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פתח דבר
חיבור זה מוקדש לעיו בתפיסות הצדק החברתי העולות מתו המצוות החברתיותכלכליות
שבתורה ומתו דיני צדקה שהתעצבו מאוחר יותר בספרות חז"ל .דגש מיוחד יוש על פשר התמורה
שחלה בהקשר זה מ החוק המקראי אל ההלכה שיצאה תחת ידי חכמי .
העיו הנפרש לאור פרקי הספר מעלה כי תפיסות הצדק החברתי המצטיירות מתו דיני הרווחה
בתורה ובחז"ל מורכבות מכפי שעשוי להיראות במבט ראשו .ה אינ משתבצות בנקל לפי תפיסות
חברתיותכלכליות בנות זמננו ,אלא קובעות ברכה לעצמ .זאת ועוד ,אי מדובר בתפיסה אחת ואחידה
אלא במגוו תפיסות החולקות ביניה נקודות שוני ודמיו כאחד .בכ יש כדי להעשיר את מגוו
החזונות החברתיי כלכליי האצורי בארו הספרי של המשפט העברי ולהעמיק את פשר .
קדמה לספר זה הוצאה לאור של האסופה מבקשי צדק :בי חברה לכלכלה במקורות היהודיי
)בעריכת חנו דג ובנימי פורת ,תשע"ו( ,שבה נאספו מגוו כתבי הגותיי ומחקריי בנושאי צדק
חברתי במקורות היהודיי  .בחיבור הנוכחי ,צדק דלי :עקרונות דיני הרווחה מ התורה לספרות חז"ל,
אני מציע את השקפתי בסוגיה זו 1.אני תקווה שחיבור זה יתרו  ,בי השאר ,לבניית גשרי בי מקורות
המשפט העברי לדורותיה לבי סוגיות מודרניות שהמשפט בכלל ,והמשפט הישראלי בפרט,
מתחבטי בה בתחו דיני הרווחה והזכויות החברתיותכלכליות.
ספר זה רואה אור בבימה משותפת של המכו הישראלי לדמוקרטיה ושל המכו למחקרי חקיקה
ולמחקר השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר שבפקולטה למשפטי באוניברסיטה העברית .אני מודה
למכו הישראלי לדמוקרטיה ,ובמיוחד לפרופ' ידידיה שטר ,שכיה כסג נשיא המכו וכיו עמית
בכיר ,ולד"ר שוקי פרידמ ,מנהל המרכז ללאו  ,דת ומדינה ,על הסיוע בקיו מחקר זה .אני ג מודה
מקרב לב למנהלי מכו סאקר למחקרי חקיקה ולמחקר השוואתי ,בעבר ובהווה ,פרופ' דוד גליקסברג
ופרופ' גיא דוידוב ,על ליווי המחקר בשלבי הוצאתו לאור .עו"ד גילת בשחר סייעה רבות בהתקנת
הספר .גב' שרה המר ,אשר הופקדה על מלאכת העריכה הלשונית ,תרמה בטוב טע לדיוק הניסוחי
ולחידוד  .עטיפת הספר עוצבה בידיה האמונות של גב' סימה ב חיי  ,ועל מלאכת ההפקה כולה
ניצחה בכישרו רב גב' ענת זקו .יעמדו כול על הברכה .כמה עמיתי ניאותו לקרוא את כתב היד
ולהעשירני בהערותיה ועל כ אני אסיר תודה .ולבסו ,תודה אחרונה ,חשובה מכול ,לתלמידיי ,אשר
זכיתי ללב עימ את הדברי ולהחכי מהארותיה .
בנימי פורת
אייר תשע"ט
המכו לחקר המשפט העברי
הפקולטה למשפטי  ,האוניברסיטה העברית בירושלי

1

פיתוח ראשוני של רעיונות אחדי התחלתי במאמרי קודמי שפורסמו בעבר וכא באי הדברי בצורה
שלמה ,מקיפה ומחודשת .ראו מאמריי פורת "יובל"; פורת "החקיקה החברתיתכלכלית"; פורת "צדק
חלוקתי".
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פרק ב

המצוות החברתיות כלכליות בתורה :עקרונות יסוד
מבוא
התורה היא יצירה שכולה אומרת חלוציות ומהפכנות .על רקע מציאות תקופתה במזרח הקדו היא
חוללה מהפכות רבות במגוו תחומי – תפיסת האלוהות ,רעיו הלאומיות ,מהות החוק ועוד – ובליב
ניצבת ג המהפכה בתחו החברתיכלכלי כפי שהיא מובעת בחוק המקראי 1.באמצעות מצוותיה
החברתיותכלכליות יוצרת התורה שינוי של ממש בכל מה שהיה מקובל בזמנה בשאלת האחריות כלפי
העניי ושאר מעוטי היכולת2.
התורה כוננה מער משפטי של של מצוות חברתיותכלכליות .אול יותר משהיא חידשה
בהיבטי המסוימי של מצווה זו או אחרת )חלק ניכר ממצוות אלה מבוסס על פרקטיקות שכבר היו
מוכרות במזרח הקדו( ,היא יצרה מהפכה של ממש בהקשר שבו היא נטעה אות ובצורה שהיא
שיוותה לה .בפרק זה אבקש לעמוד על עקרונות היסוד שבבסיס המצוות החברתיות שבתורה ועל
מאפייני העומק של החזו החברתי המשתמע מהפסוקי .עקרונות יסוד אלה אינ מוזכרי במפורש
ול באחד מפסוקי התורה ,אול ה צפי ועולי מבי השורות של הפסוקי כול וחורזי אות
לאורכ ולרוחב.
כשדני בעקרונות היסוד של המצוות החברתיות שבתורה עולה קושי באפיו הגישה החברתית
כלכלית של התורה .אחדי מהעקרונות שאעמוד עליה בשורות הבאות עשויי במבט ראשו
להידמות להדהוד קדו של תפיסות שמזוהות כיו כתפיסות הדוגלות בחלוקה מחודשת של העושר
בחברה תו פגיעה בקניי הפרטי של בעלי הרכוש .מנגד עקרונות אחרי נראי דווקא הולמי רעיונות
של אחריות עצמית והשלמה ע קיומ של פערי חברתיי .אכ ,כותבי מימי ומשמאל חשבו
למצוא בית אב להשקפת בפסוקי התורה והציעו קריאות תנ"כיות הנדמות לעתי מטת ,שלא לומר
מגויסות .לקראת סו הפרק אציע דר חלופית לקריאת המקורות .אכ ,ספק רב א התבניות המקובלות
בימינו להבחנה בי תפיסות ימי לבי תפיסות שמאל מתאימות בהקשר המקראי .במקו זאת אולי
מוטב לכרות אוז למסגרת המושגית האחרת ,החלופית ,שהתורה מציעה ,המאפשרת הכלה בוזמנית
של עקרונות יסוד שבעינינו עלולי להיראות סותרי זה את זה .בכ טמוני משנה הרלוונטיות
והרעננות המחשבתית שאפשר לחשו בתו החקיקה החברתיתכלכלית של התורה.
1
2

עיו נפרד ראוי להקדיש לקשר בי המהפכה שהתורה קבעה בתחו תפיסת האלוהות ואמונת הייחוד לבי
המהפכות שהיא כוננה בתפיסת החוק בכלל ,והחוקי החברתייכלכליי בפרט .בר ,בגבולות יריעה זו
לא אוכל לעסוק בתיאולוגיה של המצוות החברתיותכלכליות.
קצרה היריעה מלמנות את שלל המחקרי שכבר הוקדשו לנושא .ראו למשל ויינפלד משפט וצדקה;
ווסטברוק רכוש ומשפחה; שביד "חוקת מלכות האלהי"; ברמ נבראו שווי; מישר רעיו השוויו.
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כמעשה אר מצרי לא תעשו
את מסענו אני מבקש לפתוח בפרשייה שבמבט ראשו ייתכ שתיראה צדדית ומשנית :הניהול של אר
מצרי על ידי יוס בשבע שנות הרעב .לאמיתו של דבר ,פרשייה זו מתגלה כאחד המפתחות המענייני
להבנת יסודות השקפתה של התורה בתחו החקיקה החברתיתכלכלית3.
כידוע ,לאחר תהלי ארו ,רווי עליות ומורדות ,יוס מתוודע לאחיו ומוריד את אביו ואת כל ביתו
אל אר גוש מחמת הרעב .לקראת סופה של הדרמה התורה מקדישה כמה פסוקי לתיאור ניהולה של
כלכלת מצרי על ידי יוס בשנות הרעב 4.פסוקי אלה ,העוסקי בענייני מצריי פנימיי ,נראי
במבט ראשו מעי אתנחתא בסיפורהעל של ספר בראשית ,שסופו בירידת יעקב וביתו למצרי ולידת
ע ישראל .יעקב ובניו אינ נזכרי בפסוקי אלה ,ולא ניכרת השפעה כלשהי שיש לפרשייה זו עליה.
בר ,עיו נוס ילמדנו על החשיבות המכרעת שיש לפרשייה זו בעיצוב של כמה תמות עיקריות
בחקיקה החברתיתכלכלית שבתורה .פסוקי אלה מלמדי על כמה עקרונות יסוד שהתורה מייחסת
לכלכלה המצרית 5,אות מבקשת התורה לשלול באמצעות מערכת המצוות החברתיותכלכליות
שתנוסחנה בחומשי הבאי .תפקיד של פסוקי אלה ליצור תמונת תשליל ,דג לעקרונות בלתי
ראויי שאות התורה עתידה לשלול.
כ הוא סיפור המעשה בקצרה :בשנות ה!בע יוס משכיל לאגור מזו באסמי כדי שישמש
להאכלת אוכלוסיית מצרי בשנות הרעב .כששנות הרעב מגיעות ,המצרי קוני מיוס מזו במיטב
כספ .בצר לה ,לאחר שאזל כספ ,ה מבקשי פתרו .יוס מוכר לה מזו תמורת בהמותיה
וסוסיה .לאחר שג אלה נמכרו ,המצרי מתחנני ליוס שיקנה אות ואת אדמת תמורת זרעי ,כדי
שיוכלו לעבד את אדמת .יוס מקבל את הצעת ,ולאחר מכ עוקר את תושבי מצרי ממקומות
מושבותיה ומעביר אות מקצה האר אל קצה .יוצאי מכלל זה כוהני מצרי ,הנהני ממעמד
מיוחד-ִ " ,י חֹק ַלֲ ֹ-הנִי ֵמ ֵאת ַ& ְרעֹה" ,וה מקבלי מידי פרעה אספקה סדירה של מזו ואינ נאלצי
למכור את אדמת ולגלות ממקומ .וכ מתארת התורה:
ָעב.
ַע ִמ ְ&נֵי ָהר ָ
ְארֶ ְ-נ ַ
ַַ 6לֶ 5ארֶ ִמ ְצ ַריִ ו ֶ
ָעב ְמאֹד ,ו ֵ
ו ְֶל ֶח ֵאי ְָ 4כל ָה0רֶ-ִ ,י ָכ ֵבד ָהר ָ
ֲ7ר ֵה ְֹ 7ב ִרי,
ב ֶארֶ ְ-נ ַ
יס ֶאת ָ-ל ַה ֶֶ -ס ַהְִ 9מ ָצא ְב ֶארֶ ִמ ְצ ַריִ ְ
ַוי ְַל ֵ;ט ֵ
ַע ֶַ 8ֶ 4בר א ֶ
ַעַ ,וָ<בֹא ָכל
מ ֶארֶ ְ-נ ַ
יתה ַפ ְרעֹהַ .ו ִ<ַ ֹ6ה ֶֶ -ס ֵמ ֶארֶ ִמ ְצ ַריִ ֵ
יס ֶאת ַה ֶֶ -ס ֵָ 4
ָבא ֵ
ַו< ֵ
יסָ :הב
ֹאמר ֵ
0פס ֶָ -סַ .ו< ֶ
יס ֵלאמֹרָ :ה ָבה ָ?נ ֶל ֶח ו ְָל ָ>ה נָמת נ ְֶג ֶ= ָ ִ-י ֵ
ִמ ְצ ַריִ ֶאל ֵ
ְא ְ6נָה ָלכֶ ְִ 4מ ְקנֵיכֶ ִא ֵ
ִמ ְקנֵיכֶ ו ֶ
יס
יסַ ,ו< ִֵָ 6ל ֶה ֵ
ֵיה ֶאל ֵ
0פס ֶָ -סַ .ו< ִָביא ֶאת ִמ ְקנ ֶ
ֵה ַ8ָ 4נָה
ֲל ֶַ ?ֶ 4ח ְָ 4כל ִמ ְקנ ֶ
ב ֲחמ ִֹריַ ,ו ְי ַנה ֵ
ב ִמ ְקנֵה ַה ָָ 4קר ַ
ב ִמ ְקנֵה ַה@ֹא ְ
Aסי ְ
ֶל ֶח ִַ 4
ֹאמר ל :לֹא נ ְַכ ֵחד ֵמ ֲאדֹנִי ִ-י ִא
ַַ ֹ66ה ָ8נָה ַה ִהואַ ,וָ<בֹא ֵא ָליו ַ8ָ 4נָה ַה ֵ8נִית ַו< ְ
ַה ִהוא .ו ִ
ְBד ָמ ֵתנָ .ל ָ>ה
ָתנ ו ְ
ִB7ר ִל ְפנֵי ֲאדֹנִי ְִ 4ל ִ6י ִא ְִ Cו< ֵ
מ ְקנֵה ַה ְֵ 4ה ָמה ֶאל ֲאדֹנִי לֹא נ ְ
ַַ 6ה ֶֶ -ס ִ
3
4
5

להרחבת העיו שבסעי זה ראו ליבובי עיוני  ;379–372שביד הפילוסופיה של התנ"  ;181–178סימו
בקש שלו  .92–88ראו ג מישר רעיו השוויו  ;44–25סבתו "שעבוד מצרי".
בראשית מז .26–13
לענייננו ,אי חשיבות מכרעת לשאלה א תיאור זה של התורה אכ משק את תולדות הכלכלה המצרית
העתיקה כפי שהיא מוכרת ממקורות אחרי.
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ְBד ָמ ֵתנ
ַחנ ו ְ
Bד ָמ ֵתנ ֶַ ?ָ 4ח ְונ ְִהיֶה ֲאנ ְ
ְאת ְ
Bד ָמ ֵתנְ ,קנֵה א ָֹתנ ו ֶ
ַחנ ְ ַC
ֶי ֲ ַCאנ ְ
נָמת ְל ֵעינ ָ
Bד ַמת
יס ֶאת ָ-ל ְ
ֲד ָמה לֹא ֵת ַָ .7ו< ִֶק ֵ
ְהא ָ
ְת ֶזרַע ְונ ְִחיֶה ְולֹא נָמת ו ָ
ֲב ִדי ְל ַפ ְרעֹה ,ו ֶ
עָ
ִַ 6הי ָה0רֶ ְל ַפ ְרעֹה.
ָעב ,ו ְ
ֲל ֶה ָהר ָ
ִמ ְצ ַריִ ְל ַפ ְרעֹה ִ-י ָמ ְכר ִמ ְצ ַריִ ִאיֵ !ָ 7דה ִ-י ָחזַק ע ֵ
ֱביר אֹת ֶל ָע ִרי ִמ ְק ֵצה ְגבל ִמ ְצ ַריִ ו ְַעד ָק ֵצה .רַק ְ
ְאת ָה ָע ֶהע ִ
וֶ
Bד ַמת ַהֲ ֹ-הנִי לֹא ָקנָה,
ָת ָל ֶה ַ& ְרעֹהַ ,על ֵ -לֹא ָמ ְכר ֶאת
ֲ7ר נ ַ
ְ0כל ֶאת Eח ָ; א ֶ
ִ-י חֹק ַלֲ ֹ-הנִי ֵמ ֵאת ַ& ְרעֹה ו ְ
Bד ַמ ְתכֶ ְל ַפ ְרעֹהֵ ,הא ָלכֶ ֶזרַע
ְאת ְ
ִיתי ֶא ְתכֶ ַה< ו ֶ
יס ֶאל ָה ָעֵ :ה ָקנ ִ
ֹאמר ֵ
Bד ָמ ָתַ .ו< ֶ
ְ
ְBר ַ4ע ַהָ<דֹת י ְִהיֶה ָל ֶכ
י7ית ְל ַפ ְרעֹה ,ו ְ
ֲמ ִ
ְת ֶ 6ח ִ
ְהיָה ַ6ְ 4באֹת נ ַ
ֲד ָמה .ו ָ
ַע ֶֶ 6את ָהא ָ
 ְזר ְ
ֹאמרֶ :ה ֱחי ִָתנ ,נ ְִמ ָצא ֵח ְֵ 4עינֵי
ֲ7ר ְָ 4ב ֵ6יכֶ ְו ֶל ֱאכֹל ְל ַט ְ&כֶַ .ו< ְ
0כ ְלכֶ ו ְַלא ֶ
ל ְ
ְל ֶזרַע ַה ָFדֶה ְ
Bד ַמת ִמ ְצ ַריִ
יס ְלחֹק ַעד ַה< ַהֶGה ַעל ְ
ָ! א ָֹתֵ 5
ֲב ִדי ְל ַפ ְרעֹהַ .ו< ֶ
ְהיִינ ע ָ
ֲאדֹנִי ו ָ
Bד ַמת ַהֲ ֹ-הנִי ְל ַב ָ= לֹא ָהי ְָתה ְל ַפ ְרעֹה )בראשית מז .(26–13
ְל ַפ ְרעֹה ַלח ֶֹמ ,7רַק ְ
שאלת תפקיד של פסוקי אלה ודר השתבצות במגמתו הכללית של ספר בראשית הטרידה את
פרשני התורה .לדעת רש"י ,למשל ,פסוקי אלה לא נועדו אלא לשמש רקע להחלטת יוס להעביר את
הע המצרי מקצה גבול מצרי ועד קצהו ,שמטרתה הסמויה להקל את תחושת הגלות של אחי יוס6.
לדעת הרמב" ,תפקיד הפסוקי האלה להדגיש את מעלותיו של יוס ,ה את תבונתו המדיניתכלכלית
ה את יושרו ונאמנותו7.
כא אני מבקש להציע ,כפי שרמזתי בפתח דבריי ,שיש לפסוקי אלה תפקיד החורג מגבולות ספר
בראשית ושיש בה תרומה מכרעת להבנת תכליתה הכוללת של החקיקה החברתיתכלכלית של
התורה .השוואה בי עקרונות היסוד המנחי את הכלכלה המצרית )כפי שהיא מתוארת בפסוקי אלה(
לבי עקרונות היסוד המנחי את התורה בחקיקתה עשויה להבהיר את ההבדל התהומי בי שתי
המערכות.
הפסוקי שלפנינו מתארי מצב אופייני שבו נסיבות מסוימות הופכות את השוק להיות נשלט בידי
מונופולי .המונופול של מל מצרי על מאגרי המזו נוצר בעקבות שילוב בי שבע שנות ה!בע ושבע
שנות הרעב שבאו אחריה לבי תבונתו מרחיקת הראות של יוס .כ נוצר מצב שבו הכול רעבי
ללח ,ופרעה הוא היחיד המחזיק במאגרי מזו זמיני .פרעה הפ למוכר היחיד בשוק המזו שהכול
זקוקי נואשות למוצריו כדי שיוכלו להתקיי.
כיצד נראה שוק הפועל בתנאי מעי אלה? מ הפסוקי שלפנינו ,עולי ארבעה עקרונות יסוד
העשויי להסביר את אופ התנהלות השלטו המצרי כלפי נתיניו.

6
7

"ולא הוצר הכתוב לכתוב זאת ,אלא להודיע שבחו של יוס ,שנתכוי להסיר חרפה מעל אחיו ,שלא יהיו
קורי אות גולי" )פירוש רש"י לבראשית מז  .(21וראו הערתו של בעל "כלי יקר" על אתר" :ורחוק הוא
שבעבור תועלת קט זה יבלבל יוס כל האר" ,ומה שפירש בעקבות זאת.
"סיפר הכתוב זה וגמר העני בכל הפרשה להודיע מעלות יוס בחכמה בתבונה ובדעת ,וכי היה איש
אמוני שהביא כל הכס בית פרעה ,ולא עשה לעצמו אוצרות כס ומטמוני מסתרי באר מצרי או
לשלחו לאר כנע ,אבל נת למל הבוטח בו כל הכס וקנה לו את האדמה ג הגופות ,ומצא בזה ח ג
כ בעיני הע ,כי הש הוא המצליח את יראיו" )פירוש הרמב" לבראשית מז .(14
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צדק דלי :עקרונות דיני הרווחה מ התורה לספרות חז"ל

)א( הסיוע לחלש – דבר שבבחירה הנית בתמורה
0פס ֶָ -ס" .ודוק,
המצרי מתחנני אל יוס שיציל אות ממוותָ " :ה ָבה ָ?נ ֶל ֶח ו ְָל ָ>ה נָמת נ ְֶג ֶ= ָ ִ-י ֵ
המצרי אינ תובעי מפרעה ומיוס לממש את חובת המשפטית או הדתית כשליטי מצרי כלפי
נתיניה ,אלא מבקשי זאת מה .על פי הלוגיקה הפנימית של הסיפור ,יוס יכול היה לבחור שלא
לסייע למצרי ,למשל משו שחשוב לו יותר לסייע במזו לממלכות אחרות שהוא חפ ביקר .אומנ
אילו נהג כ ,אולי היה עושה שלא בחכמה ,אבל נראה שזו הייתה נחשבת החלטה חוקית 8.החוק
המצרי אינו מחייב אפוא את בעלי הרכוש ,והמל בכלל ,לשאת באחריות לרווחת של העניי.
מתובנה זו נגזר דבר נוס העשוי להסביר את מערכת היחסי המתפתחת בי יוס לבי אנשי
מצרי .ג כשיוס מחליט לסייע למצרי במזו ,הוא אינו מעניק לה אותו חינ אי כס ,אלא מסייע
לה בדר של עסקה ,שבמסגרתה עליה לשל לו תמורת הסיוע שה מקבלי :בשלב הראשו בכס,
לאחר שת הכס ה משלמי במקנה ובסוסי ,ולבסו נאלצי להיפרד ג מאדמת ומחירות.
למעשה ,יוס מנצל את המונופולי שלו על הלח כדי להכתיב למצרי תנאי עסקה מחמירי והולכי,
שסופ נישול המצרי מכל רכוש וא מחירות .לשו אחר ,המערכת המצרית מניחה שסיוע לחלשי
הוא דבר שבבחירה שנית לסחור בו ,וא לנצלו ,כדי ליטול ממעוטי היכולת כל מה שיש לה עד
הפיכת לעבדי.
)ב( הכול סחיר
ומה יכול אד למכור במסגרת השוק? המערכת הכלכלית המצרית המתוארת בפסוקי אלה מאפשרת
לאד למכור את כל נכסיו ,ואי דבר שהחוק שולל את המסחר בו .בשעת מצוקה ,אד רשאי למכור א
את אדמתו ,ואפילו את גופו וחירותו .מצודתו של השוק החופשי ,א מותר להשתמש בהקשר המקראי
בביטוי מאוחר זה ,פרוסה על כל מה שנית להמירו בכס .כ נוצר מצב שבו במהל שני אחדות יוס
מצליח לרכז בידי פרעה את כל משאבי מצרי ,תחילה את הכס והמקנה והסוסי ,ולבסו ג את כל
האדמות ואת כל בני האד ,הנעשי עבדי לפרעה9.
)ג( אמצעי ייצור ושעבוד
מעניי במיוחד התיאור שלפיו בשנה הראשונה יוס נות למצרי לח תמורת מקניה ,ובשנה השנייה
הוא נות לה זרע תמורת אדמת וגופ .מה בי הלח לבי הזרע ,ומדוע הלח נית בשנה הראשונה

8
9

ההחלטה של יוס להשתמש במאגרי המזו כדי לכלכל את מצרי בשנות הרעב התקבלה כבר כשפתר את
ֲ+ר ְִ 0היֶי ָ ְ< ֶארֶ ִמ ְצ ָריִ ְולֹא ִת ָ=רֵת ָה'רֶ
ָעב א ֶ
ְהיָה ָהא ֶֹכל ְל ִפ ָ%דָ $ל'רֶ ְל ֶַ +בע ְ+נֵי ָהר ָ
חלומות פרעה" :ו ָ
ָעב" )בראשית מא .(36
ָ<ר ָ
א ראו פירוש הרמב" לבראשית מז " :19הנה אמרו לו שג גופ יקנה לעבדי לפרעה ,וכ אמר ה קניתי
אתכ היו ואת אדמתכ ,אבל אמר ויק יוס את כל אדמת מצרי לפרעה כי מכרו מצרי איש שדהו,
ולא אמר שיקנה גופ ,רק האדמה .והטע כי ה אמרו לו שיקנה אות לעבדי עושי מלאכת המל
כרצונו ,והוא לא רצה רק לקנות את האדמה ,והתנה עמה שיעבדו אותה לעול ויהיו בה אריסי בתי אבות
לפרעה".
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והזרע נית רק בשנה השנייה? 10בהקשר זה ,עשויה להיות מאירת עיניי ההבחנה בי פירות ייצור לבי
אמצעי ייצור .הלח נאכל מייד .הוא מקנה לבעליו אפשרות קיו קצרת טווח ,א אינו מעניק הזדמנות
להשגת עצמאות יצרנית לאור זמ .הזרע ,בניגוד ללח ,אינו נית לצריכה מיידית ,א הוא מאפשר
לאד לזרוע אותו ולגדלו עד שיזכה להיות עצמאי ולעמוד על רגליו בטווח הארו 11.נראה שיש אפוא
הבדל משמעותי בי השנה הראשונה ,שבה נית למצרי לח ,לבי השנה השנייה ,שבה נית לה זרע.
בשנה הראשונה ,כאשר המצרי עוד בני חורי ובעלי אדמות ,יוס נות לה לח .לעומת זאת ,הוא
נות לה זרע בשנה השנייה ,לאחר שנאלצו לאבד את הבעלות על אדמת ועל גופ ונעשו עבדי
לפרעה .כלומר ,אמצעי הייצור מוענקי למצרי רק לאחר שנשללה מה חירות ,כשמובטח שה
ייצרו עבור פרעה ולא עבור עצמ12.
כדאי לשי לב לעובדה שהבחנה זו שיוס עושה ,בי הלח הנית בשנה הראשונה לבי הזרע
הנית בשנייה ,היא בהתא לבקשת של המצרי עצמ .ה היו אלה שבשנה הראשונה ביקשו " ָה ָבה
ְBד ָמ ֵתנ
ַחנ ו ְ
Bד ָמ ֵתנ ֶַ ?ָ 4ח ְונ ְִהיֶה ֲאנ ְ
ְאת ְ
ָ?נ ֶל ֶח" ,ורק בשנה השנייה ביקשו לח וזרעְ " :קנֵה א ָֹתנ ו ֶ
ֲד ָמה לֹא ֵת ָ ."7כלומר ,מדובר בשיטה שהמצרי עצמ
ְהא ָ
ְת ֶזרַע ְונ ְִחיֶה ְולֹא נָמת ו ָ
ֲב ִדי ְל ַפ ְרעֹה ו ֶ
עָ
מפנימי את עקרונותיה ומתאימי את בקשותיה מ השלטו למה שה מעריכי כאפשרי לקבל
בתנאי הנוכחיי .במילי אחרות ,יוס אינו מתואר כמי שממציא את השיטה ,אלא כמי שמצליח
להגשי שיטה קיימת ולמצות ממנה את המיטב עבור פרעה.
)ד( כוהני דת בעלי כוח כלכלי
כוהני מצרי מתוארי בפסוקי אלה כיחידי אשר הצליחו לשרוד בשנות הרעב ולא נאלצו למכור את
אדמת ואת גופ לפרעה .מה סוד כוח של כוהני מצרי? התורה עצמה מפרשת את הדבר באמרה
Bד ָמ ָת" .כלומר,
ָת ָל ֶה ַ& ְרעֹה ַעל ֵ -לֹא ָמ ְכר ֶאת ְ
ֲ7ר נ ַ
ְ0כל ֶאת Eח ָ; א ֶ
" ִ-י חֹק ַלֲ ֹ-הנִי ֵמ ֵאת ַ& ְרעֹה ו ְ
כוהני מצרי מקבלי קצבה קבועה )"חוק"( מפרעה ,ולכ אינ חשי על בשר את מוראות שנות
הרעב .נראה כי "חוק" זה קשור בתפקיד הכוהני .כלומר ,פרעה זקוק לה ,מכיוו שהחזיקו במפתחות
של עבודת האלי המצריי .לכ היה חייב להעניק לה את קצבת.

10

11
12

וראו מה שהשיב רש"י על זה )בעקבות התוספתא ,סוטה י ,ח(' " :ות זרע' – לזרוע האדמה .וא על פי
שאמר יוס 'ועוד חמש שני אשר אי חריש וקציר' ,מכיו שבא יעקב למצרי ,באה ברכה לרגליו,
והתחילו לזרוע ,וכלה הרעב" )רש"י ,בראשית מז  .(19לפי פירוש זה ,לא היה נית להעניק זרע קוד
לביאת יעקב למצרי ,מפני ששנות הרעב לא אפשרו לעבד את האדמה.
אכ ,א נניח שהשנה השנייה היא למניי שבע שנות הרעב )דבר שפרשני המקרא התלבטו בו( ,אזי נראה
שהזרע שנת לה יוס בשנה זו סיפק את צורכיה למש כל שנות הרעב הבאות ,כלומר היווה עבור
פתרו ארוטווח ולא פתרו לשנה אחת בלבד.
אומנ ג במצב זה יוס אינו מממש את זכותו של פרעה ליטול את כל היבול או את רובו .להיפ ,הוא
מותיר את רובו למצרי ונוטל לעצמו רק חמישית ממנו .וראו פירוש הרמב" לבראשית מז " :19והנה ראוי
שיטול המל שהוא אדו הקרקע ארבע הידות ואת החמישית ,אבל אני אתחסד עמכ ,שתטלו את חלק
בעל הקרקע ופרעה יטול החלק הראוי לאריס".
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מכיוו שכ ,כוהני מצרי ה היחידי שאינ נאלצי למכור את אדמת וגופ לפרעה .במילי
אחרות ,ה מצליחי לתרג את מעמד הדתי למנו כלכלי .מקרב כל אנשי מצרי ,ה היחידי
הנותרי בני חורי ,בעלי מקרקעי ,שאינ מגורשי ממקו מושב.
***
שילוב ארבעת העקרונות האלה מסביר כיצד יוס מנצל עבור פרעה מל מצרי את שנות הרעב כדי
להפו את כל המצרי מבני חורי לעבדי לפרעה .יש בכ כדי לצקת משמעות חדשה בביטוי הרווח
בתורה לתיאור מצרי כ"בית עבדי" 13.לא רק בני ישראל ה עבדי מצרי ,אלא ג המצרי עצמ
ה עבדי פרעה .מצרי פועלת אפוא על יסוד העקרונות של כלכלת בית עבדי.
הצבת עקרונות אלה עשויה להמחיש את דר החקיקה החברתיתכלכלית של התורה ,הנפרסת
בחומשי הבאי ,המעוצבת כתמונת תשליל של עקרונות הכלכלה המצרית.
)א( הסיוע לחלש – דבר שבמצווה
התורה אינה מציעה או ממליצה לבעל הרכוש לסייע לעניי ,אלא פוקדת עליו לעשות כ .המצוות
החברתיות דוגמת לקט ,שכחה ופאה ,החובה להלוות לעני או שחרור העבדי הנעשה במועדי
קבועי ,אינ דברי הנתוני לבחירתו של בעל הרכוש אלא חובות משפטיות המוטלות עליו .מצוות
אלה אינ מנוסחות באופ שונה מחובת של השומר להשיב את הפיקדו לבעליו ושל המזיק לפצות
את הניזק .על פי מצוות התורה ,העניי אינ מתחנני לקבלת עזרה ואינ תלויי ברצונו הטוב
וברחמיו של בעל הרכוש ,אלא הלה נתבע לממש את החובה המוטלת עליו לסייע לעניי.
מכא נובע שהסיוע לעני אינו דבר שבעל הרכוש יכול לסחור בו ולתבוע טובות הנאה תמורת
הענקתו ,אלא עליו לקיי את חובתו בלא קבלת תמורה מ העני .האפשרות המצרית להעניק לעני לח
או זרע תמורת כס או מקנה אינה זו שהתורה מורה עליה14.
)ב( לא הכול סחיר
עוד קובעת התורה כי יש דברי ,כגו החירות והנחלה ,שה כה שייכי לבעליה ,עד שבאופ
פרדוקסאלי הוא אינו יכול למכר לצמיתות .על פי די היובל ,שבו נעסוק בהרחבה בהמש ,בתו
ארבעי ותשע שני שבות הקרקעות לבעליה המקוריי .למעשה ,על פי די היובל לא נית למכור
<בל ְִ 6קנֶה ֵמ ֵאת
Bחר ַה ֵ
קרקעות אלא רק להחכיר אות לזמ קצוב ,ובלשו התורהִ 4ְ " :מ ְס ַ&ר ָ7נִי ַ
ית ָ ְִ 4מ ְס ַ&ר ְ7נֵי ְתבאֹת י ְִמ ָ-ר ָל ְ" )ויקרא כה .(15
ֲמ ֶ
עִ
ג האד אינו נמכר לצמיתות .דיני שחרור עבדי קובעי כי העבד העברי משתחרר בסו שש
שני לתחילת עבדותו או בשנת היובל .ג בהקשר זה ,המשמעות היא כי לא נית לקנות אד אלא רק
ֲ אֹת ָח ְפ ִ7י ֵמ ִע ָ> ְ ִ-י ִמ ְ7נֶה
ֶ ְ?ֵ 7ַ 4ח ָ
לשכור את כוח עבודתו לזמ ,ובלשו התורה" :לֹא י ְִק ֶ7ה ְב ֵעינ ָ

13
14

ֲב ִדי" )שמות כ .(2
י ֵמ ֶארֶ ִמ ְצ ַריִ ִמ ֵ<ית ע ָ
את ָ
ה$צ ִ
ֲ+ר ֵ
י א ֶ
למשל'" ,נ ִֹכי ה' ֱאל ֶֹה ָ
למותר לציי ,כי ג התורה מכירה מצבי שבה אד נאל למכור את נחלתו מחמת עוניו )ויקרא כה .(25
אול המצוות החברתיות שהיא קובעת נועדו להתמודד ע מצבי אלה .את הסיוע שהיא מורה להעניק
לעני במסגרת המצוות השונות לא נית להתנות בקבלת תמורה.
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ְ! ַכר ָ! ִכיר ע ָ
ֲב ְד ָ ֵ7ָ 77נִי" )דברי טו  15.(18מכא עולה ששני הדברי שהמצרי מכרו לבסו
לפרעה ,אדמת וגופ ,אינ ניתני למכירה עולמית במשטר החברתיכלכלי שהתורה קובעת.
)ג( אמצעי ייצור ועצמאות
כפי שנראה להל ,ג התורה מבחינה בי הענקת פירות הייצור לבי הענקת האמצעי הדרושי
לייצר ,אול היא מנצלת את ההבחנה הזאת באופ הפו למה שנהג במצרי .התורה אינה משתמשת
בהבחנה זו כדי לשעבד אנשי בני חורי ,אלא כדי לשחרר אנשי משועבדי .בשונה ממצוות לקט,
שכחה ופאה ,שבה אד מקבל תבואה שנית לאוכלה ,יש קבוצה אחרת של מצוות – כגו שחרור
עבדי ,שמיטת חובות ודי היובל – שאינ מעניקות לחלש לח לאכול אלא את התנאי הדרושי כדי
לייצר באופ עצמאי .את החירות שניתנה בשנה השישית לעבדות ,את שמיטת החובות בשנת השמיטה
או את הקרקע שהושבה ביובל ,אי אפשר לצרו מייד ,א באמצעות אד שהיה עני ומשועבד יכול
להיעשות ב חורי המייצר עבור עצמו ולא עבור אדוניו.
)ד( כוהני נטולי מקרקעי
ג דמות של כוהני ישראל מעוצבת בדג הפו לגמרי מכוהני מצרי .א כוהני מצרי ה היחידי
מבי המצרי המצליחי להישאר בעלי אדמות ,כוהני ישראל ה היחידי מבי העבריי שאסור לה
להחזיק נחלות קרקע:
ֹאכל.
ֲלת י ֵ
ָאלִ ,א ֵ8י ה' ְו ַנח ָ
ֲלה ִע י ְִ!ר ֵ
לֹא י ְִהיֶה ַלֲ ֹ-הנִי ַה ְל ִו<ִ ָ-ל ֵֶ 7בט ֵל ִוי ֵח ֶלק ְו ַנח ָ
ֲ7ר ִ= ֶ4ר ל )דברי יח .(2–1
ֲלת ַ-א ֶ
ֲלה לֹא י ְִהיֶה ? ְֶ 4קרֶב ֶא ָחיו ,ה' הא ַנח ָ
ְו ַנח ָ
הדבר היחיד שהכוהני זכאי לו הוא התרומות והמעשרות ושאר מתנות כהונה שה מקבלי מאת
הע .מתנות הכהונה האלה מזכירות במידת מה את קצבת כוהני מצרי מאת פרעה ,א יש ביניה
הבדל מהותי :מתנות הכהונה במצרי באו כתוספת למקרקעי שהכוהני החזיקו בה ,ואילו מתנות
כוהני ישראל ה תחלי לאיזכות להחזיק בנחלות קרקע 16.אכ ,לא לחינ התורה מונה את בני שבט
לוי יחד ע שאר המעמדות החלשי בחברה; בשונה מ התיאור המיוחס למצרי ,בתמונת העול
Bל ָמנָה,
ָת ָ6ה ַל ֵ? ִויַ ,לֵCר ַל<ָת ו ְָל ְ
שהתורה יוצרת באמצעות חוקיה אי טבעי יותר מאשר הצירוְ " :ונ ַ
ְ0כל ִב ְָ 7ער ָ
ו ְ
ֶי ְו ָ! ֵבע" )דברי כו  17.(12במילי אחרות ,התורה נוטלת מידי הכוהני את הבעלות על
המקרקעי ,כדי שלא יוכלו להפו את הכוח הדתי שבידיה ליתרו כלכלי18.

15
16
17
18

דברי אלה נכוני כמוב ביחס לעבד עברי ,א לא ביחס לעבד נוכרי )עבד כנעני( .על כ ארחיב בהמש.
אשר לבתי הלוויי בערי המיוחדות לה ראו ויקרא כה  ;34–32במדבר לה .8–1
ראו ג דברי יד  ;29דברי טז .14–11
העובדה שבהמש מתוארי כוהני שהשחיתו את דרכ על ידי ניצול כוח הדתי )ראו למשל שמואל א,
ב( אינה גורעת מ החזו שהתורה מציבה.
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סיפור ניהולה של מצרי בשנות הרעב בידי יוס מתגלה אפוא כתמונת תשליל של עקרונות יסוד
עיקריי בתפיסת התורה .החקיקה החברתיתכלכלית המופיעה בחומשי הבאי אינה אלא פענוח
ומימוש של עקרונות יסוד אלה.
בהקשר של איסור גילוי עריות ,התורה מציינת את מצרי כדג האולטימטיבי לשלילה וגינוי,
ומזהירה את בני ישראל מלנהוג כמעשה אר מצרי .דומני שג בהקשר החברתיכלכלי שהתורה
ְְ 7ב ֶ 54ָ 6לֹא ַתעֲ! ][...
ֲ7ר י ַ
ֲ!ה ֶארֶ ִמ ְצ ַריִ א ֶ
מעצבת ,אפשר לראות מעי מוטו בפסוקַ -ְ " :מע ֵ
יה לֹא ֵת ֵלכ" )ויקרא יח .(3
ב Eח; ֵֹת ֶ
ְ

המצוות החברתיות כלכליות שבתורה :סקירה ראשונית
כדי שנוכל לעיי כראוי בעקרונות היסוד המקופלי במצוות החברתיות שבתורה ,נפתח בהצבת מצוות
אלה אחת אחת על שולחננו .סקירה קצרצרה זו ,שכשלעצמה אי בה חידוש ותיעשה בתמצית בלבד,
הכרחית כדי שנוכל לדו בתמונה הכללית של המצוות החברתיותכלכליות שבתורה ,ובמשמעויות
העומק שלה ,ולא רק בכל מצווה בנפרד19.

בעול המקרא קבוצת בני השכבות החלשות מורכבת מכמה תת קבוצות ,אשר לכל אחת מה
מאפייני ייחודיי וכלפיה מכוונות מצוות חברתיות מסוימות .תתקבוצה אחת היא העניי שאי
ביכולת לספק לעצמ את צורכי הקיו הבסיסיי .עימ יש ג למנות את הגר ,היתו והאלמנה20,
אשר א ה נתפסי כחסרי משענת כלכלית משפחתית ואשר זקוקי לסיוע 21.תתקבוצה שנייה היא
העבדי ,אשר אומנ נהני מסיפוק צורכי המזו הבסיסיי בבית אדונ ,אול ה נעדרי חירות
ונתוני למרות המוחלטת של אחרי .תתקבוצה שלישית היא הלוי ,אשר כפי שנראה להל
נחשבי בעולמה של התורה קבוצה חלשה שעלולה להיות מנוצלת לרעה בידי המלווי המתעשרי על
גב .שלוש תתקבוצות אלה – העניי ,הלווי והעבדי – אינ מנותקות זו מזו ,אלא פעמי רבות
קשורות זו בזו ומובילות זו לזו .תרחיש מרכזי שעמו התורה מתמודדת הוא של אד שמידרדר כלכלית
והופ להיות חסר רכוש ,כתוצאה מכ בשל עוניו הוא נאל ליטול הלוואה בריבית נש ,ולאחר שהוא
אינו יכול לעמוד בתנאיה ולפורעה הוא נאל למכור עצמו לעבדות 22.המצוות החברתיות השונות
שבתורה מכוונות להתמודדות ע כל אחת מתתקבוצות אלה של תחנות העוני.

מצוות השדה
קבוצת המצוות הראשונה היא מצוות השדה ,שבמסגרת חייב אד להפריש חלק מ התבואה בעבור
העניי .כמה פעמי התורה מצווה את בעל השדה להותיר מקצת מיבולו לעניי .הוא מנע מלקצור את
19
20
21
22

לדוגמה של מסקנות שגויות שעלולות לנבוע מהחמצת הפרספקטיבה הרחבה של המצוות החברתיות
כלכליות של התורה ראו להל הערה .59
לדיו מרוכז במצוות המגינות על הגר ,היתו והאלמנה ראו בנט אי צדק  .23השוו פנשמ "יתו ואלמנה".
לניסיו להבחי בי הגר היתו והאלמנה לבי העני והאביו ראו השערתו של לופינק "עוני" .40
ראו למשל את רצ הפסוקי בויקרא כה  ,55–25המתארי כרוניקה של הידרדרות לעוני המורכבת מ
השלבי של מכירת קרקע וירידה לעוני ,נטילת הלוואה ולבסו שעבוד כעבד .השוו תוספתא ,ערכי ה ,ט.
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כל השדה ,אלא עליו להותיר עבור העניי פאה אחת בלתי קצורה .כ אסור לו לחזור ולאסו יבול
שנפל בעת הלקט או תבואה שנשכחה בשדה ,הנותרי א ה עבור העניי .מצוות דומות מתייחסות
ג לבציר הענבי 23ולמסיק הזיתי:
Bר ְצ ֶכ לֹא ְת ַכ ֶ?ה ְ&Bת ָ! ְד ָ ִל ְקצֹר ו ְֶל ֶקט ְק ִצ ְיר ָ לֹא ְת ַל ֵ;ט .ו ְַכ ְר ְמ ָ
Eצ ְר ֶכ ֶאת ְק ִציר ְ
בק ְ
ְ
יכ )ויקרא יט –9
פרֶט ְַ -ר ְמ ָ לֹא ְת ַל ֵ;ט ֶל ָענִי ו ְַלֵCר ֲַ 6עזֹב א ָֹת ֲא ִני ה' ֱאל ֵֹה ֶ
עלל ֶ
לֹא ְת ֵ
.(10
Bל ָמנָה י ְִהיֶה
ְַ 7כ ְח ָ 6ע ֶֹמר ֶַ Fָ 4דה לֹא ָת7ב ְל ַק ְחַ 6לֵCר ַל<ָת ו ְָל ְ
ִ-י ִת ְקצֹר ְק ִצ ְיר ָ ְב ָ! ֶד ָ ו ָ
י ַלֵCר ַל<ָת
ֵית ָ לֹא ְת ַפ ֵאר ֲ Bח ֶר ָ
י-ִ .י ַת ְחֹ4ט ז ְ
ֲ!ה י ֶ
י ְ4כֹל ַמע ֵ
ֶכ ָ ה' ֱאל ֶֹה ָ
ָד ָ
ְל ַמ ַע י ְָבר ְ
Bל ָמנָה י ְִהיֶה )דברי כד .(20–19
ו ְָל ְ
י7ת" למחזור השמיטה
התורה קובעת מצווה נוספת שעניינה נטילת מעשר מ היבול " ַ8ָ 4נָה ַה ְִ 8ל ִ
ְ! ֵבע" 24.מעשר זה ,שמאוחר יותר נקרא בלשו
ֶי ו ָ
ְ0כל ִב ְָ 7ער ָ
Bל ָמנָה ,ו ְ
ונתינתו " ַל ֵ? ִויַ ,לֵCרַ ,ל<ָת ו ְָל ְ
חכמי "מעשר עני" ,מזכיר במידת מה את מצוות לקט שכחה ופאה ,שכ א במסגרתו העניי מקבלי
מתבואת השדה 25.בר ,השוני ביניה ניכר ה בצורת העברת התבואה ה בתדירותה .בזמ שבמסגרת
מצוות לקט שכחה ופאה העניי באי אל תו השדה כדי לקצור ולאסו תבואה ,במסגרת מצוות
מעשר עני היבול נקצר ונאס ונית לה כ שיוכלו לאוכלו .לקט שכחה ופאה ניתני בקביעות מדי
שנה ,ואילו מעשר עני נית בתדירות נמוכה יותר .מכא ההשפעה הקטנה יותר שיש לו ,באופ יחסי ,על
הבטחת רווחת של העניי.

מצוות השבת
ג מצוות המנוחה ביו השביעי ראויה להימנות ע המצוות החברתיות שבתורה ,שכ א היא
מבטיחה העברת טובי – מנוחה – לעבדי .כלומר ,כדי למנוע מצב שבו המנוחה תהיה נחלת של
אדוני בני חורי לבד ,בעוד עבדיה יעמלו שבעה ימי בשבוע ,מבטיחה התורה מנוחה שבועית
לכול .ההיבט הסוציאלי של השבת בא לידי ביטוי בעיקר בספר דברי ,המדגיש כי תכלית השבת היא
מנוחת העבד והאמה:
ית ָ-ל
ָמי ֲַ 6עבֹד ו ְָע ִ! ָ
י7ֶ 7ֵ .ת י ִ
ֲ7ר ִצ ְָ ה' ֱאל ֶֹה ָ
ָ7מר ֶאת י ַה ַ4ָ 8ת ְל ַק ְ=-ַ 7א ֶ
ב ֶ ָ 6ו ְַע ְב ְ= ָ
בנ ְָ ִ
6Bה ִ
אכה ָ
ֲ!ה ָכל ְמ ָל ָ
י לֹא ַתע ֶ
יעי ַ4ָ 7ת ַלה' ֱאל ֶֹה ָ
אכ ֶ .ָ 6וְי ַה ְִ 8ב ִ
ְמ ַל ְ
23
24

25

להבדל בי המשמעות המקראית של מצוות עוללות לבי משמעותה בספרות חז"ל ראו ורמ ושמש לגלות
נסתרות  ;232שמש מקומרא לחז"ל .76
דברי כו  .12ראו ג דברי יד  .29–28מפשטי הפסוקי אי זה ברור א מעשר זה נית בשנה השלישית
למחזור השמיטה ,או שמא מדי שלוש שני ,כלומר בשנה השלישית ובשנה השישית ,כפי שקבעו חכמי.
על כ ,ועל מקבילות נוספות בהלכה הקדומה ,ראו קויפמ תולדות א  ;147אלבק זרעי  ;243ויינפלד
"מעשר"; רופא "דיני מעשר" .27
לכ ג יש לצר את המצווה לשת את הגר ,היתו והאלמנה בשמחת המועדי בעת העלייה לרגל
)דברי טז .(17–9
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מ.
ֲמ ְת ָ ָָ -
ָנח ַע ְב ְ= ָ ַוא ָ
ֶי ְל ַמ ַע י ַ
ֲ7ר ִָ 7ְ 4ער ָ
ְ7ר ָ ַו ֲחמ ְֹר ָ ו ְָכל ְֶ 4ה ְמ ְֶ ָ 6וג ְֵר ָ א ֶ
ֲמ ֶת ָ ו ְ
ַוא ָ
ב ְזר ַֹע נְטיָה ַעל ֵ-
ָקה ִ
י ִמ ָ4ְ 8יָד ֲחז ָ
ֲ ה' ֱאל ֶֹה ָ
ִית ְֶ 4ארֶ ִמ ְצ ַריִ ַו< ִֹצא ָ
ָכ ְר ָ-ִ 6י ֶע ֶבד ָהי ָ
ְוז ַ
י ַלעֲ!ת ֶאת י ַה ַ4ָ 8ת )דברי ה .(14–11
ִצ ְָ ה' ֱאל ֶֹה ָ
ֲמ ְת ָ ָָ -
ָנח ַע ְב ְ= ָ ַוא ָ
נימוק זה – " ְל ַמ ַע י ַ
מ" – הבא יחד ע התזכורת כי א אתה ,האדו ,היית עבד
באר מצרי ,ממקד את תכליתה של השבת בחלוקה צודקת של המנוחה בי בני החברה .הנמקה
יעי ִֹ47ְ 6ת
ב< ַה ְִ 8ב ִ
י ַ
ֲ! ָ
ֲ!ה ַמע ֶ
ָמי ַ6ע ֶ
קרובה ,א לא זהה לגמרי ,מופיעה בספר שמות7ֶ 7ֵ " :ת י ִ
ְהֵCר" )שמות כג .(12
ֲמ ְת ָ ו ַ
ָפ 4ֶ 7א ָ
ֶ ְו ִיֵ 9
7ר ָ ַו ֲחמֹר ָ
ָנח ְ
ְל ַמ ַע י ַ
בפרשיות אחרות השבת מופיעה תו הדגשת ההיבטי התיאולוגיי שלה ,קרי קדושתה ,אלוהיותה,
והיותה זכר למעשה בראשית 26.שאלת היחס בי ההצדקה החברתית של השבת לבי ההצדקה
התיאולוגית חורגת מגבולות יריעה זו.

מצוות העבדי
שורה ארוכה של מצוות מתייחדות להגנה על העבדי ,אשר נחשבו בעת העתיקה חלק קבוע וטבעי של
הסדר החברתי .מצוות אלה עניינ צמצו ניכר של מוסד העבדות ומיתונו .רבות נכתב בהקשר זה,
ואסתפק אפוא באזכור קצרצר של כמה נקודות מרכזיות 27.כא חשובה ההבחנה בי עבד עברי ,שעל
שעבודו הוטלו הגבלות נרחבות במיוחד ,לבי עבד נוכרי )שמאוחר יותר כונה "עבד כנעני"( ,שבה
ההגבלות מתונות יותר ,א שג בעניינו קבעה התורה חידושי משמעותיי להגנת מעמדו.
בהקשרו של העבד העברי התורה קובעת את המצוות הבאות .ראשית ,העבדות מוגבלת בזמ.
בחלק מ הפסוקי נקבע כי היא פוקעת בתו שש שני לתחילת עבדותו של העבד:
ֵצא ַל ָח ְפ ִ7י ִח) ָ9שמות כא 28.(2
ב ְִ 8ב ִעת י ֵ
ִ-י ִת ְקנֶה ֶע ֶבד ִע ְב ִרי ֵ7ָ 77נִי ַי ֲעבֹד ַ

לעומת זאת ,במקומות אחרי נקבע כי העבדי משתחררי בשנת היובל:
ת7ב י ְִהיֶה ִע ָ> ְ ַעד
י ִע ָ> ְ ְונ ְִמ ַ-ר ָל ְ לֹא ַת ֲעבֹד ֲ 4עב ַֹדת ָע ֶבדִ !ָ -ְ .כיר ְָ -
0ח ָ
ָמ ִ
ו ְִכי י ְ
ֲחַGת ֲאב ָֹתיו
ְאל א E
ְ7ב ֶאל ִמ ְְ &ַ 7ח 6ו ֶ
בנָיו ִע> ו ָ
ָצא ֵמ ִע ָ> ְ הא ָ
ְ7נַת ַה< ֵֹבל ַי ֲעבֹד ִע ָ> ְְ .וי ָ
יָ7ב )ויקרא כה .(41–39
שני מועדי שחרור אלה נבדלי זה מזה בכמה היבטי :כא המחזור הוא ב שש שני וכא חמישי;
מחזור שש השני נמנה באופ אישי לכל עבד מתחילת עבדותו ואילו מחזור חמישי השני נקבע
באופ אחיד עבור כלל העבדי בלא תלות בתחילת עבדות .נראה ששני מעגלי השחרור מבטאי
26
27
28

יעי ַעל ֵ=
ֲ+ר ָ< ַוָCנַח ַ<ַ $Cה ְִ Bב ִ
ְאת ָ=ל א ֶ
ְאת ָה'רֶ ֶאת ַה ָCו ֶ
ָמי ָע ָAה ה' ֶאת ַה ַָ Bמיִ ו ֶ
למשל=ִ " :י ֵ+ֶ +ת י ִ
ַ ה' ֶאת יַ $ה ַ<ָ Bת ַוי ְַק ְ+ֵ Eה) "Dשמות כ  .(10על כ ראו שביד הפילוסופיה של התנ"  .236עוד על
ֵ<ר ְ
השבת בתורה ,ועל שאלת זיקתה למוסד ה sapattuהאשוריבבלי ראו טיגאי "שבת"  ;83רובינסו שבת.
להרחבה ראו יפת "שחרור עבדי"; אחיטוב ומנדלסו "עבד"; ויינפלד דברי  ;282מילגר ויקרא .2251
ראו ג אורב "עבדי".
וכ בדברי טו  .12השוו ע סעי  117בחוקי חמורבי ,הקובע כי אד שנמכר לעבדות בשל חוב שלא
שול יצא לחופשי לאחר שלוש שני.
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רציונלי שוני .המחזור הראשו נועד להיטיב ע העבד ולקצוב זמ מירבי למש עבדותו .לפיכ
השני נמנות לכל עבד לפי תחילת עבדותו .המחזור השני ,לעומת זאת ,תכליתו היא כינו רפורמה
חברתית של שחרור מעמד העבדי .לפיכ ,כא המחזור נקבע בצורה אחידה וכוללת ,שאינה תלויה
במש עבדותו של עבד זה או אחר.
הבדל זה בי שני מעגלי השחרור יכול להסביר הבדל נוס ביניה .התורה קובעת שהשחרור בתו
שש השני נית לעבד ,א אינו נכפה עליו; על פי התורה ,העבד רשאי לבחור להישאר בבית אדוניו ,אז
רוצעי את אוזנו והוא נותר עבד לעול 29.לעומת זאת ,בדי היובל לא ניתנה לעבד האפשרות להישאר
בבית אדוניו .מה בי השחרור בשש שני ,המוצע לעבד א אינו נכפה עליו ,לבי השחרור ביובל,
שנכפה עליו בלא מת אפשרות בחירה? נראה כי עניי זה נובע מ התכלית השונה של כל אחד ממעגלי
השחרור .מעגל שש השני נועד להיטיב ע העבד ,על כ החירות מוצעת לו א אינה נכפית עליו.
לעומת זאת ,השחרור ביובל נועד לתכלית של רפורמה חברתית כוללת ,ולא להג על עבד זה או אחר,
ולפיכ הוא אינו נתו לשיקול דעתו אלא חל עליו כהכרח חברתי30.
החשיבות של שחרור העבדי נומקה על ידי התורה ברעיו של עבדות האד לאלוהיו ,שאינה
ִ> ְכר ִמ ְמ ֶ-רֶת
אתי א ָֹת ֵמ ֶא ֶר ִמ ְצ ָריִ לֹא י ָ
הצ ִ
ֲ7ר ֵ
ֲב ַדי ֵה א ֶ
יכולה להתחל בעבדות לבשר וד-ִ " :י ע ָ
ָע ֶבד" )ויקרא כה  31.(42העבדות לה' מתפרשת במובנה הדתי והמוסרי ,כלומר כניעה לאל וקיו
מצוותיו32.

בספר דברי הוסיפה התורה מצווה נוספת ,שעל משמעותה החברתית כלכלית אעמוד בהמש.
כאשר העבד משתחרר אי לשלחו בידיי ריקות ,אלא על אדונו להעניק לו מיבולו וממקנהו:

29

30

31
32

שמות כא  ;6–5דברי טו  .17–15מתו הפסוקי ניכר כי התורה רואה בשלילה את בחירת העבד להישאר
בבית אדוניו .והשוו ע סעי  282בחוקי חמורבי ,הקובע כי עבד הכופר בשלטו אדונו ייענש בקטיעת
אוזנו .כלומר ,בעוד חוקי חמורבי מענישי את העבד על רצונו להשתחרר מאדוניו ,התורה מענישה את
העבד על רצונו להישאר בבית אדוניו .לשו אחר ,התורה רואה ברצונו של העבד להישאר בבית אדוניו
כפירה באדנותו של ה'.
מאוחר יותר שילבו חכמי את שני מחזורי השחרור זה בזה ,ולש כ ה דרשו את המילה "לעול"
ֲבדְ $לע ָֹל" ,שמות כא  (6כמציינת את שנת
ָצע ֲאדֹנָיו ֶאת 'זְנְ Fַ <ַ $ר ֵצ ַע ַוע ָ
המופיעה בפרשת עבד נרצע )" ְור ַ
היובל ,כלומר העבד יכול לבחור שלא לצאת לחופשי בסו שש שני לתחילת עבודתו ,א בהגיע שנת
היובל הוא חייב לצאת לחופשי .ראו למשל מכילתא דרבי ישמעאל ,משפטי ,מסכתא דנזיקי ,פרשה ב
)מהדורת האראוויטרבי " :(253ועבדו לעול ,עד היובל".
ראו ג ויקרא כה .55
וראו ויינפלד משפט וצדקה " :7קיי הבדל מכריע בי התפיסה הישראלית לזו המיסופוטאמית והמצרית.
בישראל העבדות לאל מבטאת את הכניעה לרצונו של האל ומצוותיו הדתיות מוסריות ,ואילו
במיסופוטמיה ומצרי העבדות לאל היא פשוטה כמשמעה :עבודה למע האלי במקדש ,לשו אחר:
סיפוק צורכי האל בביתו ] [...תפיסה זו נעוצה בהשקפה המיתית המיסופוטאמית ,כי האנשי נבראו לשאת
בעול העבודה במקדשי ,כדי לשי דרור לאלי עצמ .לפי תפיסה זו ,הוכרז הדרור בשעת הבריאה
לאלי ולא לאנשי ,בניגוד לתפיסה הישראלית שהאל הבורא הכריז על חירות לנבראי בשעת הבריאה,
והציות לאל הוא תוצאה של חירות זו".
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מ< ְִק ֶב ָ
מְָ Cרנ ְָ ִ
ֵיקַ .ה ֲענֵיק ֲַ 6ענִיק ל ִמ@ֹאנ ְָ ִ
ו ְִכי ְת ֶַ ?ְ 7חָ 9ח ְפ ִ7י ֵמ ִע ָ> ְ לֹא ְת ֶַ ?ְ 7ח 9ר ָ
י ַעל ֵ-
ִית ְֶ 4ארֶ ִמ ְצ ַריִ ַו< ְִפ ְ= ָ ה' ֱאל ֶֹה ָ
ָכ ְר ָ-ִ 6י ֶע ֶבד ָהי ָ
י ִ 6ֶ 6לְ .וז ַ
ַכ ָ ה' ֱאל ֶֹה ָ
ֲ7ר ֵ4ר ְ
אֶ
0נ ִֹכי ְמ ַצ ְָ ֶאת ַה ָ= ָבר ַהֶGה ַה< )דברי טו .(15–13
התורה קובעת מצוות נוספות בעניינו של העבד העברי .בהמש לפסוקי שנזכרו לעיל בעניי שחרור
העבד ביובל נאמר:
אתי
הצ ִ
ֲ7ר ֵ
ֲב ַדי ֵה א ֶ
י ִע ָ> ְ ְונ ְִמ ַ-ר ָל ְ לֹא ַת ֲעבֹד ֲ 4עב ַֹדת ָע ֶבד ]-ִ [...י ע ָ
0ח ָ
ָמ ִ
ו ְִכי י ְ
י )ויקרא
ֵאת ֵמ ֱאל ֶֹה ָ
ֶ ְוָיר ָ
ִ> ְכר ִמ ְמ ֶ-רֶת ָע ֶבד .לֹא ִת ְר ֶ=ה ב ְָ 4פר ְ
א ָֹת ֵמ ֶארֶ ִמ ְצ ָריִ לֹא י ָ
כה .(43–39
אסור אפוא להטיל על העבד "עבודת עבד" ולרדות בו "בפר" .בזמ שאי זה מחוור א איסור
"עבודת עבד" משמעו הגבלה על מש זמ העבדות )עד היובל( 33או שמא על סוג העבודות שמותר
להטיל על העבד 34,איסור על רדייה בפר ודאי עניינו שלא להטיל על העבד עבודות קשות במיוחד35.
מכל מקו ,א מצרפי את המגבלות על מש העבדות ועל סוג העבודות שנית להטיל על העבד,
מתבקשת המסקנה כי מבחינות מסוימות העבד העברי קרוב יותר להיות עובד מאשר עבד 36.התורה
ת7ב י ְִהיֶה ִע ָ> ְ" )ויקרא כה ִ !ְ -ִ " ;(40כיר
עצמה עמדה על כ כשכמה פעמי חזרה ואמרהִ !ָ -ְ " :כיר ְָ -
ֲב ְד ָ ֵ7ָ 77נִי"
ֶי" )ויקרא כה -ִ " 37;(53י ִמ ְ7נֶה ְ! ַכר ָ! ִכיר ע ָ
ֶ ְל ֵעינ ָ
ָ7נָה ְ7ָ 4נָה י ְִהיֶה ִע> לֹא י ְִר=ֶֶ 4ְ 9פר ְ
)דברי טו 38.(18
התורה קבעה מצוות נוספות ביחס לעבד .מצוות אלה מגינות על אינטרסי בסיסיי יותר של העבד
מאשר הגבלת מש העבדות וסוג העבודות .לגבי מצוות אלה התורה לא ציינה כי ה חלות דווקא על
עבד עברי 39.מכא הסיקו חכמי כי מצוות אלה חלות על עבד נוכרי .מצוות אלה משנות את מעמדו
המשפטי של העבד מ היסוד .ראשית ,התורה קובעת כי אדו שהיכה את עבדו וגר למותו חייב מיתה:
ימיִ
ִ Bא י א ַ
ָקְ .
מת ַַ 6חת יָד ָנקֹ ִיֵ 9
ֲמת ֶַ 8ֵ 4בט ֵ
ַ-ה ִאיֶ 7את ַע ְב= א ֶאת א ָ
ו ְִכי י ֶ
-ִ ;Eי ַכ ְס& הא )שמות כא .(21–20
ַי ֲעמֹד לֹא י ַ

33
34
35
36
37
38
39

כ עולה לכאורה מתו ההקשר שבו נאמר הציווי שבפסוק לט.
כ פירשו חכמי .ראו ,למשל ,מכילתא דרבי ישמעאל ,משפטי ,מסכתא דנזיקי ,פרשה א )מהדורת
האראוויטרבי " :(248לא תעבוד בו עבודת עבד ,מכא אמרו ,לא ירחו לו רגליו ולא ינעול לו מנעליו
ולא יטול לו כלי לבית המרח" .ראו ג ספרא ,בהר ,פרשה ה )מהדורת וייס קט ע"ב(.
משמעות הביטוי "עבודת פר" היא עבודה קשה הממררת את חיי העבד .ראו שמות א  .14–13ראו ג
ספרא ,בהר ,פרשה ו )מהדורת וייס קט ע"ב(" :לא תרדה בו בפר ,שלא תאמר בו הח את הכוס הזה והוא
אינו צרי ,הצי לי את הכוס והוא אינו צרי ,עדור תחת הגפ עד שאבוא".
א שמבחינות אחרות יש בו מאפייני של עבדות ,כגו האפשרות להשיאו שפחה ,והאפשרות של רציעת
אוזנו )שמות כא .(6–1
ראו ג ויקרא כה .50
וראו פילו "על החוקי" ב  ,81בעמ' " :39אנשי שכאלה מכוני עבדי ,א לאמתו של דבר ה
פועלי" .להרחבה ראו יפת "שחרור עבדי"  ;245ליפשי עובד וקבל .70
באופ המאפשר כמה פרשנויות של הפסוקי.
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בהמש התורה קובעת כי א האדו גר לפגיעה בגופו של העבד – השחית את עינו או הפיל את שינו
– יצא העבד לחירות:
ְֶ ?ְ 7חַ 6ַ 9חת ֵעינ .ו ְִא ֵ7
ֲתַ 5ל ָח ְפ ִ7י י ַ
ְ7ח ָ
ֲמת ו ִ
ַ-ה ִאיֶ 7את ֵעי ַע ְב= א ֶאת ֵעי א ָ
ו ְִכי י ֶ
ְֶ ?ְ 7חַ 6ַ 9חת ִ) 97שמות כא .(27–26
ֲמת י ִַ&יל ַל ָח ְפ ִ7י י ַ
ַע ְב= א ֵ 7א ָ
המשמעות של מצוות אלה ,שאי לה דומה בחוקי התקופה ,היא כי א שהעבד הוא רכושו של האדו
ועל כ האדו רשאי להכותו )" ִ-י ַכ ְס& הא"( ,בכל זאת אי העבד רכוש גמור של האדו באותו מוב
שהשור והחמור ה רכוש האדו .חייו וגופו של העבד אינ של האדו ,ולפיכ א הוא משחית את
גופו עליו לתת על כ את הדי 40.בשפת הזכויות נית לומר ,כי כא התורה קובעת את ההכרה בזכותו
של העבד ,באשר הוא אד ,לחיי ולשלמות הגו41.
נראה כי לרצ מצוות אלה יש לצר את האיסור להסגיר עבד בורח אל אדוניו .בשונה מ השור
והשה ,לגביה נקבע הציווי על מוצא להשיב לבעליו 42,לגבי המוצא עבד בורח נקבע האיסור:
ֲ7ר
ֵ7ב ְִ 4ק ְר ְ>ָ 4ַ ָ 4ק א ֶ
י ֵמ ִע ֲאדֹנָיוִ .ע ְ> ָ י ֵ
ֲ7ר ִי ֵָ 9צל ֵא ֶל ָ
לֹא ַת ְס ִCיר ֶע ֶבד ֶאל ֲאדֹ ָניו א ֶ
ֶי ַT4ב ל לֹא 6נֶ) 9דברי כג 43.(17–16
Bחד ְָ 7ער ָ
י ְִב ַחר ְַ 4

מצווֹת הלוואה
כאמור ,תתהקבוצה השלישית של בני השכבות החלשות היא הלווי .מערכת היחסי שבי מלווי
לבי לווי נתפסה על ידי התורה כמועדת ליצירת עוולות חברתיות .בעול המקרא המלווי ה על פי
רוב בעלי רכוש והלווי ה עניי .אד בעל אמצעי אינו נזקק להלוואה ,שכ בתקופה זו האשראי
עדיי אינו מכשיר כלכלי יצרני .אופייני בהקשר זה הפסוק המזהה את הלווה ע העניִ " :א ֶֶ -ס ְַ 6לוֶה
ֶאת ַע ִ>י ֶאת ֶה ָענִי ִע ָ> ְ" )שמות כב  44.(24כשמצרפי להלוואה את הריבית הריהי הופכת להיות אחד

40

41
42
43
44

השוו אחיטוב ומנדלסו "עבד" " :10לפי החוק המיסופוטמי אי לו לאדו שו התחייבות כלפי עבדו:
העבד הוא קניינו והוא רשאי לעשות בו חפצו .לא כ בדיני המקרא המגבילי את שליטתו של האדו בגופו
של העבד" .להרחבה ראו הרב סמט עיוני  .327סמט קשר לכ את הדי הקובע שבמקרה של שור שנגח
עבד והרגו יש לשל סכו קבוע לאדו )שמות כא  ,(32להבדיל מתשלו המשק את שוויו הריאלי של
העבד בשוק העבדי .ג הדי הקובע את סקילתו של שור שנגח עבד ,בדומה לסקילתו של שור שנגח ב
חורי )שמות כב  ,(32–29מלמד על ראייתו של העבד כאד ולא כרכוש גרידא.
על היחס בי המצוות החברתיותכלכליות לבי שיח הזכויות ראו להל פרק ה.
י" )דברי כב .(1
'ח ָ
יב ְל ִ
י אֶ $את ֵAי $נ ִִָ Eחי ו ְִה ְת ַע ְַ Gמ ֵָ 0מ ֶה ָה ֵ+ב ְֵ +ִ 0
'ח ָ
"לֹא ִת ְר ֶאה ֶאת $+ר ִ
השוו חוקי חמורבי ,ס' " :16כי יסתיר איש עבד )נמלט( או אמה נמלטת של הארמו ] [...בביתו ולא
הוציא)ו( לקריאת הכרוז – בעל הבית ההוא מות יומת" )מלול קובצי הדיני( .על כ ראו מנדלסו עבדות
 ;59ווסטברוק "עבד ואדו" .1670
א$צרַ $ה$Hב ֶאת ַה ַָ Bמיִ
ברוח זו ,למשל ,מבר ה' את ישראל שיהיו מלווי ולא לווי" :י ְִפ ַ0ח ה' ְל ָ ֶאת ָ
ְ0Iה לֹא ִת ְלוֶה" )דברי כח  ,(12ומזהיר
ַ<י ו ָ
ִית $Jיִ ר ִ
ֶ ו ְִה ְלו ָ
ֲAה יָד ָ
ֵ ֵאת ָ=ל ַמע ֵ
Dל ָבר ְ
Iר ְצ ָ ְ< ִעְ $0
ָל ֵתת ְמ ַטר ְ
ְ0Iה ֵתרֵד ַמ ָHה ָHָ Fה .הDא
י ַמ ְע ָלה ְָ Fע ָלה ו ָ
ֲלה ָע ֶל ָ
ֲ+ר ְ< ִק ְר ְ< ָ ַיע ֶ
אות בהמש בפסוקי הקללותַ " :הֵJר א ֶ
ְ0Iה ְִ 0היֶה ְל ָזנָב" )ש .(44–43 ,על כ ראו זליגמ "הלוואה" .271
ְ0Iה לֹא ַת ְלוֶ DKהDא י ְִהיֶה ְלרֹא +ו ָ
י ְַלו ְָ ו ָ
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צדק דלי :עקרונות דיני הרווחה מ התורה לספרות חז"ל

המכשירי המרכזיי שבאמצעות בעלי הרכוש מתעשרי על גב של העניי .לפיכ ,התורה קובעת
מער של של מצוות שנועדו למנוע מצב זה ,ולהפו את ההלוואה ממכשיר כלכלי של ניצול העניי
למכשיר חברתי שנועד להיטיב את רווחת45.
מער זה של מצוות כולל את החובה לסייע לעניי בדר של מת הלוואה:
>B
י נ ֵֹת ָל ְ לֹא ְת ֵ
ֲ7ר ה' ֱאל ֶֹה ָ
Bר ְצ ָ א ֶ
ֶי ְְ 4
Bחד ְָ 7ער ָ
י ְַ 4
Bח ָ
Bחד ֶ
ִ-י י ְִהיֶה ְב ָ ֶא ְבי ֵמ ַ
יט9
ֲב ֶ
ֲבט ַ6ע ִ
ְהע ֵ
י ָה ֶא ְבי-ִ .י ָפת ַֹח ְִ 6פ ַ6ח ֶאת י ְָד ָ ל ו ַ
0ח ָ
ֶאת ְל ָב ְב ָ ְולֹא ִת ְק&ֹ ֶאת י ְָד ָ ֵמ ִ
ַעל ֵלאמֹרָ :ק ְר ָבה ְ7נַת
ֶח ַסר לִ .ה ֶָ 8מר ְל ָ ֶ& י ְִהיֶה ָד ָבר ִע ְל ָב ְב ָ ְב ִל< ַ
ֲ7ר י ְ
ֵ=י ַמ ְחסֹר א ֶ
ְהיָה ְב ָ
י ֶאל ה' ,ו ָ
י ָה ֶא ְבי ְולֹא ִת ֵ 6ל ו ְָקרָא ָע ֶל ָ
0ח ָ
ָעה ֵעינ ְָ ְִ 4
ַה ֶַ 8בע ְַ 7נת ַה ְִ 8מ ָTה ְור ָ
י ְָ 4כל
ֶכ ָ ה' ֱאל ֶֹה ָ
ֵח ְטא .נָת ִ 6ֵ 6ל ְולֹא ֵירַע ְל ָב ְב ָ ְִ 4ת ְ ָ 6ל-ִ ,י ְִ 4ג ַלל ַה ָ= ָבר ַהֶGה י ְָבר ְ
ָד ָ )דברי טו .(10–7
בכֹל ִמ ְַ 7לח י ֶ
ֲ! ָ ְ
ַמע ֶ
יש לית את הדעת לכ שבפסוקי אלה התורה מצווה על סיוע לעני בדר של מת הלוואה ,ואינה
מציינת סיוע בדר של נדבת חינ .קביעה זו מבוססת על כמה אדני .ההקשר שבו פסוקי אלה
נטועי הוא מצוות שמיטת חובות )שבה אדו להל( .מכא חששה של התורה שאד היודע ששנת
השמיטה קרבה יימנע מלסייע לעניי ,ועל כ היא מצווה אותו לא לקפו את ידו אלא לסייע לעני,
יט ."9העבוט הוא המשכו ,כלומר ,כא התורה
ֲב ֶ
ֲבט ַ6ע ִ
כלומר להלוות לו .זו ג משמעות המילי " ַהע ֵ
מצווה להלוות לעני 46.בהמש ארחיב לגבי המשמעות של מצוות התורה לסייע לעניי בדר של מת
הלוואה להבדיל מנדבת חינ.

45
46

אDמה ] [...ו ְִא ִאיָ +ענִי הDא" ,כלומר לא כל לווה הוא
ֲ ַמ ַBאת ְמ ָ
א ראו דברי כד =ִ " :12–1י ַת ֶBה ְב ֵרע ָ
בהכרח עני.
השאלה א התורה מניחה שכל לווה הוא עני או שמא היא מכירה בקיומ של לווי שאינ עניי ,קשורה
בשאלה נוספת :מדוע התורה קובעת שחלק ממצוות ההלוואה אינ חלות על הנוכרי ,כגו ההיתר להלוות
לו בריבית )דברי כג  ,(21ושאי לשמוט את חובותיו בשביעית )דברי טו  .(3לדעת ויינפלד ,הסיבה לכ
היא שהנוכרי עוסק בדר כלל במסחר ,ומכיוו שההלוואה ניתנת לו לצורכי השקעה יש לפורעה ג לאחר
שנת השמיטה )ויינפלד משפט וצדקה  ;100ויינפלד "נכרי"  ;866ראו ג רופא "השמיטה וחיוב ההלוואה"
 .(90כלומר ,התורה מכירה בקיומ של לווי מסחריי שאינ עניי .אול דומה כי הנחה זו אינה
הכרחית .נית לפרש את הסיבה באופ שונה ,כנובעת מכ שהמצוות החברתיותכלכליות מעניקות את
הגנת דווקא ללוויעניי בני עמ )שה "אחי"" ,רע"( ולא ללוויעניי נוכרי שאינ בני עמ )על
כ ראו פורת "אח ורע" .(53
בי כ ובי אחרת ,רק מאוחר הרבה יותר החלו חכמי להכיר בקיומ של אנשי בעלי רכוש הנוטלי
הלוואות שלא מתו מצב דחק .ראו למשל משנה ,בבא מציעא ט ,יג )נטילת משכו מאלמנה עשירה(.
על כ ראו ג זליגמ "הלוואה"  ;269רופא "השמיטה וחיוב ההלוואה"; שוויקה הלוואות; מאיר "מצוות
הלוואה"; נויפלד "ריבית".
הביטוי "העבט תעביטנו" אינו ברור כל צורכו .על פי הפירוש המקובל משמעו טול ממנו משכו כנגד
ההלוואה .פירוש זה קשה ,שכ הדגש העיקרי אמור להיות על מת ההלוואה ולא על נטילת המשכו .על
פי הצעת שוויקה ,המעוגנת בי השאר בניתוח אטימולוגי של המונח ,משמעות המילה להעביט היא
להעניק הלוואה ללא ריבית וללא שאר ביטחונות ויתרונות לטובת המלווה ,כלומר הלוואה שמטרתה עזרה
כלכלית לנזקק .על כ ראו שוויקה הלוואות  .85ראו ג זליגמ "הלוואה"  ,270הערה .1
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עוד התורה מצווה ,כי ההלוואה צריכה להינת ללא רווח כלכלי למלווה .הריבית ,שהיא "נש
כס" ,נאסרת לגמרי 47.החובה להלוות לעני מעוצבת אפוא כמצווה חברתית .הזיקה שבי החובה
להלוות לעני לבי איסור הריבית בולטת במיוחד בספר ויקרא:
ְֶ 7
ָחי ִע ָ> ְB .ל ִ;ַ 6ח ֵמ ִא 6נ ֶ
ְת7ב ו ַ
ְה ֱחז ְַק ֵָC 4 6ר ו ָ
מ ָטה יָד ִע ָ> ְ ו ֶ
י ָ
0ח ָ
ָמ ִ
ו ְִכי י ְ



ב ַמ ְר ִ4ית לֹא ִת ֵ6
ְֶ ְ 7
י ִע ָ> ְֶ .את ְַ -ס ְ& ָ לֹא ִת ֵ 6ל ְ4נ ֶ
0ח ָ
ְחי ִ
י ו ֵ
ֵאת ֵמ ֱאל ֶֹה ָ
ְת ְר ִ4ית ְוָיר ָ
וַ
0כ ֶל ָ )ויקרא כה .(37–35
ְ
כיצד יש להבי את המילי "והחזקת בו"? הא ה לשו ציווי )החזק בו( או תיאור )א החזקת בו אל
תקח ממנו נש(? הא החזקה זו היא בדר של הלוואה או של נדבת חינ? דומה כי על פי פשוט של
דברי ,המילי "והחזקת בו" מציינות ציווי ,וא נפרש בתו ההקשר שבו ה מופיעות אזי כא
התורה מצווה לסייע לעני בדר של הלוואה ,וקושרת לכ את האיסור ליטול ריבית על הלוואות48.
לא רק תוכנה של ההלוואה מעוצב בדר חברתית שנועדה להיטיב ע העניי ,ג דרכי גבייתה
נקבעות בדר שתג על הלווי .על הנושה נאסר להיכנס לביתו של הלווה ,וכ הוטלה עליו החובה
להשיב ללווה מדי ערב ,במצבי מסוימי ,את המשכו שניטל ממנו:
ֲ7ר
ְה ִאי 7א ֶ
אמה לֹא ָתבֹא ֶאל ֵ4ית ַל ֲעבֹט ֲעבֹט4ַ .ח ֲַ 6עמֹד ו ָ
ֲ ַמ ַ8את ְמ ָ
ִ-י ַת ֶ8ה ְב ֵרע ָ
חצה .ו ְִא ִאיָ 7ענִי הא לֹא ִת ְ-ַ 7ב ֲַ 4עבֹטָ .ה ֵ7ב
י ֶאת ַהעֲבט ַה ָ
יציא ֵא ֶל ָ
6Bה נ ֶֹ7ה ב ִ
ָ
י
ָקה ִל ְפנֵי ה' ֱאל ֶֹה ָ
ל ָ ְִ 6היֶה ְצד ָ
ְֶ U
ב ֲרכ ָ
ְ7כַב ְְ !ַ 4ל ָמת ֵ
ָ7ִ 6יב ל ֶאת ַהעֲבט ְ-בֹא ַה ֶֶ 8מ 7ו ָ
Bל ָמנָה )דברי כד .(17–10
]ְ [...ולֹא ַת ֲחבֹל ֶ4גֶד ְ
השלמת המער של המצוות החברתיות הקשורות בהלוואה באה בדמות המצווה של שמיטת חובות
המתקיימת אחת לשבע שני במועד שנת השמיטה 49.בשנה זו פוקעי כל החובות ,והלווי מקבלי
הזדמנות לפתוח ד חדש בחייה הכלכליי ,ולעשות מעתה לבית שלה ולא לבית מלוויה50:
ַ8ה
ֲ7ר י ֶ
ֲ!ה ְִ 7מ ָTהְ .וזֶה ְ= ַבר ַה ְִ 8מ ָTה ָ7מט ָ-ל ַַ 4על ַמ ֵ8ה יָד א ֶ
ִמ ֵ; ֶַ 7בע ָ7נִי ַ6ע ֶ
0חיו ִ-י ָקרָא ְִ 7מ ָTה ַלה' )דברי טו 51.(2–1
ְאת ִ
ֵעה ו ֶ
ֵעה לֹא ִיֶ !ֹCאת ר ֵ
ְ4ר ֵ
47
48
49
50

51

ראו שמות כב  ;24ויקרא כה  ;37–36דברי כג .21–20
בכ אני נצמד לפרשנות המסורתית ,שדומני כי היא ג משקפת את פשטו של מקרא .החוקרי מתחבטי
בדבר .ראו ,למשל ,לויפלדבלו "ריבית"  ;29מילגר ויקרא  .2204לסיכו הדיוני בשאלה זו ראו
שוויקה הלוואות .125 ,103
הסמיכות בי המצווה להלוות לבי המצווה לשמוט חובות אינה רק סמיכות רעיונית אלא ג סמיכות
פרשיות.
בויקרא כה התורה קובעת כי בשנת השמיטה יש להשבית את עבודת הקרקע )על כ ראו להל בעמ' ,(37
ובדברי טו היא מצווה כי בשנת השמיטה יש לשמוט את החובות .הדעת נותנת כי עשוי להיות קשר בי
שתי המצוות ,וכי הקשיי הכלכליי שעלולי להיגר בעקבות השבתת עבודת הקרקע מעצימי את
הצור בשמיטת החובות של הלווי .על כ ראו זליגמ "הלוואה"  ;282רופא "השמיטה וחיוב ההלוואה"
 ;89מילגר ויקרא  .2245לגישה שונה ראו ויינפלד דברי .232
אני נצמד כא לפירוש המקובל שלפיו " ָ+מ$ט ָ=ל ַ< ַעל ַמ ֵBה יָד "$משמעותו ביטול מוחלט של החוב ולא
רק דחייתו בשנה .פירוש זה ג נתמ מ המקבילות של שמיטת החובות שהיה נהוג להכריז עליה מעת
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מצוות היובל
מצוות היובל קובעת כי מדי חמישי שנה שבות כל הקרקעות שבאר ישראל לבעליה המקוריי52.

המפתח לחלוקת הקרקעות הוא משפחתישבטי ,כלומר כל אד שב ומקבל את נחלת אבותיו .חלוקה
זו מניחה את קיומה של חלוקה ראשונית של האר לפי מפתח שבטי ומשפחתי ,אשר הייתה חלוקה
שווה 53.כפי שראינו לעיל ,בשנת היובל ג משתחררי כל העבדי העבריי וחוזרי כבני חורי
לבתיה:
ְמי ֶַ 7בע ַ4ְ 7תֹת ַה ָ8נִי
ְהי ְל ָ י ֵ
ו ְָס ַפ ְר ְָ 6ל ָ ֶַ 7בע ַ4ְ 7תֹת ָ7נִי ֶַ 7בע ָ7נִי ֶַ 7בע ְ& ָע ִמי ו ָ
Eרי
רעה ַ4ח ֶֹדַ 7ה ְִ 8ב ִעי ֶָ 4ע!ר ַלח ֶֹד4ְ 7י ַה ִִ &-
7פר ְָ 6
ֲב ְר ַָ 6
ְהע ַ
ְBר ִָ 4עי ָ7נָה .ו ַ
ֵ7ַ 6ע ו ְ
ָאת ְ=רר ָ04רֶ ְל ָכל
קר ֶ
ֲמ ִ8י ָ7נָה ְ
Bר ְצ ֶכ .ו ְִק ַ= ְֵ 6ֶ 7את ְ7נַת ַהח ִ
7פר ְָ 4כל ְ
ֲביר ָ
ַ6ע ִ
יבל ִהוא ְִ 6היֶה ָל ֶכ ְו ְַ 7ב ִֶ 6איֶ 7אל א E
יבל ִהוא
ֲחָGת ו ְִאיֶ 7אל ִמ ְְ &ַ 7ח7E 6ָ 6בֵ .
יה ֵ
י ְֶֹ 7ב ָ
ֶיה.
יה ְולֹא ִת ְב ְצר ֶאת ְנ ִזר ָ
יח ָ
ֲמ ִ8י ָ7נָה ְִ 6היֶה ָל ֶכ לֹא ִת ְזרָע ְולֹא ִת ְק ְצר ֶאת ְס ִפ ֶ
ְ7נַת ַהח ִ
<בל ַהֹGאת ָ7E 6ב
ב0ת7ְ 4ִ .5נַת ַה ֵ
ֹאכל ֶאת ְָ 6
יבל ִהוא ק ֶֹדְ 6ִ 7היֶה ָל ֶכ ִמ ַה ֶָ Fדה ְ 6
ִ-י ֵ
ֲחָGת )ויקרא כה .(13–8
ִאיֶ 7אל א E

למעשה ,די היובל מגשי בוזמנית כמה תכליות שונות 54.מבחינה כלכליתחברתית הוא מג על בני
השכבות החלשות שאיבדו את חירות ואת קרקעותיה ,ובכ אתמקד בהרחבה בהמש .בצד זאת
ְה0רֶ לֹא
מצויה התכלית הדתית ,הנגזרת מתפיסת בעלות ה' על האר ,כמופיע בהמש הפסוקי" :ו ָ
ִ 6Bע ָ> ִדי" )ויקרא כה  .(23התכלית הנוספת היא שמירת
ְתִ 7בי ֶ
ִת ָ> ֵכר ִל ְצ ִמ Eתת ִ-י ִלי ָה0רֶ ִ-י ג ִֵרי ו ָ
55
ֲחָGת ו ְִאיֶ 7אל ִמ ְְ &ַ 7ח7E 6ָ 6ב"( .תכליות אלה
ְְ 7ב ִֶ 6איֶ 7אל א E
המבנה השבטי של נחלת אבות )"ו ַ
שונות זו מזו ,וה משפיעות בצורות שונות על מבנה די היובל .בר ,אי סתירה ביניה ,והתכלית
החברתיתכלכלית היא לכל הפחות אחד מצדדיו של די היובל ,כמודגש בחלק מ הפסוקי 56.כפי

52
53
54
55
56

לעת במסופוטמיה .ראו ויינפלד משפט וצדקה  .100לגישה שונה ראו רופא מבוא  ;314–312רופא
"השמיטה וחיוב ההלוואה"  .88ראו ג ווסטברוק "שמיטה" .116–114
הכתיבה המחקרית על די היובל ענפה במיוחד .ראו ,למשל ,ליונשטא "יובל"; נורת' יובל; ווסטברוק
"יובל"; אמית "יובל"; ברגסמה היובל .על משמעות המילה "יובל" ומקורותיה ראו ויינפלד משפט וצדקה
 .96לקשר בי שחרור עבדי ביובל לבי שחרור בני ישראל ממצרי ראו צבת "שמיטה" .283
ֲלת) "$במדבר לג
ֲלת $ו ְַל ְמ ַעט ְַ 0מ ִעיט ֶאת ַנח ָ
יכ ָלרַב ְַ 0ר<ֶ Dאת ַנח ָ
ַח ְל ֶֶ 0את ָה'רֶ ְ<ג$רָל ְל ִמ ְLְ +ח ֵֹת ֶ
"ו ְִה ְתנ ַ
.(54
על היחס ביניה ראו ג בלידשטיי "יובל" .440
עניי זה בולט במיוחד בספיחיה של פרשת בנות צלפחד ,כשבני שבט מנשה מתרעמי" :ו ְִא י ְִהיֶה ַהֵֹ Cבל
ֲל ָת" )במדבר
ֲלת ַמ ֵHה ֲאב ֵֹתינִ Dי ָJרַע ַנח ָ
Dמ ַKח ַ
ֲ+ר ְִ 0היֶינָה ָל ֶה ִ
ֲלת ַה ַHֶ Fה א ֶ
ֲל ָת ַעל ַנח ַ
ְנ$ס ָפה ַנח ָ
ָאל ו ְ
ִל ְבנֵי י ְִAר ֵ
לו  .(4על היבט זה ראו בהרחבה פליישמ "אחאב".
ההדגשה החברתיתכלכלית של די היובל בולטת למשל בפסוקי הבאי )שכבר צוינו לעיל( ,המדגישי
י ִע ְָ ְ Fונ ְִמ ַ=ר ָל ְ
'ח ָ
ָמִ D
את עוניו של האד אשר היובל נועד לשחררו מ השעבוד שאליו הידרדר" :ו ְִכי י ְ
Dבנָיו ִע$F
ָצא ֵמ ִע ָ ְ FהDא ָ
ת+$ב י ְִהיֶה ִע ַָ ְ Fעד ְ+נַת ַהֵֹ Cבל ַי ֲעבֹד ִע ְָ .ְ Fוי ָ
לֹא ַת ֲעבֹד <ֲ $עב ַֹדת ָע ֶבדִ Aָ =ְ .כיר ְ= ָ
ְִ Fכרִ Dמ ְמ ֶ=רֶת
אתי א ָֹת ֵמ ֶארֶ ִמ ְצ ָריִ לֹא י ָ
ה$צ ִ
ֲ+ר ֵ
ֲב ַדי ֵה א ֶ
ֲחַMת ֲאב ָֹתיו יָD+ב=ִ .י ע ָ
ְאל א N
ְ+ב ֶאל ִמ ְְ Lַ +ח $0ו ֶ
וָ
ָע ֶבד" )ויקרא כה .(42–39
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שנראה להל ,חלק מ הדיני של היובל מקבלי את פשר דווקא על רקע התכלית הכלכליתחברתית
של הטבת רווחת של החלשי.
בהמש הפסוקי מופיעה הבחנה חשובה נוספת ,שעל פשרה אעמוד להל .על פי התורה ,לא כל
ֲצ ִרי",
הקרקעות חוזרות לבעליה ביובל ,אלא רק קרקעות המוגדרות כ" ְ! ֵדה ָה0רֶ" ו" ָב ֵ6י ַהח ֵ
חמה" .כלומר ,די היובל חל רק על שדות שמחו לחומת העיר ,להבדיל מ
מ7ב ִעיר ָ
להבדיל מ" ֵ4ית ַ
המקרקעי שבתו העיר ,שאינ שבי ביובל לבעליה המקוריי ולה די בפני עצמו:
ָמי ְִ 6היֶה
ְהי ְָתה ְE Cא ָ?ת ַעד 7ְ ֹ6נַת ִמ ְמ ָ-ר י ִ
חמה ו ָ
מ7ב ִעיר ָ
ו ְִאי-ִ 7י י ְִמֹ-ר ֵ4ית ַ
ֲ7ר ל ח ָֹמה
ֲ7ר ִָ 4עיר א ֶ
ימה ו ְָק ַה ַ4יִת א ֶ
ָאל ַעד ְמלֹאת ל ָ7נָה ְת ִמ ָ
ְג Eא ָ?ת .ו ְִא לֹא ִיֵ C
ֲ7ר ֵאי ָל ֶה ח ָֹמה ָס ִביב ַעל
ֲצ ִרי א ֶ
ב ֵ6י ַהח ֵ
ֵצא ֵַֹ <4בלָ .
יתת ַל;ֹנֶה אֹת ְלדֹר ָֹתיו לֹא י ֵ
ַל ְ@ ִמ E
ֵצא )ויקרא כה .(31–29
ב< ֵֹבל י ֵ
ֵח ֵ7ב ְE Cא ָ?ה ְִ 6היֶה ? ַ
ְ! ֵדה ָה0רֶ י ָ

מצוות שבת האר
מצווה נוספת שלכאורה יש לה זיקה לקבוצת המצוות החברתיותכלכליות ,היא מצוות שמיטת
קרקעות .התורה קובעת כי אחת לשבע שני האר תשבות למש שנה ,שבמהלכה חל איסור על
עבודת האדמה ,וניתנת רשות לכול ליהנות מיבול השדה .לא רחוק הוא לומר כי בשנת השבע הבעלות
הפרטית על התבואה מאבדת ממשמעותה ,כשהנהני העיקריי מכ ה העניי ,שבשנה זו רשאי
ליטול בחינ מ התבואה של שכניה בעלי השדות:
ֲל ֶה ִ-י ָתבֹא ֶאל
ְ0מ ְר ָ 6א ֵ
ָאל ו ַ
ַוי ְַד ֵ4ר ה' ֶאל מ ֶֹ7ה ְַ 4הר ִסינַי ֵלאמֹר4ֵ =ַ .ר ֶאל ְ4נֵי י ְִ!ר ֵ
ְ7ָ 77נִי
ֲ7ר ֲאנִי נ ֵֹת ָל ֶכ ְו ְָ 7ב ָתה ָה0רֶ ַ4ָ 7ת ַלה'7ָ 77ֵ .נִי ְִ 6זרַע ָ! ֶד ָ ו ֵ
ָה0רֶ א ֶ
יעת ַ4ַ 7ת ַ4ָ 7ת י ְִהיֶה ָל0רֶ ַ4ָ 7ת ַלה'
ב ָ8נָה ַה ְִ 8ב ִ
ב0תַ .5
ְ0ס ְפ ֶָ 6את ְָ 6
ְִ 6זמֹר ְַ -ר ֶמ ָ ו ַ
ֶ לֹא ִת ְבצֹר
ְאת ִעְֵ 9בי ְנזִיר ָ
יח ְק ִצ ְיר ָ לֹא ִת ְקצר ו ֶ
ָ! ְד ָ לֹא ִת ְזרָע ו ְַכ ְר ְמ ָ לֹא ִת ְזמֹרֵ .את ְס ִפ ַ
ֲמ ֶת ָ ו ְִל ְ! ִכ ְיר ָ
ל ַע ְב ְ= ָ ו ְַלא ָ
0כ ָלה ְל ָ ְ
ְהי ְָתה ַ4ַ 7ת ָה0רֶ ָל ֶכ ְל ְ
ְ7נַת ַ4ָ 7ת י ְִהיֶה ָל0רֶ .ו ָ
ב0תֶ 5ל ֱאכֹל )ויקרא
Bר ֶצ ָ ְִ 6היֶה ָכל ְָ 6
ֲ7ר ְְ 4
תְ 7ב ָ ַהִָ Cרי ִע ָ> ְ .ו ְִל ְב ֶה ְמ ְ ָ 6ו ְַל ַח<ָה א ֶ
ל ָ
ְ
כה .(7–1
מבחינה מסוימת יש דמיו בי מצוות לקט ,שכחה ופאה לבי מצוות השמיטה ,שא מכוחה נית יבול
לבני השכבות החלשות .בר ,כמה הבדלי יש ביניה :מצוות לקט ,שכחה ופאה חלות מדי שנה ואילו
מצוות השמיטה חלה אחת לשבע שני בלבד; מצוות לקט ,שכחה ופאה מקצות חלק קט מיבול השדה
לעניי ,ואילו מצוות השמיטה מעניקה את היבול כולו לכל דורש; מצוות לקט ,שכחה ופאה משולבות
בעבודות קצירת השדה ,ואילו מצוות השמיטה שלובה באיסור על עבודת השדה; מצוות לקט ,שכחה
ופאה מיטיבות ע העני ,הגר ,היתו והאלמנה ,ואילו מצוות השמיטה נועדה להיטיב נוס עליה ג
ע הבהמה וחיית האר.

צדק דלי :עקרונות דיני הרווחה מ התורה לספרות חז"ל

38

מכלול הבדלי אלה מלמד ,כי עניינה של מצוות שמיטת קרקעות אינו רק רווחת העניי 57,אלא ג
מת שביתה לאדמה ממלאכה ,תו הבעת ביטוי להסגת הבעלות הפרטית של האד מפני ריבונות ה';
ְְ 7ב ָתה ָה0רֶ ַ4ָ 7ת ַלה'"58.
"ו ָ

סיכו
התורה מרבה אפוא במצוות שתכלית ,העיקרית או המשנית ,דאגה לבני השכבות החלשות 59.א
לשרטט באופ סכימטי את מער המצוות החברתיותכלכליות תיראה דמותו כ:

57
58

59

אדרבה ,האיסור לעבד את האדמה בשנת השמיטה פוגע מבחינה מסוימת דווקא בעניי ,שכ הוא גור
לכ שבאותה שנה יקט היק היבול ותצטמצ האפשרות לצרו את ֵLרות השדה )ראו ויקרא כה " :20ו ְִכי
ב'Dתנ.("D
יעתֵ ,ה לֹא ִנ ְזרָע ְולֹא ֶנ ֱאסֹ ֶאת ְֵ 0
ֹאכל ַ< ָBנָה ַה ְִ Bב ִ
ֹאמרַ ,Dמה ַ K
ת ְ
ווסטברוק "יובל"  ,223הדגיש בצדק כי מצוות השמיטה שונה משאר המצוות החברתיות ,שכ היא
מתוארת כמצווה שבי אד לאדמתו ולא כמצווה חברתיתכלכלית שבי אד לזולתו“It should be :
noted that the fallow year, of all the laws under discussion, is the only one outside the realm of
commercial relations – it involves an individual only and not bilateral relations – and the situation is
”.therefore more susceptible to religious injunctions

בשולי הדברי אבקש להתמודד ע פרשנותו המאתגרת של בנט ,בספרו אי צדק .על פי שיטתו ,המצוות
שנקבעו בספר דברי לטובת הגר ,היתו והאלמנה למעשה פועלות לרעת ,ויש לראות כמכשירי
שמסייעי לשכבות החזקות לנצל את החוק כדי להתעצ על חשבו השכבות החלשות .ניתוח זה נעשה
בהשראת הגישה הביקורתית למשפט ) ,(Critical Legal Studiesהרואה בהסדרי משפטיי כלי שרת בידי
בעלי הכוח לקידו האינטרסי העצמיי שלה .כ ,לדוגמה ,בדברי טז מופיעה כמה פעמי המצווה
י ְל ֵַ=+
ֲ+ר י ְִב ַחר ה' ֱאל ֶֹה ָ
לשת את הגר ,היתו והאלמנה בשמחת המועדי בעת העלייה לרגל ל" ָFק $א ֶ
ְ+מ ."+ָ $על פי ניתוחו של בנט ,אומנ יש במצווה זו כדי לסייע לתזונת של הגר ,היתו והאלמנה ,א
בה בשעה יש בכ כדי לפגוע במעמד החברתי .כדי שה יוכלו ליהנות מ האוכל הנית לה בחגי על
הגר ,היתו והאלמנה לטלטל עצמ למקו החג המרכזי ,להסתכ בדרכי ,ובעיקר לקבע ברבי את
תדמית הציבורית כנתמכי )ש ,בעמ'  .(118העובדה שסיוע זה נית רק בשלושת הרגלי ,ולא בתקופה
הארוכה שבי חג לחג ,מתפרשת על ידי בנט כדר להותרת הגר ,היתו והאלמנה רעבי בתקופת הביניי
ונתוני לניצול על ידי בעלי הרכוש .הוא הדי לגבי מצוות לקט שכחה ופאה ,שאומנ מורות על הענקת
מזו לעניי ,אול עושות זאת בדר המכתימה את דימוי החברתי כטפילי המתקיימי מפירות עמל
של אחרי )ש ,בעמ'  .(123עוד טוע בנט ,כי המצוות שבספר דברי הדואגות לגר ,ליתו ולאלמנה
מעניקות לה מזו ,א לא קרקע ,זרעי או בעלי חיי שבאמצעות ה יוכלו לייצר באופ עצמאי .בכ
תורמות מצוות אלה להפיכת של הגר ,היתו והאלמנה לנתמכי כרוניי )ש ,בעמ'  .(121טענות אלה
ודומותיה אינ משכנעות .ראשית ,משו שכל פעולה שהחוק יורה על עשייתה לטובת בני השכבות
החלשות עלולה להיות כרוכה במחירי מסוימי שהעניי ישלמו .השאלה אינה א המצוות החברתיות
כלכליות בעלות מגרעות ,אלא הא יתרונותיה עולי על חסרונותיה .דומה כי בנט בוחר להתמקד א
ורק במחירי הנלווי למצוות אלה .שנית ,וזה העיקר ,בנט מתמקד א ורק במצוות הממוענות באופ
מפורש לגר ,ליתו ולאלמנה ,ומתעל מ המגוו הרחב של המצוות החברתיותכלכליות האחרות,
המעניקות לעניי את אמצעי הייצור הדרושי ,כגו קרקע חקלאית בשנת היובל ,חירות מעבדות ,הלוואת
כס ושמיטת חובות .מצוות אלה אומנ אינ מציינות במפורש את הגר ,היתו והאלמנה ,אול אי סיבה
להניח שהגר ,היתו והאלמנה לא יהיו מוטבי ישירי של מצוות אלה .על בנט היה לשקלל א את
השלכותיה של מצוות אלה ,ולכל הפחות של אלה שבספר דברי.
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מצוות השדה – לקט; שכחה; פאה; פרט; עוללות; מעשר עני
מצוות השבת
מצוות העבדי
עבד עברי – שחרור עבדי בשנה השישית וביובל; איסור עבודת פר; מצוות הענקה
עבד נוכרי – ענישה של אדו ההורג את עבדו; יציאה לחירות של עבד שאדונו פגע בגופו; איסור
הסגרת עבד בורח אל אדוניו
מצוות הלוואה – המצווה להלוות; ריסו דרכי גביית החוב והמשכו; איסור הריבית; שמיטת חובות
מצוות היובל
מצוות שמיטת קרקעות
כדרכה אי התורה מרחיבה לגבי עקרונות היסוד של מצוות אלה .בר ,מכ לא נובע שעקרונות מעי
אלה אינ קיימי; נית לשחזר מתו עיו מדוקדק במצוות שמנינו .בשורות הבאות אבקש אפוא
להציג את העקרונות החברתייכלכליי שיש להסיק מתו עיו במצוות החברתיותכלכליות שהתורה
קובעת ומתו השוואת מצוות אלה להסדרי מקבילי במזרח הקדו .עקרונות אלה לא נאמרו בפסוקי
התורה במפורש ,ובכל זאת ה חורזי את התורה לאורכה ולרוחבה ונחשפי באמצעות עיו מדוקדק
בפסוקי.

העיקרו הראשו :עיגו בחוק של הצדק החברתי
חלק לא מבוטל מ המעשי החברתייכלכליי המופיעי במצוות התורה מצויי כבר בתרבויות
שקדמו לה .בממלכות המזרח הקדו נהגו פעולות מגוונות שעניינ סיוע לקבוצות חברתיות חלשות,
כגו שמיטת חובות ,שחרור אסירי ועבדי ומת הנחה במיסי .בכמה שפות ומקומות כונו פעולות
אלו בביטויי הרווחי ג במקרא" :לשי מישרי" ו"לקרוא דרור באר"60.
מ המחקר המשווה עולה כי למגוו המעשי החברתיי שנעשו במזרח הקדו יש מכנה משות
שהתורה מבקשת לשנותו מ היסוד .התורה נוטלת פרקטיקות חברתיות מ-רות ונוטעת אות בתו
הקשר חדש לגמרי ,נבדל באופ מהותי מזה שקד לו 61.במסופוטמיה ובמצרי העתיקה היו הפעולות
החברתיות נתונות להפעלה על פי צו המל ,ביוזמתו וברצונו .הוא שהחליט א ,מתי וכיצד תינת עזרה
לבני השכבות החלשות .עדויות לכ נית למצוא בתעודות חיצוניות שונות שהגיעו לידינו ,וה ג
ניכרות מתו סיפורי המקרא עצמו על המתרחש בממלכות שכנות .כ ,למשל ,מסופר על פרעה מל
מצרי הנוהג להכריז על שחרור אסירי ביו הולדתו 62,ועל אחשוורוש מל פרס המעניק הנחה

60
61
62

על כ ראו ויינפלד משפט וצדקה ,במיוחד בעמ'  45ואיל; גבריהו "קריאת דרור"; בר מעוז "תקנות
המישרי"; פינקלשטיי "מישרו"; פאול ספר הברית .10–5
בר ,יש מצוות שאי לה מקבילה של ממש במזרח הקדו .ראו למשל בעניי מצוות השבת לעיל בעמ' 30
הערה .26
בראשית מ .22–1
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במיסי לכבוד הכתרתה של מלכה חדשה 63.המשות לשני מועדי אלו הוא היות זמני שמחה של
המל .כדי לשת את הע בשמחתו ,ואולי ג כדי לקנות את לב נתיניו ,המל מעניק לה חירות או
כס .כש שזמני שמחה נמצאו מתאימי לפעולות חברתיות ,כ נמצאו מתאימות ג עתות דחק שבה
שלטו המל עלול להתערער .בימי שכאלה נהגו שליטי להכריז על רפורמות חברתיות במטרה
להשיג תועלות שונות הדרושות לביסוס שלטו המל ולקידו אינטרסי שלטוניי שלועצמו 64.וכפי
שלמשל מתאר זאת בביקורתיות ההיסטוריו היווני פלוטרכוס" :בחלוקת האדמות ובביטול חובות הוא
קונה לעצמו שומרי ראש ולא אזרחי לספרטה" 65.מדובר אפוא בפרקטיקה פוליטית הלובשת
רטוריקה של צדק חברתי .סיכ זאת חוקר המקרא משה ויינפלד:
המניע להכרזת "דרור" בקרב עמי המזרח הקדו היה כרו ברצו המלכי לקנות את
לב הע ,ולפיכ עשו זאת בעלות על כסא המלוכה .אמנ בכינו ה"מישרי" או
ה"דרור" הביאו המלכי לידי שיפור במצב של העניי ,א הדח לפעולות אלו היה
הרצו להתגדל בפני הע כמלכי צדיקי וישרי ולא כוונה אמיתית להיטיב ע עניי
עמ .ביוו ,שג ש השתרש נוהג זה של הכרזת "דרור" ,חשו במגמה זו של השליטי
לפעול לטובת עצמ ,ועל כ נחשבו ש התקנות על שמיטת חובות כעבירה שיש
להעניש בגינה ולקלל כל מי שינסה להגשימה66.
על רקע זה בולטת גישתה הייחודית והמהפכנית של התורה .היוזמה להפעלת המעשי החברתיי
כלכליי ,כגו שמיטת חובות ושחרור עבדי ,ניטלה מידי המל ונקבעה במסגרת מצוות התורה67.
כא לראשונה הפכה עשיית הצדק החברתי לחלק מהוראות מערכת החוק 68.על פי התורה ,המל אינו
מוסמ עוד לבחור את המועד ואת האופ של נקיטת מעשי צדק חברתי .כ הפכו המעשי החברתיי
להיות קבועי וידועי מראש ,והפעלת נעשתה באופ מחזורי ,סדיר וגלוי מלכתחילה לעי כול.
לדוגמה ,מצוות שחרור עבדי קוצבת את הזמ המרבי שנית להחזיק בעבדי וקובעת מחזורי ידועי
מראש של שחרור :מחזור שש שנות עבדות ,ומחזור היובל .העבד אינו נידו לייחל לשעת רצו
שתעלה מלפני השליט ,אלא צופה מראש את מועד שחרורו .הוא הדי בנוגע למצוות החברתיות
האחרות כגו שמיטת חובות ,וכ לקט שכחה ופאה.
63
64
65

66
67
68

אסתר ב .18–17
ראו למשל להל בעמ' .41

) Plutarch, Life of Agis, 7,8מצוטט מתו ויינפלד משפט וצדקה  4הערה  .(6לגינוי השליט אשר הכריז
על הקלות חברתיותכלכליות ראו ג אפלטו החוקי ספר ג .684 ,השוו קיקרו על החובות ,ספר  ,2פסקה
 78בעמ' " :137אול אלה המעמידי פני של ידידי הע ומסיבה זאת מנסי לחוקק חוק אגררי במטרה
לגרש את בעלי הקרקע ממקומ ,או הסבורי שיש לבטל את החוב הכספי של הלווי ,מקעקעי את
יסודות המדינה ] [...שהרי זה הדבר המייחד מדינה ועיר ,כפי שאמרתי לעיל ,שתהיה שמירה חופשית וללא
דאגה על רכושו של כל אחד ואחד".
ויינפלד משפט וצדקה  .4ראו ג ווסטברוק "חוקי היובל" .219
זאת בדומה לתחומי נוספי שהתורה הפקיעה מידי המל והסדירה באמצעות החוק.
על היעדר השדה הסמנטי של העוני בחוקי המזרח הקדו ,בשונה מ התורה ,ראו לופינק "עוני" .37
המחבר עומד על כ שפעמי רבות נית למצוא בהקדמה או באפילוג של חוקי המזרח הקדו ציו של
הדאגה לעני כמעלה מוסרית שראוי להשתבח בה ,א הדבר לא קיבל ביטוי בחקיקה עצמה.
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חידוש זה של התורה ביחס לתרבויות הסובבות אינו מובע בצורה מפורשת ,אלא מובלע בפסוקי
כדבר המוב מאליו .מהפכה שקטה א דרמטית זו של עיגו הצדק החברתי בחוק היא תנאי הכרחי
להפעלת הצודקת של המצוות החברתיות ,כ שאכ תשרתנה את תכלית ,ולא את האינטרס של היושב
על כס השלטו 69.מהפכה זו היא אב הפינה לכל העיסוק הנרחב בנושא הצדק החברתי בתורה ,וכפי
שנראה בהמש – א מאוחר יותר בספרות חז"ל.
העובדה שהתורה ביקשה להפקיע את היוזמה לעשיית הפעולות החברתיות מידי המל ולקבעה
בחוק אינה משמיעה שכ אכ נהגו מלכי ישראל בפועל .אדרבה ,ג אלו מ המלכי והמנהיגי
המתוארי בספרי הנביאי והכתובי כמי שביקשו לקד רפורמות חברתיות ברוח מצוות התורה,
בפועל יזמו מהלכי אלה בעיתוי שהתאי לה ,ולא בזמני קבועי מראש כפי שהתורה קובעת .כ
למשל פעל המל צדקיהו ,אחרו מלכי יהודה בימי הבית הראשו ,שתחת הלח של המצור שהטיל
עליו מל בבל הנהיג בירושלי שחרור של העבדי העבריי 70.פעולה זו מזכירה אומנ את שחרור
העבדי כפי שהתורה מצווה 71,אול כא העיתוי שנבחר אינו על פי מחזוריות קבועה מראש אלא
קשור בטבעת המצור שהולכת ומתהדקת על ירושלי .מטרות שונות עשויות לצדד בבחירת עיתוי זה,
כגו ניסיו להשפיע על האל כדי שירח על ירושלי ,או רצו פוליטי לאחד את השורות וליצור יתר
סולידריות בקרב הנצורי .מכל מקו זו אינה עשייה טהורה של צדק חברתי ,כמו שקובעת התורה,
המופעלת במחזורי זמ קבועי וידועי מראש ובמנותק מצרכי פוליטיי ומדיניי מזדמני72.
תהלי דומה התרחש מאוחר יותר ,בימי שיבת ציו .כשנחמיה נתקל במציאות החברתית הקשה
בירושלי הורה על ביצוע רפורמות חברתיות ,שבמוקד שמיטת חובות 73.א כא אי מדובר בשמיטה
קבועה הנעשית באופ מחזורי ,אלא בפעולה הנעשית בעיתוי מיוחד .פרשיות אלה מלמדות עד כמה
קשה ומאתגר החזו של התורה בדבר עיגו בחוק של הפעולות החברתיות ,אשר אמורות להיעשות
בצורה סדירה ,מחזורית וידועה מראש 74.בהמש אדו בשאלה א מצוות חברתיותכלכליות אלה
נכתבו כמצוות בנותיישו או שמא כאוטופיה שאליה יש לשאו .כפי שנראה ,שאלה זו סבוכה מכדי
להעניק לה תשובה פשוטה וגורפת.
69

70
71
72
73
74

בהקשר זה יש למנות מאפיי נוס המבדיל את המצוות החברתיות שבתורה מ הפרקטיקות שקדמו
לתורה .במזרח הקדו שחרור עבדי הוכרז בנשימה אחת ע חנינת עברייני ושחרור אסירי .אכ,
מנקודת המבט של שליט המבקש לבצר את שלטונו שחרור של אלה כמו אלה תור לקניית לב נתיניו.
בחוקי התורה ,לעומת זאת ,מצוות שחרור עבדי מופיעה בהרחבה ,א לא קיימת אפשרות מקבילה
לחנינת עברייני .ואי בדבר כדי להפתיע ,שכ מנקודת המבט של צדק חברתי הנעשה במנותק מתועלת
פוליטית אי מקו לערבוב בי סיוע לשכבות חלשות לבי ויתור לעברייני .עוד על החנינה בחוק המקראי
ובמשפט העברי ראו גבריהו "מתיר אסירי"; ילה "חנינה" .ראו ג דסברג "חנינה".
ירמיהו לד .על כ ראו ג ויינפלד משפט וצדקה  .92אשר לשאלה א הכרזה זו של צדקיהו חלה בשנת
היובל ,או בשנת השמיטה ,ראו סרנה "צדקיהו".
בפסוקי אלה ירמיהו מציי את מחזור שבע השני כמועד שחרור עבדי ולא את מחזור היובל המופיע
בספר ויקרא.
על כ ראו ג ווסטברוק "יובל" .209
נחמיה ה .על כ ראו ויינפלד משפט וצדקה .101
השוו ווסטברוק "יובל" “Our verdict, therefore, on the Biblical law of the Jubilee is that while :221
its basic idea of a release reflects a practicable and practised institution, that part thereof which is
”.academic and theoretical is the stipulation of its regular recurrence every fifty years

42

צדק דלי :עקרונות דיני הרווחה מ התורה לספרות חז"ל

העיקרו השני :אחריות בי אישית
תמיכה בשכבות החלשות מחייבת הגדרה ברורה של הגור שיישא בנטל כלכלי זה .עיקרו מרכזי נוס
החורז את המצוות החברתיות שבתורה הוא עקרו האחריות הביאישית .לפיו ,האחריות לתמיכה
בחלש אינה נופלת על כתפי השבט ,המל או הע ,אלא על כתפיו של כל יחיד ויחיד ,המחויב לעזור
לעניי שעימ הוא בא במגע אישי .התורה אינה מטילה אחריות זו על המל ,ג אינה מורה על הקמת
קרנות ציבוריות שיגבו כס מבעלי הרכוש ואחר כ יחלקו אותו בי האביוני; ההעברה צריכה
להיעשות ישירות בי אנשי פרטיי.
על כ אנו למדי למשל ממצוות לקט שכחה ופאה ,המחייבות את בעל השדה להקצות חלק מ
התבואה לעניי .תבואה זו מועברת לה במישרי ,ואינה מתוכת באמצעות קופה ציבורית .הדבר בא
לידי ביטוי מודגש במצוות הלוואה לעני ,שבה נשזרו ביטויי מיוחדי המבליטי את הזיקה הישירה
י נ ֵֹת
ֲ7ר ה' ֱאל ֶֹה ָ
Bר ְצ ָ א ֶ
ֶי ְְ 4
Bחד ְָ 7ער ָ
י ְַ 4
Bח ָ
Bחד ֶ
בי בעל הרכוש לבי העני-ִ " :י י ְִהיֶה ְב ָ ֶא ְבי ֵמ ַ
י ָה ֶא ְבי" )דברי טו  .(7האביו נמצא אפוא "ב",
0ח ָ
ֶ >Bאת ְל ָב ְב ָ ְולֹא ִת ְק&ֹ ֶאת י ְָד ָ ֵמ ִ
ָל ְ ,לֹא ְת ֵ
הוא שוכ "באחד שערי" ,והוא אינו קבצ חסר פני אלא "אחי"75.
הייחוד שבגישה זו של התורה בולט בעיקר על רקע המקובל במזרח הקדו ,שבו הגור שמימ את
הפעולות החברתיות היה המל ואוצרותיו ,ולא כספי נתיניו 76.שמיטת חובות ,שחרור עבדי והנחה
במיסי נעשו מנכסיו של המל .במשטר שבו המטרה הסמויה של המעשי החברתיי היא ביסוס
המשטר באמצעות קניית לב הנתיני ,אכ ,ראוי שהגור המממ יהיה השליט ואוצרותיו ולא אנשי
פרטיי .התורה לעומת זאת נוטלת את המעשי החברתיי שמקובל היה כי ה באי מכיסו של
השליט ומטילה אות על כל יחיד ויחיד ,באופ ההופ את עשיית הצדק למשימה חברתית 77.עמד על
כ ויינפלד:
כש שהשליט עושה משפט וצדקה לעמו ,ובכ הוא משחרר אותו משיעבוד לאד
ולמדינה ,כ היחיד לפי ההשקפה הישראלית ,חייב לעשות משפט וצדקה ע רעהו
ולשחררו משיעבודו ומצוקתו78.
כאשר מצרפי את העיקרו הקוד שראינו ,שלפיו התמיכה בעניי היא דבר שבחובה ולא דבר
שבבחירה ,ע העיקרו הנוכחי ,שלפיו הכתובת למילוי צרכיו של העני היא שכנו בעל השדה ,מתקבלת
התמונה הבאה .כאשר העני בא ליטול את פאת השדה או לקבל הלוואה ,הוא אינו תולה את יהבו א
75
76
77

78

להרחבה בעניי תפקידה החברתיכלכלי של מטפורת האחווה ראו להל בעמ' .56
מוב שאוצר המל מבוסס ,בצורה זו או אחרת ,על כספי הנלקחי מ הנתיני .בר ,אי מדובר באחריות
ישירה של הנתיני לתמו בעניי.
אומנ צרי לזכור כי בשונה מהממלכות החזקות והריכוזיות המוכרות לנו מ העת העתיקה ,התורה רואה
לנגד עיניה ממלכה שהשלטו המרכזי בה הוא בעל סמכויות מוגבלות .על כ ראו לורברבוי מל אביו;
פורת מחשבות שער ב :בי מלוכה לדמוקרטיה; שער ז :הפרדת רשויות והגבלת כוח השלטו .ע זאת
הדבר אינו מחליש את הטענה כי התורה מטילה את האחריות לשלומו של העני על כתפי היחידי ,ואולי
דווקא מחזק אותה.
ויינפלד משפט וצדקה .8

פרק ב :המצוות החברתיותכלכליות בתורה :עקרונות יסוד
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ורק על רצונו הטוב של שכנו ובנדיבות לבו ,אלא הוא נסמ על החובה שהתורה מטילה על כתפיו של

בעל הרכוש .מבחינת מעמדה המשפטי ,חובה זו אינה שונה מחובתו של כורה בור לפצות את הניזוק79
או מחובתו של מוצא אבידה להשיבה לבעליה80.

חשוב להדגיש כי עמדה זו של התורה אינה הכרח הנובע מכ שרעיו הקמת קר ציבורית מצוי
מחו לטווח האפשרויות שהיא מכירה .בהקשרי אחרי התורה מתארת הקמתה של קר במימו
ציבורי שנועדה לתכליות שונות .כ ,למשל ,כפי שראינו לעיל ,יוס מתואר כמי שיצר מנגנו שעניינו
אגירה ציבורית של התבואה כדי לקיי את מצרי בשנות הרעב הקשות 81.ג בניית המשכ נעשתה
באמצעות גיוס מרוכז מבני ישראל 82.האפשרות של הקמת קופה ציבורית לצור תמיכה בעניי אינה
אפשרות רחוקה מ הדעת עבור התורה ,ולא נדרשת לש כ קפיצה מחשבתית מרחיקת לכת .חר
זאת ,התורה מטילה על כתפיה של בעלי הרכוש אחריות ישירה לתמיכה ברווחת קבוצות חלשות.
כ התורה יוצרת מגע ישיר בי שני הצדדי של המתרס החברתיכלכלי .בעל השדה אינו יכול
להתעל ולחמוק משכנו העני תו שהוא מפנה אותו לנשיא השבט או למל ,אלא עליו להישיר אליו
מבט ולפתוח את כיסו למצוקותיו.

העיקרו השלישי :קיו העני ושיקומו
מה היעדי שהתורה עשויה להשיג באמצעות המשאבי השוני שהיא מורה להעביר לבני השכבות
החלשות? מה אמורי העניי להשיג באמצעות המצוות החברתיותכלכליות? א נסווג מצוות אלה
על פי יעדיה נמצא כי לפנינו שתי קבוצות ,המכוונות להשגת שני יעדי שוני ומשלימי.
היעד האחד הוא "קיו העני" ,במסגרתו יש להעניק לעני את המינימו הדרוש לקיו חייו.
במסגרת זו מובטח לו דר קבע מזו הדרוש למחייתו ,וזאת למשל במסגרת מצוות לקט שכחה ופאה.
רות המואבייה תלמדנו עד כמה דחוקה הכמות הניתנת להיאס במסגרת זו ,המספקת בדר כלל לא
יותר מכדי הישרדות יויומית 83.בשנות מעשר עני ,ובעיקר בשנת השמיטה ,הכמות גדלה.
התורה א מצווה לכל אד יו מנוחה שבועי ,יו השבת ,המבטיח שצל אנוש שלו לא יימחק
תחת מעגל העבודה הבלתי פוסק84.
היעד השני הוא "שיקו העני" .במסגרת זו העני מקבל סיוע שאינו נית לניצול מיידי אלא מאפשר
להשיג בטווח הארו עצמאות כלכלית .הדוגמה הבולטת לכ היא מצוות היובל ,שבמסגרתה אד
מקבל בחזרה את חירותו ואת נחלת הקרקע שירש מאבותיו .השבת של שתיי אלו – החירות האישית
ונחלת הקרקע – מאפשרת לבעלי לעבד אדמה ,א הפע בשביל עצמו ומשפחתו ,ולא בשביל
79
80
81
82
83
84

שמות כא .34–33
דברי כב .1
לעיל בעמ' .22
שמות כה.
יפה ְAע ִֹרי" )רות ב  ,(17שהיא כמות
ראו רות ב .על פי סיפור המגילה ,רות מצליחה ללקט ביו אחד " ְ= ֵא ָ
שיש בה די מזו לאד אחד למש כמה ימי ,זאת הודות להוראה שנת בעז לנעריו לסייע לה.
ראו ג ז'בוטינסקי "פילוסופיה".
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משפחת אדונו; כ תהיה לו אפשרות לבסס את עצמו מחדש כבעל קרקע עצמאי .החירות ונחלת
הקרקע אינ ניתני לצריכה מיידית ,אול ה מעניקי הזדמנות לעבוד ולייצר את הדרוש לצריכה
יומיומית85.
כפי שראינו ,התורה מוסיפה וקובעת את מצוות ההענקה ,המחייבת להעניק לעבד טובי ע
שחרורו .למצווה זו חשיבות רבה בשיקומו של העבד המשוחרר .שחרור העבד אומנ מיטיב את מצבו
בטווח הזמ הארו ,א באופ פרדוקסלי הוא מרע את מצבו בטווח הזמ הקצר ,שבכ נלקחי ממנו
מקו לינה ואספקת מזו .הדעת נותנת כי א ישוחרר העבד בלא שתקוי מצוות ההענקה ,הוא יהיה
נידו לבזבז את ימיו החופשיי הראשוני בליקוט מעט מזו ומציאת מקו להניח בו את ראשו בדוחק,
ובתו זמ קצר עלול לחזור לבית אדונו ולבקש מחדש את חסותו .מצוות ההענקה מבטיחה לעבד
המשוחרר ביטחו כלכלי לטווח הקצר ,כ שיוכל לנצל את החירות שניתנה לו כדי לשק את עצמו
לטווח הארו .על כ מופיע במדרש תנאי לדברי:
ר' ישמעאל אומר :בוא וראה רחמי של מי שאמר והיה העול על בשר וד .עבד עברי
עובד עמ כל שש .אמר המקו ,א יצא הוא ריק מאצל עכשיו הוא מסבב על
הפתחי ונמכר פע שנייה ,אלא ת לו כדי שתשרה בו ברכה ,שנ']אמר[ העניק
תע']ניק[ לו86.
יעד זה בא לידי ביטוי ג במצווה של שמיטת חובות .אד שוקע במעגל קסמי של חובות ,שבו הוא
נאל ליטול הלוואה חדשה כדי שיוכל לפרוע חוב יש וחוזר חלילה .מצוות שמיטת החובות מעניקה
לו הזדמנות לפתוח ד חדש .היא אינה מעניקה לו טובי הניתני למימוש בטווח הזמ הקצר ,אלא
אפשרות לעשות מעתה ואיל לביתו שלו ,לא לביתו של מלווהו87.
נמצא אפוא כי החזו החברתי בתורה מורכב משני מישורי .במישור האחד ,התורה מבטיחה את
צורכי הקיו המינימליי הדרושי להישרדותו של העני ,ובמישור השני היא מצווה על הענקת
הסולמות שיאפשרו להיחל מבור העוני ולהביא לידי שיקו עצמי .בעוד חלק ממצוות התורה
מתמקדות בהבטחת דגי ,חלק האחר דואגות כי לעני תהיה חכה שתאפשר לו לדוג בעצמו88.
85
86
87

88

למותר לציי כי אד שקיבל לידיו את נחלת הקרקע בשנת היובל יכול לצרו אותה באופ מיידי על ידי
מכירתה וניצול קצר טווח של התמורה שיקבל .אול זו אינה דר המימוש הראויה של ההזדמנות הניתנת
בשנת היובל.
מדרש תנאי לדברי ,פרשה טו ,יד )מהדורת הופמ .(86
מצוות שמיטת חובות דומה במידת מה לעיקרו המודרני של פשיטת רגל ,שג בו חובותיו של החייב
נמחקי על ידי צו הפטר )לאחר שפורעי כל שאפשר מרכושו( .אול שני הבדלי עקרוניי מבחיני
ביניה .שמיטת חובות חלה על כל הלווי כקבוצה ,ולא על אד מסוי לבדו .כמו כ היא חלה
במחזוריות קבועה וידועה מראש ולא כשאותו אד מגיע למצב של חדלות פירעו .במילי אחרות :בשונה
מהלי פשיטת רגל ,שנועד לספק חבל הצלה לחייב שנקלע למבוי סתו ,מצוות שמיטת חובות קובעת
סטנדרט חברתי שעל פיו מנסי למנוע מלכתחילה הידרדרות לשקיעה במעגל הקסמי של נטילת הלוואות
לש פירעו חובות .על כ ראו ג מאיר "שמיטת כספי"; מאיר "מחיקת חובות" .61
לפיכ ,בכל הנוגע למצוות החברתיותכלכליות שבתורה קשה לקבל את קביעתו של אנדרסו“To think :
of poverty as a social problem that could be solved was not really imaginable in the mindset of
”) premodern manאנדרסו צדקה  .(8אדרבה ,נראה כי החקיקה החברתיתכלכלית של התורה בהחלט
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העיקרו הרביעי :אחריותו העצמית של מקבל הסיוע
כשדני בגישה החברתיתכלכלית של התורה מתמקדי בדר כלל בחובות המוטלות על בעלי הרכוש
להבטחת רווחת של בני השכבות החלשות .שמי לב פחות לעובדה שבאופ מובלע התורה מטילה
אחריות מקבילה על העניי עצמ ,ולמעשה הסיוע הנית לה מותנה בשיתו פעולה אקטיבי מצד.
העזרה שתינת לחסרי האמצעי במסגרת מצוות התורה תהיה יעילה רק א מקבלי הסיוע ישתתפו א
ה בעבודה ובמאמ לשק את עצמ .במילי אחרות :המצוות החברתיות שבתורה אינ מסייעות למי
שאינו טורח לעזור לעצמו.
עיקרו זה בולט במיוחד במצוות שסווגו לעיל בקבוצת "שיקו העני" .מצוות אלה אינ מעניקות
לעני טובי הניתני לאכילה ולניצול מיידי ,אלא הזדמנות ואמצעי הניתני לניצול בעתיד על ידי
השקעת מאמ ושימוש נבו .אד היושב בחיבוק ידיי יתקשה ליהנות מהחירות שהוקנתה לו בשנה
השישית לעבדותו ,מנחלת הקרקע שחזרה אליו ביובל או משמיטת חובותיו .אדרבה ,עד מהרה הוא
ייאל למכור שוב את נכסיו ,ליטול הלוואות חדשות ,וכ ישוב למצב העגו שבו היה שרוי.
בהקשר זה יש משמעות מיוחדת למספר השני של מחזורי מצוות אלה .כאמור לעיל ,החזרת
הקרקעות והאדמות לבעליה מתרחשת בשנת היובל ,אחת לחמישי שנה .סדר גודל מעי זה מציי
פע אחת בחייו של אד בוגר 89.במילי אחרות ,היובל הוא הזדמנות חדפעמית המוענקת לאד.
מצד אחד ניתני לו המשאבי החשובי ביותר – אדמה וחירות – הדרושי לשיקומו .אבל מ הצד
האחר אלה ניתני לו פע אחת בלבד .א לא ישכיל לנצל כראוי ,תינת הזדמנות שכזו רק בעוד שני
רבות לילדיו .האחריות העצמית הנגזרת מכ כבדה במיוחד .דר נוספת ,משלימה ,להסבר המחזוריות
של חמישי השני היא ראיית מספר זה כמציי את חילופי הדורות .לפי זה ,היובל מונע הורשה של
עיוותי כלכלייחברתיי מדור אחד למשנהו .בני הדור החדש מקבלי הזדמנות לפתוח ד חדש
בחייה כשה משוחררי מאבני הריחיי הכלכליות שדור הוריה עלול להוריש לה .בדר זו נמנע
תהלי של רישוש מעמד של מהחזקה באמצעי הייצור90.
ג מחזור שבע השני של שמיטת חובות מביא לכ שמדובר באירוע לא שכיח בחייו של אד,
ומחייב את מקבל הסיוע להתכונ לניצולו באופ יעיל ומושכל ,שא לא כ תחזור ההזדמנות הבאה רק
בתו שבע שני נוספות .אי מדובר אפוא בהזדמנויות הניתנות לעני דר קבע; א לא יזדרז ויתאמ
לנצל כראוי במועדי שנקבעו לכ ,החלו שנפתח עבורו ייסגר למש שני רבות.

89
90

שמה לעצמה למטרה להתמודד ע בעיית העוני מ היסוד .וכלשו הכתוב " ֶא ֶפס ִ=י לֹא י ְִהיֶה ְ< ָ ֶא ְבי=ִ $י
ֲלה ְל ִר ְ) "O0ָ +דברי טו  .(4זאת מבלי להיכנס לשאלה ,אשר
י נ ֵֹת ְל ָ ַנח ָ
ֲ+ר ה' ֱאל ֶֹה ָ
ֶכ ָ ה' ָ<'רֶ א ֶ
ֵ י ְָבר ְ
ָבר ְ
הטרידה את פרשני התורה לאור כל הדורות ,כיצד ליישב פסוק זה ע הפסוק המופיע בהמש=ִ " :י לֹא
Iר ֶצ ָ"
Dל ֶא ְביֹנ ְָ ְ< ְ
ֶ ְ
י ַל ֲע ִנָ C
'ח ָ
ֶח ַEל ֶא ְביִ $מ ֶ%רֶב ָה'רֶ ַעל ֵ= 'נ ִֹכי ְמ ַצֵ ְָ Dלאמֹר ָLת ַֹח ְִ 0פ ַ0ח ֶאת י ְָד ָ ְל ִ
יְ
)דברי טו  .(11על כ ראו ג לופינק "עוני" .47
מוב שעשויי להיות מקרי שבה היובל יארע פעמיי בחייו של אד בוגר ,אבל בכ אי כדי לשנות את
העיקרו.
לש האילוסטרציה ,נית לחשוב על די היובל כמעי מס ירושה ,שנועד למנוע הצטברות של הקרקעות
לאור שני בידי משפחות מועטות .אלא ש"מס ירושה" זה בדמות היובל אינו חל על מכלול נכסיו של
בעל הרכוש אלא רק על נכסי מסוימי .בטיב של נכסי אלה אדו להל.
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תובנה זו מקבלת ביטוי ג במצוות השייכות לקבוצת "קיו העני" כדוגמת מצוות לקט שכחה
ופאה .לכאורה נית היה לצפות כי מכיוו שכא מדובר בהעברת טובי לעני ,שנועדו לניצול מיידי
בטווח הקצר ,העני לא יידרש לפעולה מצדו אלא יוכל ליהנות מ המוכ .אבל לא כ ה פני הדברי.
הצורה שטובי אלו ניתני לעני מחייבת השתתפות פעילה מצדו .בעל השדה אומנ חייב להעניק
מיבולו לשכנו העני ,אבל התורה אינה מחייבת אותו לקצור את התבואה ולהביאה לבית העני .היא א
אינה מחייבת אותו לקצור את התבואה ולהניחה בפתח השדה כ שהעני יוכל לבוא לקחתה .כל שהיא
מצווה הוא להותיר יבול בלתי קצור או יבול שנשכח ולא נאס ,כ שהעני יוכל א הוא להשתת
במלאכות האחרונות של קצירת השדה ואיסו התבואה .במילי אחרות ,בעל השדה ,שאמור היה
לשכור עובדי שיסיימו את קצירת הפאה האחרונה של השדה ואת איסו היבול שנשכח )או שהיה
עושה זאת בעצמו ע בני ביתו( ,מצוה עתה לספק עבודה זו לשכניו העניי ,ושכר יהיה היבול
שיאספו 91.עני שיהיה עצל מכדי לצאת לשדה ולעבוד ע הקוצרי ,לא יוכל ליהנות כל עיקר ממצוות
לקט שכחה ופאה92.
מסקנה זו תודגש עוד יותר לנוכח הניגוד בי דר הענקת היבול לעניי במצוות השדה לבי דר
הענקת תרומות ומעשרות לכוהני וללוויי 93.בשונה מ העניי ,הכוהני והלוויי זוכי לקבל
מתבואת השדה חלק קצור ומוכ לאכילה .ה אינ צריכי להשתת במלאכת הקציר:
ָאל ְל ָ
ָת ִ6י ְל ָ ֶאת ִמ ְֶ 7מרֶת ְ6רמ ָֹתי ְל ָכל ָק ְד ֵ7י ְבנֵי י ְִ!ר ֵ
ַוי ְַד ֵ4ר ה' ֶאל ֲ Bהרַֹ :ו ֲאנִי ִהֵ9ה נ ַ
ָאל ְל ָ
רמת ַמ ָ6נָ ְל ָכל ְ6נפֹת ְ4נֵי י ְִ!ר ֵ
על ]ְ [...וזֶה ְ? ָ ְַ 6
ֶי ְל ָחק ָ
ל ָבנ ָ
ְת ִ6י ְל ָמ ְָ 7חה ְ
נַ
ֹאכל אֹתֹ- .ל ֵח ֶלב י ְִצ ָהר ו ְָכל
ית ָ י ַ
על ָ-ל ָטהר ְֵ 4ב ְ
י ִא ְְ ָ 6ל ָחק ָ
ֶי ו ְִל ְבנ ֶֹת ָ
ל ָבנ ָ
ְת ִ6י ְ
נַ
ֲ7ר י ִָביא
Bר ָצ א ֶ
ֲ7ר ְְ 4
ְת ִ6י-4ִ .רֵי ָ-ל א ֶ
ֲ7ר י ְִ6נ ַלה' ְל ָ נ ַ
ית א ֶ
ֵאָ 7
ֵח ֶלב ִ6יר 7ו ְָדגָ ר ִ
ֲל) 9במדבר יח .(13–11 ;8
ית ָ יֹאכ ֶ
ַלה' ְל ָ י ְִהיֶה ָ-ל ָטהר ְֵ 4ב ְ
מאוחר יותר הוסיפו חז"ל וקבעו כי אסור לכוה וללוי להשתת בקצירת השדה .וכ פסק בעקבות
הרמב":
אסור לכהני ולוויי לסייע בבית הגרנות כדי ליטול מתנותיה ,וכל המסייע חילל
קדשי ה' ] [...ואסור לישראל להניחו שיסייעהו ,אלא נות לה חלק בכבוד94.
91
92

93
94

התורה אינה מתייחסת לאד עני שאינו יכול לצאת לעבודת השדה ,למשל מחמת נכות או זקנה .א ללמוד
מסיפור של נעמי וכלתה ,כמתואר במגילת רות ,ההנחה היא שכאשר הענייה מבוגרת מכדי ללקוט
בשיבולי קרוביה ילקטו עבורה.
להסבר אחר של הדגשת התורה כי העני צרי להיכנס לשדה כדי ליטול לקט ,שכחה ופאה ראו הראי"ה
קוק ,עי איה ,ברכות ,חלק ב ,פאה ב" :התורה צותה דוקא לעזוב לפני העניי את הפאה ,וה ילקטו כאד
המלקט מתו שדהו .להורות שהנתינה לעניי איננה בתור יתרו נדיבות והכמרת רחמי מצד הנות ,כי א
הוא חוק ומשפט חיובי ,וזה שקצבה לה תורה הוא ממש חלק" .כלומר ,העני נכנס לשדה של בעל הבית
כדי להדגיש שהוא אינו מקבל מתנת חינ מבעל השדה ,אלא נוטל את שלו בדי .על שאלת זכות
הקניינית של העניי בתבואת השדה על פי מקורות התנאי ראו להל בעמ' .103
על מעמד של הכוהני והלוויי ראו לעיל בעמ' .27
משנה תורה ,תרומות ,פרק יב ,הלכה יח ,בעקבות בבלי ,בכורות כו ע"ב .בר ,במקור התלמודי שלפנינו
נאמר" :תנו רבנ :הכהני והלוי והעניי המסייעי בבית הרועי ובבית הגרנות ובבית המטבחי – אי
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וטע ההבדל ברור .הכוהני והלוויי עובדי במלאכת הקודש ,ועל כ היבול הנית לה הוא כעי
ֲ7ר ֵה ע ְֹב ִדי ֶאת ֲעב ַֹדת א ֶֹהל
ֲלה ֵח ֶל ֲעב ָֹד ָת א ֶ
ָאל ְל ַנח ָ
ֲ!ר ְ4י ְִ!ר ֵ
ָת ִ6י ָ-ל ַמע ֵ
שכר" :ו ְִל ְבנֵי ֵל ִוי ִהֵ9ה נ ַ
מעד" )במדבר יח  .(21אי דורשי מה לעבוד ג בקצירת השדה כדי לקבל את שכר .העני ,לעומת
ֵ
זאת ,המקבל את התבואה כתמיכה ולא כשכר ,נדרש להשתת במלאכות של איסו היבול האחרו
שנותר ושנשכח בשדה ,ואינו מקבל מזו מוכ לאכילה 95.המקרה החריג היחיד שבו נית לעניי יבול
ַח ָ6
בלא שה נדרשי להשתת במלאכת קצירתו הוא המעשר )"מעשר עני"( ,שלגביו נאמר "ו ְִהְ 9
ֶי" )דברי יד 96.(28
ִָ 7ְ 4ער ָ
ביטוי נוס להטלת האחריות על מקבל הסיוע נית למצוא במצוות הלוואה .כפי שראינו לעיל,
בתורה לא מופיעה מצווה לתת לעני נדבת כס אלא הלוואה )בלא ריבית( .בהמש נעמוד על כ שרק
מאוחר יותר פיתחו חז"ל את מצוות צדקה במובנה כנדבת חינ לעני ,ועיגנו אותה ,בי השאר,
בפרשייה זו 97.הדעת נותנת ,כי בסביבת החיי המקראית נועדה מצוות הלוואה לרכישת זרעי או
לקניית בעלי חיי ,אשר כעבור זמ יניבו ללווה תבואה ,בשר ושאר תוצרי חקלאיי ,באופ שיאפשר
לו להשיב למלווה את קר ההלוואה וליהנות בעצמו משאר פירותיה .הלוואה לעני תהיה אפוא
אפקטיבית רק א מדובר בנזקק המשנס מותניו ומנצל את כספי ההלוואה ביעילות .עני שייטול את
כספי ההלוואה כדי לרכוש מזו וביגוד ,כלומר למלא צרכי קצרי טווח ,ימצא עצמו במהרה נאל
להשיב את הכספי שקיבל ,ובידיו יישאר חוב שאי בכוחו לפרוע .ההלוואה מתמרצת השקעה לטווח
ארו ,בשונה מנדבת חינ המתמרצת ניצול קצר טווח .אומנ ,יש להודות ,מצוות שמיטת חובות,
העומדת לימינו של הלווה שאינו מצליח לפרוע את חובותיו ,למעשה הופכת את ההלוואה למענק,
כלומר לנדבה ,אבל זו תחול רק בשנת השמיטה ואי בה כדי להסיר ממנו את האחריות לפירעו החוב
בשני הבאות עד שנה זו .נמצאנו למדי אפוא כי בדומה למצוות לקט שכחה ופאה ,האפקטיביות של
סיוע ההלוואה לעני מותנית כמעט באופ מלא בהשתתפותו הפעילה של הלווה ובנקיטת יוזמה
מצדו98.
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נותני לה תרומה ומעשר בשכר ,וא עושי כ – חיללו ,ועליה הכתוב אומרַ +ִ ' :ח ִֶ <ְ 0רית ַה ֵGוִי'
ָאל לֹא ְת ַח ְGלְ Dולֹא ָתמDת) 'Dבמדבר יח  ."(32כלומר ,לא רק
ְאת ָק ְד ֵ+י ְבנֵי י ְִAר ֵ
)מלאכי ב  ,(8ואומר' :ו ֶ
לכוה וללוי ,אלא ג לעני ,אסור להשתת במלאכת איסו התבואה המיועדת למעשרות ,לרבות מעשר
עני .אלא שהפסוקי המצוטטי על ידי התלמוד מתייחסי לכוהני וללוויי דווקא ,לא לעניי .ואכ,
באחדי מכתבי היד של מסכת בכורות העני אינו מצוי ,כפי שאכ נקט הרמב" בפסיקתו.
נית לטעו כי הסיבה להבדל שונה :העניי מעמד נחות ,ועל כ אי עבור פחיתות כבוד ביציאה לשדה
לאסו שיבולי ,ואילו הכוהני והלוויי מעמד גבוה ,וכדי לשמור על כבוד ה מקבלי תבואה קצורה
ָת" תומכת בהסבר שהצעתי ,לפיו
ואסופה .בר ,דומני כי ההדגשה שהתרומות והמעשרות ה " ֵחלֶ ֲעבֹד ָ
הטע של התמיכה בעניי שונה מ הטע של התמיכה בכוהני ובלוויי.
Iל ָמנָה" )דברי כו  .(12וראו משנה תורה,
ָת ָ0ה ַל ֵGוִי ַלֵJר ַלָCת $ו ְָל ְ
ובמקו אחר נוקטת התורה בלשוְ " :ונ ַ
מתנות עניי ,פרק ו ,הלכות ז–יב.
על כ ראו להל בעמ' .116
להרחבת היריעה על אודות ההבדלי בי סיוע בדר של הלוואה לבי סיוע בדר של נדבה ראו להל,
בעמ' .117
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מאפיי זה של מצוות התורה ,שאינ מורות על הענקת טובי לעניי ,כגו אוכל וביגוד ,הניתני
לניצול מיידי ללא פעולה אקטיבית מציד של העניי 99,בולטת במיוחד לאור השוואה ע הכרזות
"הדרור" שהיו נהוגות במזרח הקדו 100.הכרזות אלה כללו ג מעשי של האכלת רעבי והלבשת
עירומי .כ למשל מופיע בהמנו לכבוד עלייתו לכס המלוכה של רעמסס הרביעי:
יו טוב ,שמי ואר שמחי ,כי אתה האדו הגדול של מצרי .הבורחי שבו אל
עריה ,המסתתרי יצאו )ממחבואיה( .הרעבי שבעו ויעלזו ,הצמאי רוויי,
הערומי לבושי בגדי בד טובי ] [...הנתוני באזיקי שוחררו ,מי שהיו נתוני
בכבלי שמחי עתה .בתי האלמנות נפתחו ,הנידחי שבי ]101.[...
הכרזה זו משלבת אפוא שחרור מעבדות ושיבה הביתה ע מת אוכל ומשקה לרעבי ובגדי
לעירומי .הכרזה מעי זו מבליטה את העובדה שהתורה אינה מצווה לתת לעניי מזו וביגוד מוכני
לשימוש ,אלא אמצעי שיאפשרו לה לפעול להשיג את אלה בכוחות עצמ102.

העיקרו החמישי :ריבוד חברתי
עד עתה התמקד דיוננו ביחידי ,כלומר בחובותיו של בעל הרכוש ובאחריותו המשלימה של העני.
אול את המצוות החברתיות שבתורה ראוי ג לבחו מנקודת מבט חברתית רחבה יותר :הא
המנגנוני שהתורה קובעת להעברת משאבי מבעלי היכולת לעניי עתידי להביא ליצירת חברה
שהיא שוויונית באופ מלא או בקירוב? הא תכלית של המצוות החברתיות שראינו לעיל היא מניעת
היווצרות של מוקדי עושר בחברה או לכל הפחות להקשות על קיומ? מהי העמדה המשתקפת
ממצוות אלה כלפי פערי חברתיי בי עשירי לבי בעלי שדות רגילי – רעה חולה שיש למגרה או
מאפיי טבעי של חברה סבירה?
על פי עיקרו חשוב החורז את המצוות החברתיות שבתורה ,הסיוע נית לעני על פי פרמטרי
אישיי ,שאינ שוויוניי בהכרח .התורה מבקשת לסייע לעניי להיחל ממצב הדחק שה נתוני בו,
לאפשר ניעת חברתית בימעמדית ,אבל כל זאת בעודה מקבלת את הריבוד החברתיכלכלי כמאפיי
טבעי ונורמלי .התורה אינה תופסת את קיומ של העשירי כאיו שיש להילח בו ואינה רואה
בפערי חברתיי רע כשלעצמו שיש לשאו לבטלו.
לספרה
לאמיתו של דבר ,נושא השוויו על פי חוקי התורה מחייב כמה הבחנות .בכל הנוגע ֵ
מ ְ&ָ 7ט ֶא ָחד י ְִהיֶה ָל ֶכ ְו ַלֵCר ַהָCר
Bחת ִ
המשפטית ,התורה אמונה על ער השוויו בפני החוק – "6רָה ַ
 99למעט הענקה לעבד משוחרר ,שטעמה שונה )ראו לעיל בעמ' .(44
 100ראו לעיל בעמ' .40
 101על פי ויינפלד משפט וצדקה .84
רDדי
ָעב ַל ְח ֶמ ָ ַו ֲע ִנִCי ְמ ִ
 102מת לח לרעבי ובגד לעירומי נזכר רק בספרי הנבואה ,כגו" :הֲל$א ָפרֹס ָלר ֵ
ָת ו ְֵערPָ =ִ $ה ָבגֶד"
ָעב נ ָ
Dמ ְ< ְָ Aר ָ לֹא ִת ְת ַע ָ) "Gישעיהו נח ַ " ;(7ל ְחמְ $לר ֵ
ִָ 0ביא ָביִת ִ=י ִת ְר ֶאה ָערֹ ו ְִכ ִPיתִ $
)יחזקאל יח  .(16ראו ג שמואל ב ,ו  .19הללו הפכו לחובות משפטיות של ממש רק בספרות חז"ל .על כ
ראו להל בעמ' .60
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ִא ְֶ 6כ" )במדבר טו  .(16תורה אחת לכול אומנ אי משמעה די אחד לכול 103,אלא שהכול נמצאי
תחת הדי; אי מי שהוא מעל החוק ויכול לעשות כרצונו ,אפילו לא המל 104,ואי מי שהוא מתחת
לחוק ונית לעשות בו ככל שעולה על רוח של אחרי 105.ג מבחינה מעמדית התורה אינה רואה
לנגד עיניה את בני ישראל כחברה הבנויה מהיררכיה מעמדית פאודלית ,שיש בה אצילי ואדוני,
צמיתי ווסלי ,אלא חברה שבה כול משתייכי למעמד אחד של אנשי חופשיי )למעט העבדי
הנוכרי( 106.בר ,מובני אלה של שוויו מעמדי ושוויו בפני החוק אינ סותרי את העובדה שבכל
הנוגע לספרה הכלכליתחברתית אי התורה שואפת להגשמת שוויו; היא אינה רואה בפערי
החברתיי בי עשירי לבי בעלי שדות רגילי איצדק שיש למגרו 107.התורה מתמודדת ע בעיית
העוני במסגרת הכרתה בלגיטימיות של הריבוד החברתיכלכלי.
אי עוררי על כ שבמנגנוני שראינו יש כדי לסייע לעניי להשתק ולזכות בעצמאות כלכלית.
א הבה נשאל עצמנו א יש בה כדי למנוע היווצרות של מוקדי עושר בחברה ,או לפחות להקשות
על היווצרות? הא דיני היובל ושחרור עבדי ,מצוות פאה ודומותיה מונעות את טיפוחה של שכבת
אמידי? מסתבר שהתשובה שלילית .הלא זאת יש לזכור ,כי התורה אינה מצווה על חלוקה מחדש של
הרכוש כולו אלא רק על סוגי מסוימי שלו :היובל מורה על חלוקה מחדש של הקרקעות ושל
העבדי ,ומצוות שמיטת חובות מחלקת מחדש את ההלוואות .בכ התורה אומנ שוללת את
האפשרות של צבירה בלתי מוגבלת של מקרקעי ,עבדי ושטרי חוב ,אול היא אינה שוללת את
האפשרויות לאגור בלא גבול צורות אחרות של עושר המכרות בעת העתיקה :כס וזהב ,אבני
טובות ,צא ובקר וכ מיטלטלי 108.הללו אינ מחולקי מחדש מכוח מצוות היובל ושמיטת חובות
וא לא מכוח מצוות אחרות שבתורה .הווי אומר :אד המעוניי להג על עושרו מפני החוקי
החברתיי שבתורה יוכל לצבור רכוש בצורת כס וזהב ,בעלי חיי ומיטלטלי.
מה בי מקרקעי ,עבדי וחובות ,שצבירת אינה אפשרית וה מחולקי מחדש מדי שמיטה ויובל,
לבי כס וזהב ,אבני טובות ומקנה ,שאות נית לצבור ללא גבול וה אינ מחולקי מחדש? ייתכ
שההבדל ביניה קשור בכ שהראשוני משמשי כאמצעי ייצור ואילו האחרוני ה פירות הייצור
הניתני לאכילה ולצריכה .כדי לייצר באופ חופשי ויעיל נחוצי המשאב הבסיסי )קרקע( ,החירות
לע4דו )שחרור עבדי( והיעדר חובות )שיעבירו את התוצר לידי הנושי( .לעומת זאת כס וזהב,
אבני טובות ובמידה מסוימת ג ִמקנה ,ה הפירות שאד צור .התורה מורה על מניעת המצב שבו
אנשי ספורי יחזיקו בידיה את הקרקעות ,העבדי והשטרות ,כלומר יהיו בעלי מונופול על אמצעי

103
104
105
106
107
108

שהרי די שונה יש לגברי ולנשי ,לעבדי ולבני חורי ,לבני ישראל ולנכרי וכדומה .נושא זה נידו
בספרות בהרחבה ,תו שימת לב להבדלי העקרוניי בי חומשי התורה השוני .לסיכו ראו חדד
מיעוטי .15
על הרעיו המקראי של כפיפות המל לחוק ראו ויינפלד "המל" ,ובמקורות הנוספי שהוא מציי.
ראו לעיל בעמ'  ,30ובספרות המובאת בהערות ,ש ,בעניי ההגנות שהתורה מעניקה לעבד הנוכרי.
על המעמדות בתורה ראו ליבנסו "עוני"; סנל המזרח הקדו .88–85
לגישה אחרת ראו ברמ "המהפכה השוויונית".
התורה גדושה בתיאורי של צבירת עושר בצורות שונות ,כגו צא ובקר ,כס וזהב .ראו למשל בראשית
יג  ;2בראשית כו  ;14במדבר לב .1
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הייצור ,ועל כ היא מורה על חלוקת מחדש מעת לעת באופ שהכול ייהנו מה .אול התורה אינה
מונעת מאנשי להחזיק בפירות הייצור בכל כמות שיוכלו להשיג109.
הבחנה זו ניכרת בהיבט נוס של די היובל .כאמור לעיל ,על פי די היובל חלוקת הקרקעות בשנת
חמה" )ויקרא
מ7ב ִעיר ָ
ֲצ ִרי" ,א לא על " ֵ4ית ַ
החמישי חלה רק על " ְ! ֵדה ָה0רֶ" וכ על " ָב ֵ6י ַהח ֵ
כה  .(31–29כלומר די היובל חל רק על השדות שמחו לחומת העיר ,ואילו המקרקעי שבתו העיר
אינ שבי ביובל לבעליה המקוריי .מה בי "שדה האר" ו"בתי החצרי" לבי "בית מושב עיר
חומה"? נית להניח שטע הדבר נעו בהבדל בי הקרקעות שמחו לעיר ,המתפקדות כקרקעות
חקלאיות ,לבי הקרקעות שבתו החומה ,המשמשות כמקו מגורי בלבד .רק את הקרקעות
החקלאיות ,המשמשות כאמצעי ייצור ,אי לאגור בלי גבול ,אלא יש לחלק מעת לעת בי כל בני
החברה .לעומת זאת ,המגרשי שבתו העיר אינ נתפסי כאמצעי ייצור אלא כנכסי גרידא 110,ועל
כ אי למנוע את אגירת בידי גורמי אמידי 111.וכפי שניסח מאוחר יותר הרמב"" :בעבור כי האד
לשדה נעבד וממנו יצא לח למחיתו ,רצה ]התורה[ שיצא השדה ביובל .אבל הבית ] [...לא יזיק לו ,כי
לא תמעט מחיתו א יֹחלט .ובתי החצרי עשויי לשמירת השדות ולהיות מושב לעובדי האדמה,
ועל כ דינ כשדה האר"112.
נמצא אפוא כי מצוות חברתיות אלה מכוונות למניעת החזקה של אמצעי הייצור ושאר המפתחות
הדרושי לעצמאות כלכלית בידי קבוצת מיעוט .מצוות היובל ושמיטת החובות משמיעות כי אי כל
פג בהיווצרותו של מעמד עשירי ובלבד שהונ יבוסס על כס וזהב ,מרגליות ומקנה ,ולא על
מונופולי של קרקעות ,עבדי ושטרי חוב113.
אכ ,חשוב לזכור את שלמדנו בספר בראשית ,אשר בעקביות טורח לתאר כל אחד משלושת האבות
כעשיר מרובה נכסי 114.העושר ,כ על פי ספר בראשית ,הוא ברכה ראויה לעובדי ה' .גישת הברית

109

110
111

112
113
114

השוו ע לוק המסכת השנייה  ,21אשר בנסחו את תפיסת הקניי ,הבחי בי קרקעות ושאר מוצרי צריכה
)פירות ,בעלי חיי וכדומה( ,שאות אד רשאי לצבור רק כמידה שהוא יכול לצרו ,ובתנאי שיותיר ג
לאחרי די צורכ ,לבי כס וזהב ,שאות מותר לאגור ללא הגבלה .לוק ביסס זאת על פרשנותו לפסוקי
התורה.
אמנ עקרונית נית להשכיר בתי ערי חומה ,כלומר להשתמש בה כאמצעי עירוניי להשגת רווחי,
אול דומה כי בסביבה האגררית שאליה התורה מתייחסת שימוש זה בטל ביחס לשימוש החקלאי בשדות.
לניתוח דומה ,מנקודת מבט כלכלית ,ראו רוזנברג ווייס "יובל" .לפיכ ,אי צור לקבל את השערתו של
ליונשטא "יובל"  ,580כי החרגת הבתי שבתו העיר מדי היובל היא פרי תהלי מאוחר של
"התפוררותו של ארגו השבט והמשפחה" )בדומה ראו ויינפלד משפט וצדקה  .(105אני מציע כי החרגה
זו היא רכיב מהותי בעיקרו של די היובל מלכתחילה ,ואי צור לראות בה פשרה ע מציאות משתנה.
פירוש הרמב" לויקרא כה  .29ורבי חזקיה ב מנוח כתב בפירושו חזקוני ,ש" :כיו שהעיר מוקפת חומה
אי קרקע הבית עומד לזריעה לעול ,והקב"ה לא גזר להחזיר ביובל רק בקרקע שחיות האד תלויה בו".
לפיכ יש מקו להסתייג מ המטפורה שבה תיאר ז'בוטינסקי את היובל כגרז החול ביער וכורת את כל
הצמרות שגבהו )ראו להל בעמ'  .(54מסתבר ,כי ג לאחר היובל הצמרות תוכלנה להישאר תמירות,
ובלבד שתורכבנה מפירות הייצור ולא מאמצעי הייצור .על כ ראו פורת "יובל".
ָהב" )בראשית יג ַ " ;(2ו ְִ Cזרַע י ְִצ ָחק ָ<'רֶ ַה ִהוא ַוְִ Cמ ָצא ַ< ָBנָה
Dבָ M
ְIברָ ָ= ֵבד ְמאֹד ַ< ְִ Fקנֶה ַ< ֶ= ֶס ַ
למשל" ,ו ְ
Dמ ְקנֵה ָב ָקר
ָדל ְמאֹדַ .וי ְִהי לִ $מ ְקנֵה צֹא ִ
לְ $וגָדֵל ַעד ִ=י ג ַ
ֶ ָה ְ
ַה ִהוא ֵמ'ה ְָ +ע ִרי ַוי ְָברֲכֵה Dה'ַ .וְִ Cג ַEל ָה ִאיַ +וֵCל ְ
ָ +Dפח$ת
ַ<ה" )בראשית כו  ;(14–12ועל יעקב נאמרַ " :וְִ Cפרֹ ָה ִאיְ +מאֹד ְמאֹד ַוי ְִהי ל $צֹא רַ<$ת ְ
ENה ר ָ
ַו ֲעב ָ
ַוע ָ
ֲב ִדי ְDג ַמ ִGי ַו ֲחמ ִֹרי" )בראשית ל .(43
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החדשה ,הרואה בעושר דבר החוצ בי אד לאלוהיו ,זרה לעולמ של אברה ,יצחק ויעקב115.
התורה אומנ חותרת לשיקו העני ,א היא נעדרת כל רטוריקה של גינוי העושר116.

יתרה מכ ,ג במסגרת המצוות החברתיות המעניקות לעניי הזדמנות ממשית לשק את מעמד,
אי דמיו בי ההזדמנות הניתנת לעני אחד להזדמנות הניתנת לרעהו .לכל אד ניתנת הזדמנות
התואמת את תנאי חייו האישיי .טלו כמשל את שמיטת החובות בשנה השביעית .מצווה זו מעניקה
לכל שכבת הלווי את האפשרות לפתוח ד חדש בחייה הכלכליי ,א תהיה זו טעות לחשוב כי
לכול ניתנת נקודת התחלה שווה .אינה דומה שמיטת חובו של לווה נעדר כל רכוש לשמיטת חובו של
לווה המחזיק בבעלותו אמצעי ייצור מסוימי .שמיטת החובות משחררת את הלווי מ החובות שהיו
משועבדי בה ,כ שכל אחד יוכל כעת לנצל את המשאבי העומדי לרשותו.
הוא הדי בשנת היובל ,שבה כל אד שב וזוכה בנחלת הקרקע שהורישו לו אבותיו .אומנ ההנחה
ֲלת
היא שחלוקת הקרקע הראשונית )בעת הכניסה לאר( צריכה להיות שוויוניתָ " ,לרַב ְַ 6ר ֶ4ה ַנח ָ
ֲלת" )במדבר כו  117,(54אבל מנת הקרקע שאד יקבל
ַ 6Eנח ָ
Eדיו י ַ
ֲלת ִאיְ 7ל ִפי ְפק ָ
ו ְַל ְמ ַעט ְַ 6מ ִעיט ַנח ָ
בסבבי הבאי של שנת החמישי תיקבע על פי היסטוריית המקרקעי של משפחתו ,ולא על פי מנת
הקרקע שיקבל שכנו .די היובל משמר אפוא חלוקה משפחתית של נחלות הקרקע ,שאינה נשמרת
כחלוקה שוויונית בהכרח .אד שהוא ב למשפחה מעוטת יורשי צפוי לקבל בשנת היובל נחלת קרקע
גדולה בהשוואה לזו שיקבל חברו ,ב למשפחה מרובת יורשי .די היובל אינו מכיל מנגנו שיוודא כי
ג בסבבי הבאי תישמר החלוקה השוויונית ,וזאת משו שלא ער השוויו הוא הניצב במרכזו ,אלא
המטרה של מניעת בעלות של מעטי על הקרקעות החקלאיות והשבת כל נחלה לידי הבעלות
המשפחתית המקורית.

בהקשר זה יש לית את הדעת למאפיי נוס של המצוות החברתיות כלכליות בתורה .במוב מסוי
נית לראות במצוות לקט שכחה ופאה ,וכ בתרומות ובמעשרות ,מעי מס שהתורה מטילה על בעלי
השדות לטובת העניי ,הכוהני והלוויי 118.כיצד מחושב "שיעור המס" שאד צרי לית לעניי,
לכוהני וללוויי? הא ככל שיש לאד שדות מרובי יותר כ עליו להפריש מיבולו אחוז גדול יותר?
בכל הנוגע לתרומות ומעשרות הניתני לכוהני וללוויי ,ברור שמדובר באחוז קבוע שאינו משתנה
לפי גודל השדה .אד בעל שני שדות יפריש מיבולו לתרומות ומעשרות אחוז זהה לזה שיפריש אד
בעל שדה אחד .אשר ללקט שכחה ופאה הניתני לעניי ,כא התורה אומנ אינה מגדירה במפורש את
הכמויות שיש לתת .אול הדעת נותנת כי א כא ,יהיה שיעור של לקט שכחה ופאה אשר יהיה,
מדובר באחוז ממוצע קבוע מ השדה ,שאינו תלוי בגודלו .כמות הלקט והשכחה שיית בעל שני שדות
אמורה להיות פרופורציונלית לכמות שיית בעל שדה אחד ,והוא הדי לגודלה של פאת השדה .לכ יש
משמעות רבה לעניי השפעת של מצוות אלה על הריבוד החברתיכלכלי .נית לראות בכ מעי שיטת
115
116
117
118

ֶקב ַה ַַ Fחט ִמ<ֹא ָע ִ+יר ֶאל ַמ ְלכDת ָה ֱאל ִֹהי" )מתי .(24 ,19
ָמל ַל ֲעבֹר ְ<נ ֶ
ָקל ַלָ J
למשל" :וְע$ד ֲאנִי א ֵֹמר ָל ֶכ נ ֵ
לעניי זה יש להבחי כמוב בי עושר שנצבר בדרכי לגיטימיות )מיצוי כישורי ,מאמ ומזל( לבי עושר
שנצבר כתוצאה מניצול חלשי .לפיכ ,הניתוח המוצע כא אינו עומד בסתירה להתרסה חברתית מעי זו
ֲ+ר ְ< ַהר ְֹ +מרָ $הע ְֹ+ק$ת ַGִ Eי ָהר ְֹצצ$ת ֶא ְבי$נִי" )עמוס ד .(1
של הנביא עמוס נגד " ָLר$ת ַה ָ< ָ +א ֶ
המ ,שירד מ השמי לבני ישראל במסעותיה במדבר ,ובהקשרו נאמרַ " :וָCמֹDE
השוו ע אופ חלוקת ָ
'כלָ $ל ָקט) "Dשמות טז .(18
ְה ְַ Fמ ִעיט לֹא ֶה ְח ִסיר ִאיְ +ל ִפי ְ
ָבע ֶֹמר ְולֹא ֶה ְע ִEי ַה ְַ Fר ֶ<ה ו ַ
אלא שכפי שראינו לעיל" ,מערכת מיסוי" זו אינה פועלת בתיווכה של רשות הגובה את המס ומחלקת אותו
לנצרכי ,אלא בצורה של העברה ישירה מבעלי הרכוש לעניי ,לכוהני וללוויי.
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מיסוי יחסית )פרופורציונלית( ,השונה במהותה משיטת המיסוי הפרוגרסיבית .בשיטה הפרוגרסיבית
אחוז המס גדל ככל שבסיס המס גדל .כלומר ,אד בעל שני שדות ישל אחוז גדול יותר מזה שישל
אד בעל שדה אחד .המס הפרוגרסיבי נועד לצמצ פערי באמצעות הכבדת נטל המס על בעלי
היכולות הכלכליות .בשונה מכ ,המס היחסי הוא במוב מסוי ניטרלי; הוא "מצל" את תמונת המצב
הכלכליתחברתית ומשמר אותה ,שכ הוא נוטל מהכול אחוז קבוע מרכוש 119.היות של מצוות
השדה )וכ התרומות והמעשרות( בנויות על הרעיו של אחוז קבוע ,תור לכ שבי בעלי השדות
הריבוד החברתי יישמר ולא יצטמצ120.
תובנה זו בולטת עוד יותר כאשר אנו זוכרי כי בהקשר דיני הקורבנות התורה מכירה באפשרות של
ְה ִביא
ֱטא ] [...ו ֵ
ֶפ-ִ 7י ֶתח ָ
התאמת סוג הקורב ליכולותיו הכלכליות המשתנות של האד .לדוגמהְ " ,ונ ֶ
יע
ֲ7ר ָח ָטא נ ְֵק ָבה ִמ ַה@ֹא ִ4ָ !ְ -ה א ְ! ִעירַת ִעִGי ְל ַח ָTאת ] [...ו ְִא לֹא ַת ִַ C
ֲ7מ ַלה' ַעל ַח ָTאת א ֶ
ֶאת א ָ
ֲ7ר ָח ָטא ְ6ֵ 7י ת ִֹרי א ְ7נֵי ְבנֵי ינָה ] [...ו ְִא לֹא ַת ִFיג יָד ִל ְ6ֵ 7י ת ִֹרי א
ֲ7מ א ֶ
ְה ִביא ֶאת א ָ
יָד ֵ=י ֶ!ה ו ֵ
ֲ! ִירת ָה ֵא ָפה ס ֶֹלת ְל ַח ָTאת" )ויקרא ה  121.(11–1פסוקי
ֲ7ר ָח ָטא ע ִ
ְה ִביא ֶאת ָק ְר ָ4נ א ֶ
ִל ְ7נֵי ְבנֵי ינָה ו ֵ
אלה מדגימי התאמה בי שיעור הנטל הכלכלי המוטל על האד לבי יכולותיו הכלכליות .התאמה זו
מופיעה בהקשר של חובות בעלות אופי דתי שבי אד לבוראו )הקרבת קורבנות( .בכ יש כדי
להדגיש ,שכאשר מדובר בנטלי כלכליי בעלי אופי חברתי ,כגו לקט ,שכחה ופאה ,לא מופיעה
התאמה שכזו ,והנטל על העשירי בעלי השדות המרובי אינו כבד יותר ,באופ יחסי ,מ הנטל שעל
בעלי השדות המעטי .הדבר מלמד עד כמה אי המצוות החברתיותכלכליות מכוונות ליעד של
צמצו פערי בי בעלי השדות העשירי לבי בעלי השדות הבינוניי.
בדרכי אלה התורה מציעה מער מצוות שעניינ הטבת מצב של העניי ושיקומ בלא שהדבר
עומד בסתירה להכרה בלגיטימיות של הריבוד החברתיכלכלי הקיי באופ טבעי בחברה .עוני הוא
שמהווה עבור התורה בעיה המחייבת פתרונה ,בעוד עושר ופערי חברתיי אינ נחשבי עוול הדורש
שינוי.
הא התורה נתנה דעתה לבעיית הפערי החברתיי? איזה מענה היא מציעה למי שיטע כי תחת
החקיקה החברתיתכלכלית של התורה הדשא של העשירי צפוי להיות ירוק יותר? בהקשר זה אני
ֵע ָ ][...
מציע להטות אוז קשבת למשמעויות החברתיות המקופלות בדיבר העשירי" ,לֹא ַת ְחמֹד ֵ4ית ר ֶ
ֵע ָ" )שמות כ  .(13פסוק זה מצווה את היחיד שלא יחמוד את רכוש זולתו .הוא אוסר על
ֲ7ר ְלר ֶ
ְוכֹל א ֶ
העשיר לחמוד את כבשת הרש ,א בה בשעה ג אוסר על העני לחמוד את עדריו המרובי של שכנו
 119לאמיתו של דבר ,בשל עקרו התועלת השולית הפוחתת ,המס היחסי אינו ניטרלי כמו שהוא נחזה
להיראות ,אלא פגיעתו בבני מעמד הביניי גדולה מפגיעתו בעשירי.
 120חשוב לחדד :אי כוונתי כא לטעו כי התורה העדיפה במודע את השיטה היחסית על פני השיטה
הפרוגרסיבית ,שהרי שיטת המיסוי הפרוגרסיבית באה לעול רק בתקופה מאוחרת הרבה יותר )ראו ג
להל בעמ'  .(208טענתי צנועה יותר ,והיא שעיצוב מצוות השדה בדר של שיטה יחסית משתלב היטב,
וא תומ ,בגישתה של התורה שאינה רואה בפערי חברתיי כשה לעצמ בעיה שיש למגרה .על כ
ראו ג צ'ודורו "מיסוי פרוגרסיבי"; ליוינגסטו "מיסוי פרוגרסיבי".
יה
ְא ָחד ְל ַח ָHאת ו ְִכ ֶLר ָע ֶל ָ
ָדEֵ Oי ֶAה ו ְָל ְק ָחה ְ0ֵ +י ת ִֹרי א+ְ $נֵי ְ<נֵי י$נָה ֶא ָחד ְלע ָֹלה ו ֶ
 121וכ "ו ְִא לֹא ִת ְמ ָצא י ָ
נDפה ְל ַכ ֵLר ָע ָליו
'ִ +ל ְת ָ
ְאי יָדַ $מ ֶQגֶת ו ְָל ַקח ֶ= ֶבֶ Aא ָחד ָ
ְט ֵהרָה" )ויקרא יב " ;(8ו ְִא ַEל הDא ו ֵ
ַה= ֵֹה ו ָ
ְהיָה ֶא ָחד
ֲ+ר ַQִ 0יג יָד $ו ָ
0ֵ +Dי ת ִֹרי א+ְ $נֵי ְ<נֵי י$נָה א ֶ
ְחה ְולֹג ֶָ +מְ .
ו ְִע ָQר $ס ֶֹלת ֶא ָחד ָ<לDל ַ< ֶֶ Bמ ְל ִמנ ָ
ַח ָHאת ו ָ
ְה ֶא ָחד ע ָֹלה" )ויקרא יד .(22–21
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העשיר .המשמעות החברתית הרחבה של איסור "לא תחמוד" היא דחיית הטענה כי הפערי החברתיי
ה רע כשלעצמו .איסור זה שומט את הקרקע תחת טענת של בני מעמד אחד כלפי בני מעמד אחר א
ורק מכוח הפערי הקיימי ביניה .במקו לייחל ליטול חלק מהונ של העשירי ,איסור "לא
תחמוד" מנחה את בני החברה להתמקד בפיתוח מה שתחת יד ובהשקעת מאמצי בהרחבת רכוש.
משמעותו החברתית של הדיבר העשירי היא קבלת הריבוד החברתי כתופעה טבעית ונורמלית.

העיקרו השישי :תיקו לשוק החופשי
חר המספר הרב של המנגנוני שנועדו להג על בני השכבות החלשות ,חשוב לזכור כי התורה לא
צעדה את הצעד הנוס ולא הציעה החלפה של מנגנו השוק במנגנו מתוכנ אחר .התורה הורתה על
מערכת חוקי המתקנת עיוותי חברתייכלכליי שעלולי להיווצר בחסות השוק ,א לא התיימרה
להמירו במנגנו חלופי.
כלפי מה הדברי אמורי? במערכות חוקי מ המזרח הקדו שקדמו לתורה ,אנו מוצאי כי
מחוקקי נטו לשלב בחוקיה רשימות מפורטות של מחירי רצויי עבור מוצרי ושירותי שוני.
כ ,לדוגמה ,בחוקי חמורבי אנו מוצאי תעריפי מפורטי למגוו מוצרי ושירותי כגו בניית בית,
בניית ספינה ,שכירת שירותי ספנות ,שכר רעיית צא ובקר ,שכר עבודה בשדה או שכר שימוש
בבקר 122.מעי זה מצאנו בחוקי נוספי בני התקופה 123.הוראות אלה מלמדות על הנחתו של
המחוקק כי בכוחו ומתפקידו לקבוע את המחירי הנכוני .וכפי שעמד על כ ראוב ירו בהקשר חוקי
אשנונה:
The considerable number of regulatory sections, as well as the prominent place
accorded to them at the head of the LE [=Laws of Eshnunna], testify to the desire of
the authorities to intervene in the economic process, to supervise and restrain
excesses.124

התורה אינה מכילה רשימות מחירוני מעי אלה .היא אינה מתיימרת להציע חלופה טובה יותר
לכוחות השוק ולהמיר במחירי קבועי 125.היעדר זה מלמד על כ שהמנגנו הבסיסי המעצב את

122

123
124
125

ראו למשל חוקי חמורבי ,סעיפי ") 228כי יבנה בנאי בית לרעה)ו( וישכלל)ו( עבורו –  2שקלי כס
עבור כל  1סאר בית כשכרו יית לו"(") 234 ,כי יאטו מלח ספינה )בנפח של(  60כור עבור רעה)ו( – 2
שקלי כס כשכרו יית לו"(") 239 ,כי ]ישכור[ איש מלח – ] 6כור דג[ בשנ]ה[ ישל ]לו[ )כשכרו("(.
ראו ש ג סעיפי ) 277 ,276 ,275 ,261 ,258 ,257 ,243 ,242מלול קובצי הדיני(.
מחירו מעי זה מצוי ג בחוקי אשנונה ובחוקי החתי.
ירו חוקי אשנונה .224
אומנ בתורה מצאנו רשימות ערכי כספיי בעניי מי שנדר לתת את ערכו לה' )ויקרא כז( ובעניי הפיצוי
שיש לשל לבעלי עבדי שנהרגו )שמות כא  .(32בר ,רשימות ערכי אלה אינ ראיה לסתור ,אלא
להיפ .במקרי אלה אי מדובר ביחסי קונה ומוכר הקובעי בעצמ את המחיר ,אלא בפעולות חד
צדדיות של הנודר או של השור הנוגח .קיומ של רשימות ערכי כספיי אלה דווקא מדגיש את היעדר
בהקשר המסחרי.
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חיי המסחר הוא ,בעיני התורה ,היחסי החופשיי שבי מוכרי וקוני ,כאשר מערכת דיני הרווחה
פועלת בצד כמערכת מתקנת ,ולא במקומ126.
מפרספקטיבה זו תשומת לב מיוחדת ראויה להינת למצוות החברתיות המחזוריות – היובל,
שמיטת החובות ושחרור העבדי .האופ שבו מצוות אלה עוצבו מניח שברוב השני אפשר לסחור
בקרקעות ,בשטרי חוב ואפילו בבני אד ,וכי התיקו החברתי חל רק מעת לעת ,מדי כמה שני .יפי
בהקשר זה דברי זאב ז'בוטינסקי:
על פי התכנית שבמקרא ,ישמרו חיי הכלכלה ג לאחר היובל על חופש מלא של
שינויי נוספי .הבריות יוסיפו לבקש עצות ,לחבל תחבולות ,להיאבק ,להתחרות;
מה יתעשרו ומה יתרוששו; החיי ישמרו על דמות כזירת התגוששות ,שש אפשר
לנחול מפלה ונצחו ,להראות יזמה ולהכשל בה או להצליח .חופש זה יוגבל על ידי שני
סייגי בלבד .הסייג האחד )או ביתר דיוק :מערכת סייגי שלמה( פועל בכל עת ובלא
הפסק :יו אחד בשבוע אסור לעבוד ,את פאת שדהו ואת עוללות כרמו יעזוב אד
לעניי ,ייגבה מעשר כ"קודש לה'" ] [...הסייג השני ,או ביתר דיוק :הס שכנגד,
למשטר החופש הכלכלי ,הוא היובל .דומה ,גרז ענקי חול כסופה מפרק לפרק מעל
ליער אנוש ,וכורת כל אות הצמרות שגבהו מ הרמה הממוצעת; בטלי החובות ,אד
שנתרושש מחזירי לו את רכושו ,המשועבד נעשה ב חורי; שוב מתכונ שיווי
משקל; ַהתחילו במשחק מראשיתו ,עד להפיכה החדשה127.
א לאמיתו של דבר התמונה מורכבת יותר .הנגיעות המחזוריות שהתורה מוסיפה כתיקו לשוק צפויות
לחולל בו שינוי קבוע .כ ,למשל ,מצוות היובל אומנ מאפשרת לסחור בקרקעות במש ארבעי
ותשע השני שבי היובלות ,אבל המשמעות המעשית של מצווה זו היא שהקרקעות ניתנות להחכרה
לתקופה מוגבלת בלבד ולא למכירה מלאה .אד היודע כי היובל עתיד לבוא בעוד כמה שני ולבטל
את מכירת הקרקע יימנע מרכישתה ויעדי להחכירה לזמ 128.די היובל שולל אפוא את קיומו של שוק
רכישת קרקעות חקלאיות ומאפשר רק את החכרת .בדומה ,מצוות שחרור עבדי החלות אחת לכמה
שני ,בצירו המצוות האחרות הקשורות במעמד העבד ,שוללות למעשה את קיומו של שוק העבדי
)העבריי( וממירות אותו בשוק הקרוב יותר לשכירות עובדי129.
נמצא אפוא כי ככלל התורה מגבילה את התערבותה כ שלא תחרוג ממערכת תיקוני המלווה את
השוק החופשי ,שהוא הגור הראשי המעצב את מערכות היחסי בעול המסחר .ע זאת יש כמה
 126ג מצוות אונאה )ויקרא כה  (17–14אינה כופה על חיי המסחר מחירי קבועי מראש ,אלא מטפלת
בניצול לרעה הנעשה במסגרת השוק החופשי .על כ ראו פורת "הונאת מחיר" .454
 127ז'בוטינסקי "רעיו היובל"  .175–176א ראו לעיל בעמ'  50הערה  ,113הסתייגות ממטפורת הגרז.
 128עמד על כ ווסטברוק "יובל"  ,220שחידד את ההבחנה בי הצהרות המל על שמיטת חובות ושחרור
עבדי ,כפי שהיה מקובל במזרח הקדו )ראו לעיל ,ליד הערה  (64לבי די היובל המעג זאת בחוק בעל
מחזוריות ידועה מראש“A law is in general prospective and, because it is designed to effect future :
conduct, it is expected that people will alter their conduct accordingly… An administrative act, on
the other hand, being generally retrospective, does not intend to affect, except perhaps indirectly,
”.people’s conduct of their affairs; only the state of affairs created thereby

 129על כ ראו לעיל בעמ' .32
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איי ,אומנ חשובי ,שבה התורה שוללת צורות מסוימות של מסחר חופשי – רכישת קרקעות
חקלאיות וסחר בבני אד )שה בני עמ( – וממירה אות באפיקי מסחר מתוני יותר – החכרת
קרקעות חקלאיות ומערכת יחסי הקרובה יותר ליחסי עובד ומעביד130.

ה"אחווה" כער היסוד החברתי כלכלי
סקרנו עקרונות אחדי ,שישה במספר ,העולי מתו עיו במצוות החברתיותכלכליות בתורה .הא
ה עולי בקנה אחד זה ע זה? הא נית לארגנ בדר קוהרנטית? כדי לחדד את השאלה אני מבקש
למק את ששת העקרונות שמנינו בטבלה :בטור השמאלי ניצבי עקרונות שאות היינו נוטי לזהות
כיו כקרובי לתפיסות חברתיותכלכליות שמאליות ,ואילו בטור הימני עקרונות שאות אנו עשויי
לאפיי כתפיסות ימניות שמרניות.
עקרונות הקרובי לתפיסות
עקרונות הקרובי לתפיסות
של "שמאל חברתי"
"ימניות שמרניות"
העיקרו הרביעי :אחריותו העצמית של מקבל העיקרו הראשו :עיגו בחוק של הצדק
החברתי
הסיוע

העיקרו השני :אחריות בי אישית
העיקרו החמישי :ריבוד חברתי
העיקרו השלישי :קיו העני ושיקומו
העיקרו השישי :תיקו לשוק החופשי
מנקודת המבט של תיאוריות חברתיותכלכליות בנות זמננו קשה לראות כיצד נית ליישב באופ
קוהרנטי בי הקביעה שהאחריות החברתית להבטחת רווחת של העניי צריכה להיות מעוגנת בחוק
באופ נוקשה )ללא הותרת שיקול דעת לרשות השלטונית( ,וכי יש לממנה מכיסו האישי של כל אחד
מבעלי הרכוש ,לבי ראיית הריבוד החברתי ,הכולל פערי חברתיי ,כדבר טבעי שאינו בגדר רע שיש
לשאו למגרו .ל הייתה התפיסה החברתית שבתורה מבטאת מחויבות בסיסית לער השוויו ,כפי
שיש שביקשו להסיק מאחדי מהעקרונות שנמנו לעיל ,האומנ נית ליישב את הדבר ע העולה מ
העקרונות שבטור הימני? ול הייתה התפיסה החברתית שבתורה מבטאת מחויבות בסיסית לער
החירות ,כפי שאחרי ביקשו להסיק מחלק מ העקרונות שנמנו לעיל ,איזו משמעות יש לכ נוכח
העקרונות שבטור השמאלי?
 130א ראו דברי הראי"ה קוק ,כפי שנמסרו על ידי שלמה זלמ שרגאי ,שלפיה יישו מלא של המצוות
החברתיותכלכליות שבתורה משמעו ביטול רעיו הקניי הפרטי" :מבלי לקבוע מהו המשטר החברתי של
התורה ,יש להניח בוודאות כי בקיו עקבי של כל חוקי התורה בשטח החברתי והכלכלי ,ללא ויתורי
ופשרות ,לא יוכל המשטר של הרכוש להתקיי .כי מצוות התורה ונוס לזה ה"ועשית הישר והטוב" –
שבישראל זהו די ולא לפני משורת הדי – מצמצמי כל כ את הבעלות והזכויות של הרכוש ,עד
שקיומו נעשה לבלתי אפשרי וללא כדאי" )שרגאי חזו והגשמה קצד( .ראו ג שמונה קבצי א ,תשעז .על
פי הניתוח שאני מציע כא ,יישו מלא של המצוות החברתיות שבתורה אינו מבטל את הקניי הפרטי
והמסחר החופשי בכללות ,אלא רק צורות מסוימות שלה )רכישת קרקעות חקלאיות ועבדי עבריי(.
על גישתו החברתיתכלכלית של הראי"ה קוק ראו אריאל "אורות החברה" .ראו ג להל בעמ'  79הערה
.8
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אכ ,דואליות זו היא שאפשרה לקוראי בתורה ,מימי ומשמאל ,לזהות כל אחד בדרכו את עמדתה
של התורה ע השקפתו המודרנית .א בדר כלל קריאות מעי אלה מותירות בפי הקורא טע מר של
אפולוגטיקה ואנכרוניז ,ומורגש הצור במערכת מושגית אחרת שתוכל לשפו אור על הבסיס הרעיוני
שהחקיקה החברתיתכלכלית של התורה נשענת עליו.
דומני כי פשר הדבר טמו בזיהוי נכו של ער היסוד שבבסיס המצוות החברתיות שבתורה .ער
יסוד זה אינו השוויו ,כמו שהיו שדימו בהשראת התנועות הסוציאליסטיות המודרניות ,וג לא
החירות ,כמו שדימו אחרי ברוח כלכלת השוק החופשי של העת החדשה ,אלא ער האחווה .במקו
אחר ביקשתי להראות שהתורה מעצבת את גישתה החברתית כהרחבה ,מעי מטפורית ,של מערכות
י
0ח ָ
היחסי הראויות להתקיי בי אחי ובי רעי 131.פסוקי מפורסמי כדוגמת "לֹא ִת ְ!נָא ֶאת ִ
מ" )ויקרא יט  (18–17מרמזי על ההנחה המקראית הסמויה כי אד
ֲ ָָ -
ְ0ה ְב ְָ 6ל ֵרע ָ
ְִ 4ל ָב ֶב ָ ] [...ו ַ
ֵע ,כלומר היחסי המאפייני באופ טבעי אחי ורעי מתפרשי על ידי התורה כמקור
לאד – אח ור ַ

השראה לדג פוליטי משפטי החל על הע כולו .לעיצוב המבנה החברתי על יסוד ער האחווה מגוו
השלכות בקשת רחבה של ענייני ,כגו יחסי שלטו ואזרח ,יחסי יהודי ונוכרי ,שעליה עמדתי
במאמר הנזכר .כא אני מבקש לטעו כי ער האחווה מטביע את חותמו באופ בולט ג על עקרונות
היסוד שבחקיקה החברתיתכלכלית שבתורה132.
אכ ,עיו חוזר במצוות החברתיות שנידונו לעיל ילמדנו עד כמה לשונות האחווה והרעות
משוקעות בחלק ממצוות אלה .פעמי רבות מדגישי הפסוקי כי הלווה ,העבד והעני ה ֶאחיו ורעיו
של המלווה ,של האדו ושל בעל הרכוש:
י ִע ָ> ְ ְונ ְִמ ַ-ר ָל ְ לֹא ַת ֲעבֹד ֲ 4עב ַֹדת ָע ֶבד )ויקרא כה .(39
ח ָ
ָמ ִ
ו ְִכי י ְ
>B
י נ ֵֹת ָל ְ לֹא ְת ֵ
ֲ7ר ה' ֱאל ֶֹה ָ
Bר ְצ ָ א ֶ
ֶי ְְ 4
Bחד ְָ 7ער ָ
י ְַ 4
ח ָ
Bחד ֶ
ִ-י י ְִהיֶה ְב ָ ֶא ְבי ֵמ ַ
י ָה ֶא ְבי )דברי טו .(7
ח ָ
ֶאת ְל ָב ְב ָ ְולֹא ִת ְק&ֹ ֶאת י ְָד ָ ֵמ ִ
ִ-י ַת ֶ8ה ְב ֵרע ָ
אמה לֹא ָתבֹא ֶאל ֵ4ית ַל ֲעבֹט ֲעבֹט )דברי כד .(10
ֲ ַמ ַ8את ְמ ָ
חיו
ְאת ִ
ֵעה %ו ֶ
ֵעה %לֹא ִיֶ !ֹCאת ר ֵ
ַ8ה ְ&ר ֵ
ֲ7ר י ֶ
ְוזֶה ְ= ַבר ַה ְִ 8מ ָTה ָ7מט ָ-ל ַַ 4על ַמ ֵ8ה יָד א ֶ
ִ-י ָקרָא ְִ 7מ ָTה ַלה' )דברי טו .(2
שילוב לשונות האחווה והרעות בפסוקי אלה אינו עיטורי לשו או תפארת המליצה; דג האחווה הוא
המסד הרעיוני שמצוות אלה בנויות עליו והוא מקופל בלשו הכתוב עצמו.
מה המאפייני הטיפוסיי של מערכת היחסי הרצויה בי אחי ובי רעי? בי אחי ובי רעי
שורה מידה רבה של אחריות הדדית .אחי )א אכ נוהגי ה זה בזה מנהג אחי( נחלצי זה לעזרת
זה בעת צרה ומצוקה 133.ע זאת מערכת יחסי בריאה בי אחי אינה בנויה בהכרח על ער השוויו.
בנוהג שבעול אח אחד עשיר מזולתו ,אד נתמזל מזלו יותר מחברו ,ואי כל עוול בדבר .אכ ,פערי
 131פורת "אח ורע".
 132על כ ראו ג יפת "שחרור עבדי" .241
 133במאמר הנזכר עמדתי על כ ,שאי כמו התורה ,וספר בראשית בפרט ,כדי ללמדנו עד כמה מערכות יחסי
בי אחי עלולות להידרדר לתהומות ולאובד מוסרי )די להזכיר את סיפוריה של קי והבל ,יעקב ועשיו,
יוס ואחיו( .שיח האחווה אינו תעודת ביטוח ,אלא אידיאל שיש לשאו להגשמתו.
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בנתוני הפתיחה ,בכישורי ובמזל עשויי ליצור הבדלי לגיטימיי בכמויות העושר בתו קבוצות של
ֵעי .האחווה נמדדת לאו דווקא על פי אמת מידה של שוויו ,אלא על פי אמת מידה של
אחי ור ִ
רגישות למצוקת האחר ונטילת אחריות כלפיו .אחריות זו אי משמעה מחויבות ליצירת איזו שוויוני,
אלא להגשת עזרה פרטנית המותאמת לצרכיו האישיי של הזקוק לעזרה .נדמה אפוא כי התורה
מבקשת למסד את הדג המתקיי בי אחי ורעי ולהפו אותו לאב הפינה של הסדריה החברתיי
כלכליי.
כא טמו המפתח להבנת האופ שבו מתיישבי זה ע זה העקרונות שמימי והעקרונות שמשמאל
שנידונו לעיל .מחד גיסא התורה מכוננת חברה שבה בעלי היכולת נושאי באחריות כלפי רווחת של
מעוטי האמצעי .מנגנוני הצדק החלוקתי מעוגני בחוק כדי שאכ ישיגו את יעדיה החברתיי ,ולא
ישמשו מניפולציה בידיה של שליטי .זה ג מקורה של האחריות הביאישית המוטלת על כתפיו
של כל אחד מבעלי הרכוש .הלה אינו יכול להסתתר מאחורי הפנייתו של העני אל מנהיגי הציבור )נשיא
השבט או המל( ,אלא הוא נושא בחובה אישית לתמו בעני ולקיימו .ולבסו ,זה ג מקור חובתו של
בעל הרכוש שלא להסתפק בדאגה לקיומו של העני ולהישרדותו בטווח הזמ הקצר ,אלא ג ,ושמא
בעיקר ,לפעול לשיקומו בטווח הארו ולסייע בחילוצו מבור העוני שאליו נפל.
מאיד גיסא שאיפה חברתית זו אינה נובעת ממחויבות לער השוויו .התורה אינה חותרת לכונ
חברה שוויונית מבחינה כלכליתחברתית ,שבה אי מקו לעשירי .היא מכירה בלגיטימיות של ריבוד
טבעי המתקיי בחברה בדומה לרבגוניות המאפיינת משפחת אחי או חבורת רעי .אחריות של
בעלי הרכוש לסייע לבני הקבוצות החלשות להיחל ממצב הדחק שה שרויי בו אי משמעה החובה
לחלוק עימ את הרכוש שווה בשווה .זאת ועוד ,בעלי הרכוש אומנ מחויבי להפריש חלק מרכוש
הפרטי לטובת אחיה מעוטי היכולת ,אול בכ אי כדי להסיר את האחריות ההדדית מכתפיה של
מעוטי היכולת לתרו את חלק למאמ ,קרי לגייס את כוחותיה ולפעול ביעילות לחילוצ העצמי.
ולבסו ,מכא ג נובעת נטייתה של התורה להסתפק במנגנוני תיקו לשוק החופשי ולא לבקש להמיר
אותו במנגנו ריכוזי חלופי .תפיסת צדק חברתי שביסודה עומד רעיו האחווה שונה אפוא מתפיסות
חלופיות המיוסדות על ער השוויו או על ער החירות.

בי אוטופיה למעשה
מערכת המצוות החברתיתכלכלית שבתורה היא שאפתנית ומהפכנית .לא זו בלבד ,אלא שבחלקה היא
א אוטופית; ספק עד כמה היא ניתנת להגשמה בשלמותה .אומנ בספרי הבאי של התנ" נית
למצוא תיאור כגו זה שבמגילת רות ,על אודות הנערות המלקטות שיבולי אחר הקוצרי .מבלי
להיכנס לשאלת המהימנות ההיסטורית של מגילת רות 134,יש בה כדי ללמד שלכל הפחות בעיני
מחברה מצוות השדה שנועדו להבטיח את קיומו של העני ואת הישרדותו מתאימות לתיאור שגרת חיי
מצויה135.
לעומת זאת ,ספרי הנביאי והכתובי אינ מתארי הפעלה מסודרת של מצוות היובל ,אחת
לחמישי שנה ,שבה שבות הקרקעות לבעליה והעבדי משתחררי לבתיה ,או של יישו קבוע של
 134על מועד כתיבתה של מגילת רות ראו דיוויד "רות"; גלנסמ "רות"; זקובי רות .33
 135על כ ראו ג זקובי רות .20
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שמיטת חובות אחת לשבע שני .מצוות אלה ,המורות על עריכת רפורמות חברתיותכלכליות שיש
בה כדי לשק עניי ולחלצ מ העוני ,אינ מתוארות במקרא כחלק משגרת יומ של ישראל .כל
שאנו מוצאי בספרי הנביאי והכתובי בהקשר זה הוא תיאורי של כמה מעשי הדומי במידת מה
למצוות היובל והשמיטה ,הנעשי לצור שעה מסוימת ,בעתות חירו ובשעות דחק .דוגמאות לכ ה
מעשיו של המל צדקיהו בסו ימי בית ראשו בעניי שחרור העבדי בירושלי הנצורה ,והרפורמה
החברתיתכלכלית שעליה הכריז נחמיה בתקופת שיבת ציו 136.אול מעשי מקוטעי ,אדהוקיי,
אלה ,דווקא מלמדי עד כמה מצוות אלה לא היו רכיב קבוע בחיי התקופה .א הנביא ירמיהו עצמו
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אכ ,נראה שהמצוות החברתיות המהפכניות שבתורה ,כדוגמת היובל ושמיטת חובות ,מציבות ר
גבוה כל כ של מהפכה חברתית ,עד שאפשרות יישומה בחברה ריאלית ,באופ סדיר וקבוע ,מוטלת
בספק 138.הדעת נותנת כי מתו המער הכולל של המצוות החברתיות שקבעה התורה ,המצוות
המינוריות יותר ,שאות סיווגתי לעיל כמיועדות להבטיח את קיו העני והישרדותו ,ה נורמות
שניתנות באופ עקרוני ליישו קבוע וסדיר 139.לעומת זאת ,המצוות החברתיות הדרמטיות יותר,
שעניינ רפורמות חברתיות שנועדו לשיקו העני והוצאתו לדר חדשה ,נועדו בעיקר לקביעת מצפ
ולהתוויית שאיפה 140.קו הגבול בי האוטופי לבי היישומי עובר בי המצוות האמונות על רפורמות
חברתיות המיועדות לשיקו העניי לבי המצוות שעניינ הבטחת קיומ של העניי .לקראת סופו של
הספר אשוב להבחנה זו ולהשלכותיה.
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לדיו בשאלת משמעותו של חוק מקראי בריישו ראו ג'קסו משפטי .3
השוו פאג'ר יובל “Most scholars agree that the land reform system described in Leviticus 25 was :13
” never put into practiceוראו המקורות שציי ש בהערה  .3ראו ג ויינפלד משפט וצדקה  ;94ווסטברוק
"יובל"  ;221אמית "יובל"  .54לעומת זאת ראו ליונשטא "יובל" " :580עצ די היובל היה נוהג
בישראל בזמני קדומי להלכה ולמעשה"; רופא "השמיטה וחיוב ההלוואה" " :88חוק השמיטה לא היה
חוק אוטופי שלא נית להגשימו אלא חוק ריאליסטי ,המעמיד דרישות מתונות בפני המלווה" .עמדתו של
ליונשטא מבוססת על הצעתו כי די בית מושב עיר חומה הוא תוספת מאוחרת לדי )לביקורת גישתו ראו
לעיל בעמ'  50הערה  ,(111ועמדתו של רופא מבוססת על פירוש מינימליסטי שהציע למצוות שמיטת
חובות )ראו לעיל בעמ'  35הערה  .(51על כ ראו ג פריד ופרידמ "יובל" .למאמר נוס הטוע כי די
היובל פחות אוטופי מכפי שסוברי פרשניו המודרניי ראו לופינק "עוני" .49

