
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 היסטוריה, מודרנה ועבדות מתחדשת
שנים מזוויעות מחייו  12אשר תיאר  נורתופ יצא לאור בארה"ב ספרו האוטוביוגרפי של סלומון 1853בשנת 

  .המעורר מחשבו הפך הספר לסרט מטלטל 2013בשנת  בהם נמכר לעבד למרות היותו אדם חופשי.

 המביא את היילי של אלכס היה הספר "שורשים "בהיותי נער אחד הספרים אשר השפיעו עלי מאוד 

ארה"ב ל חובכ אפריקה והובלהבנחטפה  . המשפחהסיפורה של משפחת עבדים בדרום הגזעני של ארה"ב

יצא לאקרנים. כשלצפות בסרט החדש  הלכתי . זו גם הייתה הסיבה בגללה לחיים של עבדות והשפלה

כמה פעמים במהלך רגישים. במקומות נוגע ה, אכזרי מאוד, ילצפי לבטן . הסרט קשהחטפתי אגרוף יתי וצפ

שבים ונוגעים בו עם הלשון שכמו חור מציק בשן ך א. י לקום ולעזוב את האולםרצינו אשתי ואנההקרנה 

בתמונות תקריב הוא  .זועה. הבמאי לא רחם עלינו הצופיםצופים בלמרות הכאב, נשארנו כמעט בעל כורחנו 

שנה באחת הדמוקרטיות הנאורות בעולם .  150 -פך אותנו לשותפים לזוועות אשר התרחשו לפני כה

, , המכות, ההשפלות, האונס, הזלזולסיפורם של העבדים השחורים באמריקה לא נותן מנוח. ההתעללות

שריות אך גם בלתי ניתנות בלתי אפהפרדת הורים מילדיהם ונשים מבעליהם הופכים על המסך לתמונות 

ל כ תאכזרממדוע הוא  ,. באחת מהסצנות כאשר נשאל האדון, בעל האחוזה האכזרי אדווין אפסמותלהתעל

שילמתי  ת בהם כל מה שעולה על דעתי.הם הרכוש שלי ואני יכול לעשו" :הוא משיב ,לעבדים שלו כך

בכל יום ראשון אותו אדון אכזר מלמד את  בנימה של צדקנות דתית. סכום נאה ולכן הם שייכים לי" םתמורת

שבו הוא יכול ואכזרי  יאבסורדכך  הכל ם הוא מוצא סימוכין למצבבה ,עבדיו את כתבי הקודש הנוצרים

 מהפקודות. היסטי להלקות אותם על כל אי ציות אוו לעשות בהם ככל העולה על רוחו

נקרא  "משפטים"דות. השבוע בפרשת זה ניצבת במלוא הדרה המוסרי תורת ישראל ביחסה לעבעל רקע 

וההבדלים זועקים לשמים ומאירים באור יקרות את הגישה החינוכית והמוסרית למושג  על דיני עבדים

די אם  מעולם לא נראה רחוק כל כך מהמציאות האכזרית הקיימת בעולם שאינו יהודי.ש ", שדומהעבד"

עבד לשם  תקראנו "יכול: התורהר המוסרי של נצטט מספר הלכות ממקורות שונים ונוכל לנשום את הטוה

. על פי המדרש אפילו לקרוא ()מכילתא" עבד בעל כורחה קראתו התורה  - בריע זיון? ת"ל כי תקנה עבדיב

בעל עצמה משתמשת בביטוי התורה לאדם "עבד" לשם הבזיון הוא דבר אסור. כמה אסור? עד כדי כך ש

 צורה סדירה. השתמש בו בככינוי שאפשר לך בוודאי לא בחריקת שיניים, א, כורחה

לא  וודאיביד את העבד בכל עבודה שתרצה, אינך יכול להע -" אי אתה רשאי לשנות את אומנותו"מכאן ש

רי מעל לכל מהדהדים באוזננו דבשנועדו לשרת אישית את האדון .  כאלהבעבודות המבזות אותו או 

עמך במאכל, עמך  - כי טוב לו עמך''" :מעט בלתי אפשרימציבים רף מוסרי כההגמרא בקידושין )כ עמ' א( 

במשתה, שלא תהא אתה אוכל פת נקיה והוא אוכל פת קיבר, אתה שותה יין ישן והוא שותה יין חדש, אתה 

   .'ישן על גבי מוכין והוא ישן על גבי תבן, מכאן אמרו כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו'

"את הפושע ) אדם שגנב ונמכר לעבד  :הירש בפירושו לתורה רש"רה מסכם את הדברים באופן נפלא

י בגנבתו ( ואת בת הקבצן ) נערה שנמכרה על ידי אביה לשפחה( העמידה התורה בראש המשפט האיש

ובהם הראתה לדעת מה נחשב בעיניה כבוד האדם וכיצד היא דורשת לשמור על כבוד האדם עד לרבדים 

 החברה".הנמוכים ביותר של 

 . לכןהדרדר למעמדו בשל נסיבות אישיות , בעל זכויות, בעל אישיות אשרד הוא אדם בעל כבוד עצמיהעב

", בפתיחה לספר משפטים"הוא לא רכוש האדון ובאופן מוחלט אסור לאדון לעשות בו כחפצו. בראש פרשת 

ים להתייחס לשוליים, לאנש כיצד ישלהבהיר התורה טורחת  ,מעמד הר סיני החוקים הגדול, מיד לאחר

עלינו להאיר להם את  .נסיבות חייהם הובילו אותם למקומות אפליםשאלו ולאשר לא שפר עליהם גורלם 

 דרכם חזרה מתהומות הנפילה הכואבת.

דווקא על רקע התזכורת הכואבת כל כך בדמותו של הסרט העכשווי ועל רקע קריאת פרשת משפטים עלינו 

לצערי התשובה אינה פשוטה  וההתעמרות?חברה שלנו נקיה מחטא העבדות לשאול את עצמנו האם ה

נשים אלה  כופים עלנלקחו מהן. ם הדרכוניש לאחר בכח מוחזקותהברגעים אלו נמצאות בארץ נשים כלל. 

אלו נמצאים בארץ פועלים זרים הרווחים לוקחים אחרים. בימים למכור את גופן כשאת 

במשכורות רעב תוך התעמרות מזעזעים, תנאים ך מועסקים בבנקיון, א אולעבוד בחקלאות  שיוןיבר הגיעוש

 ,מקלפות את העור משכבת הבשר ופוצעות את הגוף. אמנם בימנו אין מכות מגלב המילולית ויחס מזלזל

לף את כבוד האדם ולשרוט את הנשמה. בזהירות אולם אלימות מילולית ויחס מזלזל ומשפיל בכוחם לק

 ןנים לעבוד בעבודת דחק בשעות שאינמשוועים לכסף ומוכהווי דמיון בין ניצול בני נוער קגם מוצא  אנירבה 

מתקרבות להגדרות או משרד החינוך, במשכורות אשר אינם אפילו  התמ"ת הגדרותחוקיות על פי 

להרוויח כסף תוך רמיסת חוקי העבודה הינו חמור רצונם של אותם נערים ציני של הניצול . המינימוםה

פגם על חשבונם יש במיקסום הרווחים ן יעדי ,צמו. גם אם היום כל נער או נערה יכולים לקום ולעזובכשלע

 חברה מוסרית .לאינו ראוי ש

עוצרים החתן והכלה ושוברים כוס מתוך הבנה כי כאשר  ,ברגעים המשמחים ביותר ,כשם שבשעת החתונה

בשבת קודש , שבת מנוחה אשר אחת  בונים בנין חדש צריך לשים את ליבנו לחורבות הקיימות בעולם, כך

עלינו לעצור ולזכור כי יש  ,".. למען ינוח עבדך ואמתך כמוךשמור את יום השבת לקדשוהיא " לההסיבות 

באשר הוא  אדםלהגון שעות מנוחה לכבוד ולהערכה, ליחס ראוי והשבת, ל כאלו אשר לא זוכים למצוות

עם ישראל אשר מצווה לזכור את עברו " וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך ה' אלוהיך  קאודו .אדם

חייב להיות אחד מנושאי דגל  משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. על כן ציווך ה' אלוהיך לעשות את יום השבת. "

 חמה בעבדות המודרנית אשר לצערנו קיימת גם כיום.המל

 כותב המאמר הינו:

 הרב חגי גרוס הוא ראש ישיבת אמי"ת פתח תקווה ומרבני 'צהר'
 

  התשע"ו כ"ז שבט ,פרשת משפטים


