה זכאי בן יוחנן רבן

, לעבדים עבדים ולא – עבדים ישראל בני לי כי שאמרתי בשעה סיני הר על קולי ששמעה זןאֹ: ה"הקב
 מה .חומר כמין הזה המקרא את דורש היה ורבי שמעון בר רבי .ירצע – לעצמו אדון וקנה זה והלך

 שפסחתי בשעה, במצרים עדים שהיו ומזוזה דלת: ה"הקב אמר? שבבית כלים מכל ומזוזה דלת נשתנה
 והוצאתים, לעבדים עבדים ולא – עבדים ישראל בני לי כי ואמרתי המזוזות שתי ועל המשקוף על

 .בפניהם ירצע – לעצמו אדון וקנה זה והלך, לחירות מעבדות
יציאה מעבדות לחירות אלא רק  יציאת מצרים לאברואה  מדרש זה הנסמך על הכתוב לעיל בספר ויקרא

כשכיר כתושב " – הוא בבחינת שכירמכאן ברור מדוע העבד העברי . 'מעבדי פרעה לעבדי ה :בעליםהחלפת 
  ."להיך-ויראת מא" בבחינת לרדות בו בפרך נואסור לאדוו ,"יהיה עמך

ל בעבדות לבשר -עונש לאדם שבחר להמיר את שעבודו לא היא רציעת האוזן אליבא דרבן יוחנן בן זכאי
גם בפטור  מתבטאתשמים מלכות קבלת עול ובין ההבחנה בדבר הסתירה שבין השעבוד לבשר ודם שכן , ודם

את , אחד' להינו ה-א' שמע ישראל ה: "גרמןלקיים מצוות עשה שהזמן את העבד מן החובה  ל"חזשפטרו 
8F".יצא העבד שיש לו אדון אחר, אדון אלא הקדוש ברוך הואשאין לו 

את רק בן חורין יכול לקבל עליו  ,דהיינו 9
 לך שאין חירות אלא חרות תקרי אל' וגו המה להים-א מעשה והלוחות: "וכדברי המדרש .'המלכותו של  עול

9F".תורה בתלמוד עוסק שהוא מי אלא חורין בן

לך בן חורין אלא מי שמקבל עליו עול מצוות ויראת  אין 10
וכדברי . יהא אשר יהא, אישההוכחה שאין הוא משועבד ל ואהיות האדם מחויב בקיום מצוות השהרי , שמים

 : "עבדי זמן"ל בשירו "ריה
 , הוא לבד חפשי' עבד ה ,עבדי זמן עבדי עבדים הם  
 . אמרה נפשי' חלקי ה, על כן בבקש כל אנוש חלקו  
 

 ר דורון דנינו "הרב ד
 המחלקה לתולדות ישראל

 

                                                 
 .פרק ב הלכה ב, הלכות עבדים, משנה תורה, ם"רמב  5
יש בה ללמד כי , ם שב ומדגיש כי לשנת השמיטה אין כל קשר לשש השנים בהן משועבד העבד העברי"העובדה שהרמב  6

 .כל רמז בדין העבד בתורהאין חשוב להדגיש כי לרעיון זה אם כי . מחשבה מעין זו הייתה מצויה בקרב העם
 .ו ,גיטין ד ,משנה  7
 .עד שנת היובל –יש לשים לב שעל פי ספר ויקרא גם עבדות העולם מתוחמת בזמן   8
 . ב"ברכות ג ע ,רושלמיי  9

 .פרשה י ,במדבר רבה10 
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