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דורון דנינו

פרשתנו פותחת במצוות השמיטה (כה:א-ז):
ָארץ אֲשֶ ר
וַ י ְַדבֵּ ר ה' אֶ ל מֹ שֶ ה בְ הַ ר סִ ינַי לֵּאמֹרַ .דבֵּ ר אֶ ל בְ נֵּי י ְִש ָראֵּ ל וְ ָאמַ ְרתָ ֲאלֵּהֶ ם כִ י תָ בֹאּו אֶ ל הָ ֶ
ָארץ שַ בָ ת לה' .שֵּ ש שָ נִים תִ זְ ַרע שָ ֶדָך וְ שֵּ ש שָ נִים תִ זְ מֹר כ ְַרמֶ ָך וְ ָאסַ פְ תָ אֶ ת
ֲאנִי נֹ תֵּ ן ָלכֶם וְ שָ בְ תָ ה הָ ֶ
ָָארץ שַ בָ ת לה' שָ ְדָך ֹלא תִ זְ ָרע וְ כ ְַר ְמָך ֹלא תִ זְ מֹר.
תְ בּוָאתָ ּהּ .ובַ שָ נָה הַ ְשבִ יעִ ת שַ בַ ת שַ בָ תוֹן יִהְ יֶה ל ֶ
ָָארץ .וְ הָ יְתָ ה שַ בַ ת
אֵּ ת סְ פִ יחַ ְקצִ ְירָך ֹלא תִ ְקצוֹר וְ אֶ ת עִ נְבֵּ י נְזִ ֶירָך ֹלא תִ בְ צֹר ְשנַת שַ בָ תוֹן יִהְ יֶה ל ֶ
ָארץ ָלכֶם לְ ָאכְ לָה לְ ָך ּולְ עַ בְ ְדָך וְ ַלאֲמָ תֶ ָך וְ לִ ְשכִ ְירָך ּולְ תוֹשָ בְ ָך הַ ג ִָרים עִ מָ ְך .וְ לִ בְ הֶ ְמתְ ָך וְ לַחַ יָה אֲשֶ ר
הָ ֶ
ַארצֶ ָך תִ הְ יֶה כָל תְ בּוָאתָ ּה ֶלאֱכֹ ל.
בְ ְ
פסוקים אלו מזכירים לנו בסגנונם ובתוכנם את הציווי על השבת ,כפי שהוא מופיע בעשרת הדיברות
בספר דברים (ה:יב-יד):
שֵּ שֶ ת י ִָמים תַ ֲעבֹד וְ עָ ִשיתָ כָל ְמלַאכְ תֶ ָך .וְ יוֹם הַ שְ בִ יעִ י שַ בָ ת ַלה' ֱאֹ-להֶ יָך ֹלא תַ עֲשֶ ה כָל מְ לָאכָה
ֲמֹרָך וְ כָל בְ הֶ ְמתֶ ָך וְ ג ְֵּרָך אֲשֶ ר בִ ְשעָ ֶריָך לְ מַ עַ ן יָנּוחַ עַ בְ ְדָך
אַ תָ ה ּובִ נְָך ּובִ תֶ ָך וְ עַ בְ ְדָך וַ אֲמָ תֶ ָך וְ שו ְֹרָך וַ ח ְ
וַ אֲמָ תְ ָך כָמוָֹך .וְ ָזכ ְַרתָ כִ י עֶ בֶ ד הָ יִיתָ בְ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם וַ יֹצִ אֲָך ה' ֱאֹ-להֶ יָך ִמשָ ם בְ יָד ֲחזָקָ ה ּובִ זְ רֹעַ נְטּויָה
עַ ל כֵּן צִ ּוְ ָך ה' ֱאֹ-להֶ יָך ַלעֲשוֹת אֶ ת יוֹם הַ שַ בָ ת.
על-פי כתוב זה ,תכלית מצוות השבת להעניק מנוחה למשועבדים למלאכה בכל שאר ימות השבוע:
השור והחמור ,העבד והגר .משמעותה של העבדות בעולם העתיק הייתה שעבוד מוחלט ובלתי פוסק
של העבד למלאכת אדוניו ,ואילו השבת מפקיעה מדי שבוע את העבד ממרותו של אדונו .בכך יש בה
סייג והגבלה לעצם מוסד העבדות ,ומכאן מובן קישורה של השבת ליציאת מצרים.
באופן דומה ניתן להבין את מצוות השמיטה בפרשתנו :כשם שהשבת מפקיעה את כוח הרדייה
והשלטון של האדם על העבד והבהמה ,כך משחררת שנת השבע ,שנת השמיטה ,את הארץ מכיבושו
של האדם (ולכן מתאים לה הכינוי "שבת הארץ") .ועוד ,תוך כדי הענקת המנוחה לארץ עצמה,
מצווה זו יוצרת גם מעמד שוויוני מסוים בין האדון על הקרקע ובין העבד ,השכיר והגר שהם חסרי
קרקע .יתרה מזו ,אף הבהמה וחיית הארץ נעשות "שותפות" מלאות להנאה מפֵּ רות השנה השביעית.
לכאורה ,מצוות השמיטה ממעטת מריבונותו של האדם כשהיא מסייגת את הקניין שלו על
אדמתו ,אולם למעשה ,ההיפך הוא הנכון :החקלאי שומר השמיטה מדגיש את היותו בן חורין על ידי
שהוא מפקיע עצמו מן השעבוד למחזור הבלתי פוסק של העבודות החקלאיות לעונותיהן.
המחזור של שש שנות עבודה ושנה שביעית שביתה אינו מיוחד רק למצוות השמיטה .מחזור
כזה מוצאים גם בחוקי עבד עברי בתורה" :כִ י תִ ְקנֶה עֶ בֶ ד עִ בְ ִרי שֵּ ש שָ נִים ַי ֲעבֹד ּובַ שְ בִ עִ ת יֵּצֵּ א לַחָ פְ ִשי
ִחנָם" (שמ' כא:ב) .וכלשון המדרש (שמות רבה פרשה ל):


הרב ד"ר דורון דנינו הוא חבר קיבוץ שדה אליהו ,מרצה במחלקה לתולדות ישראל ובתוכנית ליהדות בת זמננו
באוניברסיטה ,ומלמד במכללה החרדית בירושלים ובמדרשת הבנות בעין הנצי"ב .הרב דנינו חבר בארגון רבני
צוהר.
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"ָאנֹ כִ י ה' ֱאֹ-להֶ יָך אֲשֶ ר הוֹצֵּ אתִ יָך מֵּ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ִמבֵּ ית עֲבָ ִדים" (שמ' כ:ב) ,מהו אומר על עבד
עברי "כי תקנה עבד עברי" ,אמר הקב"ה כשם שבראתי את העולם לו' ימים ונחתי בשביעי ,כך
יעשה עמך ו' שנים ויצא בן חורין.
הצד השווה שבין חוק השמיטה ובין חוק העבד מתמצה בקרבה הרעיונית שביניהם :כשם שהתורה
מסייגת את בעלותו של האדם על הקרקע ,כך היא מצמצמת את שעבודו של האדם לרעהו .ספר
דברים אף מצווה על האדון לתת לעבד מענק בעת יציאתו לחירות (טו:יג-טו):
ּומיִ ְקבֶ ָך אֲשֶ ר
ּומג ְָרנְָך ִ
וְ כִ י תְ שַ לְ חֶ נּו חָ פְ ִשי מֵּ עִ מָ ְך ֹלא תְ שַ לְ חֶ נּו ֵּריקָ ם .הַ ֲענֵּיק תַ ֲענִיק ל ֹו ִמצֹאנְָך ִ
בֵּ ַרכְ ָך ה' ֱאֹ-להֶ יָך תִ תֶ ן ל ֹו .וְ ָזכ ְַרתָ כִ י עֶ בֶ ד הָ יִיתָ בְ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם וַיִ פְ ְדָך ה' ֱאֹ-להֶ יָך עַ ל כֵּן ָאנֹ כִ י ְמצַ ּוְ ָך
אֶ ת הַ ָדבָ ר הַ זֶה הַ יוֹם.
כדרך שהתורה קושרת את חוק השבת ליציאת מצרים ,כך היא תולה את הצו על שחרור העבד
ומצוות ההענקה בזיכרון היציאה משעבוד מצרים .הישראלי שנפדה מעבדות מצרים ויצא לחירות
צריך לגלות רגשי הזדהות ואהדה לעבד ולסייע לו ביציאתו לחיים עצמאיים .עם זאת התורה מכירה
בזכותו של העבד שלא לצאת לחירות ,אך קונסת אותו (שמ' כא:ה-ו):
וְ אִ ם ָאמֹר יֹאמַ ר הָ עֶ בֶ ד ָאהַ בְ תִ י אֶ ת ֲא ֹדנִי אֶ ת אִ ְשתִ י וְ אֶ ת בָ נָי ֹלא אֵּ צֵּ א חָ פְ ִשי וְ הִ גִיש ֹו ֲא ֹדנָיו אֶ ל
הָ ֱאֹ-להִ ים וְ הִ גִ יש ֹו אֶ ל הַ ֶדלֶת א ֹו אֶ ל הַ ְמזּוזָה וְ ָרצַ ע ֲא ֹדנָיו אֶ ת ָאזְ נ ֹו בַ מַ ְרצֵּ עַ וַ עֲבָ ד ֹו לְ עֹ לָם.
גם עבדות עולם זו אין משמעה לצמיתות ממש (רש"י ,שמ' כא:ו):
ועבדו לעולם – עד היובל .או אינו אלא "לעולם" כמשמעו ,תלמוד לומר "וְ אִ יש אֶ לִ -מ ְשפַ ְחת ֹו
תָ שֻׁ בּו" ,מגיד שחמישים שנה קרויים "עולם" ,ולא שיהא עובדו כל חמשים שנה ,אלא עובדו
עד היובל בין סמוך בין מופלג.
המקור שממנו מצטט רש"י לעיל מובא בפרשתנו (כה:לט-מב):
ָאחיָך עִ מָ ְך וְ נ ְִמכַר לְָך ֹלא תַ ֲעבֹד ב ֹו ֲעב ַֹדת עָ בֶ ד .כְ שָ כִ יר כְ תוֹשָ ב יִהְ יֶה עִ מָ ְך עַ ד ְשנַת הַ יֹבֵּ ל
וְ כִ י יָמּוְך ִ
ַי ֲעבֹד עִ מָ ְך .וְ יָצָ א מֵּ עִ מָ ְך הּוא ּובָ נָיו עִ מ ֹו וְ שָ ב אֶ ל ִמ ְשפַ ְחת ֹו וְ אֶ ל אֲחֻׁ זַת ֲאבֹתָ יו יָשּוב .כִ י עֲבָ ַדי הֵּ ם
אֲשֶ ר הוֹצֵּ אתִ י אֹ תָ ם מֵּ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם ֹלא יִמָ כְ רּו ִמ ְמכ ֶֶרת עָ בֶ ד.
פסוקים אלה שוללים את האפשרות שיהיה איש מישראל משועבד לרעהו .כל ישראל הם עבדי ה',
ועל כן אין הם יכולים להשתעבד לבשר ודם .לרעיון זה השלכות מעשיות :הישראלי העובד אצל
רעהו אינו בחזקת עבד אלא בחזקת שכיר – "כְ שָ כִ יר כְ תוֹשָ ב יִהְ יֶה עִ מָ ְך" ,ומשום כך אסור לאדון
לרדות בו ולהעבידו בפרךֹ" :לא-תִ ְר ֶדה ב ֹו בְ פָ ֶרְך וְ י ֵָּראתָ מֵּ ֱאֹ-להֶ יָך" (מג).
לדעת רבן יוחנן בן זכאי ,הרציעה היא עונש לעבד הממיר את עבדותו לה' בשעבוד לבשר ודם.
ההבחנה בדבר הסתירה שבין השעבוד לבשר ודם ובין קבלת עול מלכות שמים באה לידי ביטוי גם
בפטור שפטרו חז"ל את העבד מן החובה לקיים מצוות עשה שהזמן גרמן ,שיש בהן משום קבלת
עול מלכות שמים" :שמע ישראל ה' א-להינו ה' אחד ,את שאין לו אדון אלא הקדוש ברוך הוא ,יצא
העבד שיש לו אדון אחר" (ירושלמי ברכות ג .):רק מי שהוא בן חורין יכול לקבל עליו את אדנותו
ומלכותו של הקב"ה .כתוב במדרש" :והלוחות מעשה א-להים המה וגו' אל תקרי חרות אלא חירות
שאין לך בן חורין אלא מי שהוא עוסק בתלמוד תורה" (במדבר רבה פרשה י) .ואין לך בן חורין אלא
מי שמקבל עליו עול מצוות ויראת שמים ,שכן חיוב האדם בקיום מצוות הוא הוכחה שאין הוא
משועבד לאיש ,יהא אשר יהא.
אין ספק כי לכך מכוונים דבריו של רבי יהודה הלוי בשירו "עבדי הזמן"" :עבדי זמן עבדי
עבדים הם /עבד ה' הוא לבד חפשי /על כן בבקש כל אנוש חלקו /חלקי ה' אמרה נפשי".

