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 "שלא עשני עבד" –משפטים  פרשת
 

פרשת מפרשים רבים התייחסו למבנה של . התורהשל  המשפטדות יסומציגה לעם ישראל את השבוע  פרשת

 7בהמשך , משפטים עם עונשים חמורים 7יש  שבהתחלה, בנו יעקב בפירושו בגרמנית מציין' ופרופ, משפטים

. העבד והאמה ןבדידווקא פותחת הפרשה   .משפטים של פגיעה ברכוש הזולת 7ולבסוף  ,משפטים של פגיעה בגוף

המוסר  יסודמחויבים לשמור על חוויה זו כ ,זכו לצאת מבית העבדים המצריש ,בני ישראל: בכך טמון מסר גדול

 . ולשחרר אותם מעבדותם, יםהעבד זכויותלדאוג לם ושומה עליה, לעתידוהמשפט 

לדאוג לחלשים שלנו היסטורית המחויבות בסיס לפסוקים רבים כיציאת בני ישראל ממצרים נזכרת ב, ואכן

ְרתָּ ": והנימוק להן הוא, ערכים חברתייםשמייצגות יש מצוות רבות  ,למשל ,דבריםבספר . בחברה י ְוזָּכַּ בֶּד כִּ  עֶּ

יתָּ  יִּ יִּם הָּ ְצרַּ יְִּפְדָך ְבמִּ יָך-א   'ה וַּ ם ֹלהֶּ שָּ ל מִּ ן עַּ י כֵּ ְוָך ָאנֹּכִּ ֲעׂשוֹּת ְמצַּ ת לַּ ר אֶּ בָּ דָּ ה הַּ זֶּ , לשם השוואה(. יח, ד"דברים כ" )הַּ

, היה נחות ביותר מעמדםו, לעבודת פרךברוב התרבויות העבדים נוצלו שידוע היסטוריה של תקופת המקרא המ

בראש פרשת לעבד ולאמה של התורה המיוחדת דאגה ה, אם כן. להשתחרר זכויות וללא סיכוי משפטיללא 

  .לתרבויות אחרות בתקופת המקראשוואה בהלטובה בולטת  -משפטים 

יש אך עדיין , התורה קובעת בהמשך פרשתנו דינים שונים לעבד מאשר לבני חוריןשאמנם , במאמר מוסגר נעיר

בניגוד גמור למעמדם המשפטי של העבדים וזאת , לעבד ולאמה ותקביעת זכויות ברור :לראות בכך חידוש גדול

אשר משקפת היטב , ל"חזוידועה אמרתם החריפה של . (חוקי חמורביראו למשל )ביתר התרבויות  כרכוש הבעלים

  (.א"ע 'כ קידושין" )לעצמו אדון כקונה - עברי עבד הקונה כל": נקודה זו

 

י": ברכות השחרמדועות הידון בהקשר זה בשלושת הברכות ל נוברצונ נִּי ּגוֹּ ׂשַּ ֹּלא עָּ ד, שֶּ ִני ָעבֶׁ ֹּלא ָעשַׂ נִּי  ,שֶׁ ׂשַּ ֹּלא עָּ שֶּ

ה שָּ עבדים ל, יחס התורה לעמים אחריםאודות  ברכות אלו גורמות לרבים מאתנו קשיים והרהורים רבים". אִּ

הרב , בין היתר. הוגיסבוקולמוסים רבים נשתברו , מגווניםלאורך הדורות פירושים בהקשר זה הועלו . ולנשים

 1.שבעריכתו" כנישתא"בסדרה שהתפרסם , מעמיק ומעניין ביותר, י הקדיש לכך מחקר מקיףיוסף תבור' פרופ

מספר מקורות  רק ציין כאןרצוני לוב, זו בסוגיה מורכבת ומעניינתכראוי בלתי אפשרי לדון במסגרת תוכניתנו זה 

 : נקודות למחשבהו

מסקנות  -( ב"משנה וכיו, פסוק)אשר אינן מהוות מקור ראשוני  –רכות בלבד אין להסיק משלוש ב, ראשית

 יםברהבמקורות גם לעיין היטב יש ו ,עבדים ונשים, למעמדם של אומות העולם "יחס היהדות"כלליות על 

 . לדורותיהם מחשבת ישראלוהוגי דעות של , פוסקים ,ל"ספרות חזמ

ושם מפורטים נוסחי ברכות , (ב"ע' ס)יעה במסכת ברכות הרשימה המקורית של ברכות השחר מופ, שנית

על , אם כן, מדובר. וכדומה נטילת ידיים, תפיליןו ציצית, "לקי נשמה-א"ברכת : ההשכמהלשלבים השונים של 

אינן " אשה, עבד, שלא עשני גוי"הברכות  שלושתש, אם כן, לא מפתיע. ברכות הודאה או ברכות על מצוות

 . ברכותין של כל שאר הבניגוד גמור לאופי ותעומדהלוא הן ; מקור זהבכלל וכלל מופיעות 

בהן אנו מודים על חלקנו , הברכותזאת בניגוד לכל שאר . הוא על דרך השלילההברכות נוסח שלושת , שלישית

 נוקדש אשר"או ברכת הכוהנים , ..."אשר בחר בנו מכל העמים ", ..."אשר קדשנו במצוותיו וצוונו": תחיובידרך ב

מדנו אותנו לברך על יל ל"חז .ועוד (א"ע ט"ל סוטה" )באהבה ישראל עמו את לברך וצונו אהרן של בקדושתו

וכפי שאומרים באנגלית  ,(א"ד מ"פאבות ) "השמח בחלקו –איזהו עשיר "בבחינת , הטוב שכן זכינו לוחלקנו 

count your blessings , ל קבעו "חז: נהפוך הוא". מישהו אחר שלא עשני כמוברוך "אך לא שגורה בתלמוד נוסח

                                                                 
1
  See Joseph Tabory: “The Benedictions of Self-Identity and The Changing Status of Women and of Orthodoxy”, in 

Joseph Tabory (editor) KENISHTA –  Studies of the Synagogue World”, Bar-llan University Press, 2001, pp. 107-138. 
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כדי , לבני אדם מיוחדים כולל לבעלי מומים והמשונים בצורתם" משנה הבריות"בניסוח חיובי של ברכת 

    .הראוי להםתייחס גם אליהם בכבוד שנ

בשם , הגמרא אומרת(. ב"ג ע"מ)בגמרא במנחות  -שונה מעט נוסח באם כי  –שלושת הברכות מופיעות , רביעית

 עשאני שלא, אשה עשאני שלא, ישראל שעשאני: הן אלו, יום בכל ברכות שלש לברך אדם חייב"ש ,רבי מאיר

הוא חושב על עצמו אם : ותמה עליו ,רב אחא בר יעקב שמע את בנו מברך ברכות אלה .דהיינו עם הארץ, "בור

שלא עשאני "בירך בנו כך  בעקבות2 ?עמי הארץהרי יש בכך שמץ של יוהרה והתנשאות על  ,ר ועם הארץובשאיננו 

, אם כן. אין בכך יוהרה -כמו ישראל בקיום מצוות מחויב כיון שעבד אינו ": שלא עשאני בור"במקום  "עבד

לפי זה  .ולא להתנשא על אחרים, על חלקו בחיים באופן חיובישעל האדם לברך ממהלך הגמרא אנו למדים 

חייב ה של יהודי על כך שהוא הודאפירושן  –" עבד"ו" לא עשאני אשהש" -" שליליות"הגם שתי הברכות ש, נסביר

 . בני אדם אחריםבחס ושלום כוונה לזלזל שום אך ללא , בתפילה ובמצוות אחרות

  3כפי שכבר הציעו חוקרים יהודים, נוסחבאותו הממש השתמשו יוונים הפילוסופים מעניין לציין שה, חמישית

נולדו בדורו של על כך ש - בכניסתם אל ביתו - הודו, הפילוסוף היווני הדגול, טסתלמידי סוקר: יהודים רבים-ולא

אחרת לא היו זוכים ללמוד כי , עבדים או נשים, (דהיינו בני עמים אחרים)ושלא נולדו ברברים , סוקרטס

ת עשוי להוושנוסח שלוש הברכות במסכת מנחות , אם כן, מסתבר. מורים אחריםשל או  של סוקרטסם בקרבת

 . וזאת על רקע התרבות ההלניסטית שרווחה בארץ ישראל באותה עת, של תרבות יוון" רוח הזמן"מעין תגובה ל

 

ורק בשלב מאוחר יותר , בבית על סדר ההשכמהנאמרו תחילה  -שמקורן במסכת ברכות  –השחר ברכות : לסיכום

אינן חלק אינטגראלי ו ,מסכת מנחות ,הן ממקור אחר" שלא עשאני"שלושת ברכות . הוכנסו באופן קבוע לסידור

על היום החדש ועל חובותינו כבני תורה ' כשם שבברכות ההשכמה אנו מודים לה, ומכל מקום. מברכות ההשכמה

של שלושת אם הניסוח גם . חיובי מסראותו באות לשדר בדיוק את " שלא עשאני"כך גם שלושת ברכות  - ומצוות

" נגד-תגובת"את לזהרי ניתן לייחס  –עבדים בנשים וב, עמים אחריםבל מעורר רושם של יוהרה וזלזוהברכות 

 להביןעלינו , וקשייםרהורים הלרבים מאתנו ורמות ג ואלברכות כיום גם אם . נוסח היווני המקוריהמתייחסת ל

ואין בהם מסר של זלזול במעמדו של אף , מצוותתורה ובמחויבים ביהודים ההודאה על חלקנו כמבטאות שהן 

 .ד אחראח
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 .א"ומהרש, ראה גם תוספות ורבנו חננאל, י במקום"כך פירש רש  
3
  David Kaufmannn Das Alter der drei Benediktionen von Isarel, vom Freine und vom Mann. MGWJ, 1893 (37), 14-18. 


