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 גאולת אדמות
  

הנושא הפותח את הפרשה דן , השבוע
ביחס לאדמת ישראל הוא דיני שמיטה 

אבל גם גאולת אדמות ארץ , לויוב
ישראל ובהקשר זה נזכיר את המפעל 

נזכיר גם את . הציוני בטרם קום המדינה
ד ניסן "שנרצח בכ, חיים יוסף ברנר

ממשלת . 1921 במאי 2, א"תרפ'ה
, בריטניה דבקה בהצהרת בלפור

.  במאי1-א פרצו ב"ומאורעות תרפ
,  יהודים43במהלכן מצאו את מותם 

 הממלכה הבריטית ובעקבותן החליטה
ביום השני . לפרסם את הספר הלבן

על מנת . לפרעות נרצח ברנר ביפו
הוא ניסה , לממש את האידיאל הציוני

לעבוד כחקלאי אך נאלץ לפרוש עד 
 המהרה ופנה לפן השני של העשיי

הן , הספרות הן מצד היצירה: הציונית
עיסוק . מצד התרגום והן מצד הוראתה

, י עגנון"על פי ש, זה זיכה אותו
להימנות על ארבעת האנשים 
, המשפיעים ביותר ביישוב היהודי דאז

וברל , הרב קוק, לצדם של רופין
  .כצנלסון

  

  נים לדעת יותר ימעוני
   "גשר" תעל קהיל

  המשותפת לדתיים וחילונים 
  ?"קשת "מוסדות החינוךעל ו

  :לאסף וקשרהת
8560804 - 050  

  :או כנסו לאתר
il.org.batya-mazkeret-gesher.www 

   בחוקותי- פרשת בהר

   )לד, א עד כז, ויקרא כה(
  
  

  :הנושאים המרכזיים בפרשת בהר הם

  

  והלכותיה) שביעית(שנת שמיטה  •

   ההכרזה עליה והלכותיה,שנת היובל •

איסור הונאה , ה בענימצוות התמיכ: חוקים סוציאליים שונים •
  איסור לקיחת רבית, במסחר

  
  :שבת שלום) ולהורי ההורים(להורים 

  
זו הפעם השלישית השנה שבה אנו קוראים בספר ויקרא שתי פרשות 

". מות וקדושים-אחרי"-ו" מצורע-תזריע"לפני כן היו אלה . צמודות
, בשבת זו קוראים אנו את שתי הפרשות האחרונות של ספר ויקרא

וכמו בכל , פרשות אלה הן האחרונות בספר ויקרא". בחוקותי- בהר"
הקורא מכריז , פרשה המסיימת את הקריאה באחד מחמשת חומשי תורה

  . והציבור קורא כך אחריו" חזק חזק ונתחזק: "בסיום הקריאה
  

בפרשת בהר שבה נתמקד ישנם מרכיבים שונים של החוקה הסוציאלית 
בין אדם "ות סוציאליות מסוג של אנו מוצאים בפרשה מצו .של התורה

החובה להגינות במסחר , שחרור עבדים,  תמיכה בעניים;כגון, "לחברו
יבוא מי שיטען שקיום מצוות אלה הוא טבעי ומובן . ואיסור לקיחת רבית

טיעונים אלה הם ? ומה אם כך חידשה לנו התורה, מאליו לאדם
. רט הן העיקרה זכויות הפבש הגישה ההומניסטיתאופייניים לחסידי 

חייב כל , ומכיון שלכל פרט ישנה הזכות לחיות בכבוד בחופש ובשיוויון
ממילא יתקיימו בחברה ההומניסטית ערכים  .אדם אחר לכבד זכויות אלה

,  לעומת זאתגישת היהדותעל פי . 'תמיכה בעניים וכו, של מסחר הוגן
לממש איננה , מטרת המצוות כולן וחוקי התורה הסוציאליים בכלל זה

המטרה של חוקי התורה והמצוות היא להורות לנו מהן  .את זכויות הפרט
ובין כלל החובות ציווה עלינו הבורא  .חובות האדם כלפי הבורא

עבדים וחוליות חלשות , להתנהג בדרך טבעית מסוימת כלפי עניים
כלפי כל אדם ) מסחרית(כמו כן צווינו להתנהג בהגינות  .אחרות בחברה

שבין אדם " דווקא על תקן של מצוות , אם כך,אלה הםחובות . אחר
  .ין הוא דווקא ביחסים שבין האדם לזולתויאבל ביטו" למקום

: לתגובות

com.gmail@vedibartabam  
 



  
  

 
 

  
  
  
  

יחס לשנת יקראו עם הילדים את הקטע הבא המת
  :היובל

והיו ל� ימי , שבע שני
 שבע פעמי
... וספרת ל�"
והעברת . שבע שבתות השני
 תשע וארבעי
 שנה

בעשור ) חודש תשרי(=עי שופר תרועה בחודש השבי
. תעבירו שופר בכל ארצכ
, ביו
 הכפורי
, לחדש

וקראת
 דרור , וקדשת
 את שנת החמישי
 שנה
ושבת
 ,  היא תהיה לכ
יובל �באר� לכל יושביה 

קדש ... ואיש אל משפחתו תשובו, איש אל אחוזתו

 
 ". מ� השדה תאכלו את תבואתה�תהיה לכ
  )יג-ח, ה"ויקרא כ(

המיוחדות והמעניינות ביותר בפרשת בהר אחת המצוות 
 היא אירוע המתרחש שנת היובל. היא מצוות היובל

מכסימום שלוש (אחת לחמישים שנה וממילא פעמיים 
אחרי שבעה מחזורים של שבע  .בחייו של אדם) פעמים

ההכרזה . שנים מגיעה שנת החמישים שהיא שנת היובל
ם על שנת היובל נעשית על ידי תקיעת שופר ביו

ועל ידי קול קורא של בית הדין , הכיפורים של שנה זו
  . הגדול

עשרה שנה -רבעא ?ומאימתי התחילו למנות ליובל
, שש שנים תזרע שדך"שנאמר , שנכנסו לארץאחרי 

 :ם"הרמב. )ג ,ויקרא כה" (ושש שנים תזמור כרמך
ושבע שנים עשו ;  שיהיה כל אחד ואחד מכיר ארצועד"

שבעה עשר . ושבע שנים בחילוק, בכיבוש הארץ
ושנה ; משנכנסו לארץ ועד שיצאו, יובלים מנו ישראל

מוצאי שביעית , שחרב הבית בראשונה, שיצאו בה
שארבע -- ושנת שש ושלושים ביובל הייתה, הייתה

ת הלכו (".עמד בית ראשון, מאות שנה ועשר שנים
  ).'פרק י, שמיטה ויובל

על שנת היובל חלים כל הדינים של שנת שמיטה 
ופירוש הדבר הוא שאין לעשות בה עבודות קרקע 

ומכיון שבפרוש היובל ). 'זריעה קצירה וכו(למיניהן 
יש להתכונן לכך , מתחילה שנת שמיטה שניה ברציפות

 .  היטב מבחינה כלכלית וחקלאית

 לבעלים ארץ ישראל בבשנת היובל חוזרות הקרקעות
, רבים טוענים. עברייםעבדים ההמקורי ומשתחררים ה

מהווה כלי ) יחד עם שנת השמיטה(שהיובל , זה לאור
מצוות היובל גורמת לכך  . חברתישוויוןחשוב לצדק ו

מוחכרת למעשה ,  הנמכרת בארץ ישראלקרקעש
אחר כך היא  .לתקופה של לא יותר מחמישים שנה

מצוות היובל היא הגורם לכך  .חוזרת כאמור לבעליה
שהרי לא ניתן למכור ,  נותרו שלמותשבטיםשנחלות ה

דיני שמיטה ויובל גם  .קרקעות לצמיתות בארץ ישראל
 'לה"מדגישים בפנינו את העובדה שבסופו של דבר 

וכל הרכוש שצובר האדם בימי חייו , "הארץ ומלואה
  .הוא רק פקדון בידנו לזמן קצוב

פסיק לנהוג מע כי היובל הת משתלמוד והמשנהמה
זאת על ). או מעט מאוחר יותר (בית ראשוןבסוף ימי 

היובל נוהג .  המשיכה לנהוג גם אחר כךשמיטהאף שה
ויש , "רוב ישראל שרויים על אדמתם"רק כאשר 

הטוענים שהכרזתו היא רק כאשר כל שבט חי בנחלתו 
דרישה זאת מצמצמת עד למינימום את  .המובטחת

והמצווה , האפשרות ליישום מצוות היובל בימינו
 מצטיירת כיום יותר כמשהו אוטופי ולא כמצווה

  .מעשית

 התרחבה במשך השנים יובלמשמעות המילה 
המלה יובל תורגמה . גם בשפות אחרות" התאזרחה"ו

והיא מציינת אירועים המציינים , Jubilee-באנגלית ל
 למלכת .ארגון או אישיות, חמישים שנה למוסד

 פעם בחמישים jubilee-חוגגים את ה, לדוגמה, אנגליה
 לקיומה בחגיגות מדינת ישראל חגגה יובל שנים .שנה

עובדים רבים קיבלו מענק יובל ולקראת שנת , היובל
  . החמישים הונפקו מטבעות מיוחדים ובולי יובל

כית מחכיר מינהל מקרקעי "בהשראת שנת היובל התנ
ישראל קרקעות לארבעים ותשע שנים בלבד וברחבי 
העולם התארגנו בשנים האחרונות תנועות יובל 

המנהלות מאבקים , ) Jubilee 2000למשל(חברתיות 
והפגנות כנגד המעצמות הכלכליות הגדולות ושלטון 

בדרישה לשמיטת כספים ולביטול )  למשלG-8(ההון 
  . חובות למדינות העולם השלישי

  נושאים לדיון עם הילדים

  ?חזק חזק ונתחזק: רוש הביטויימה פ •

דוגמאות למצוות שבין אדם לחברו ובין אדם מנו  •
 .למקום

צמידים שתי פרשות לקריאה בשבת מדוע ומתי מ •
 ?אחת

 ". סוציאליות"דוגמאות למצוות תנו  •

 ?איפה עוד מוצאים מחזוריות של שבע ביהדות •

האם הייתם מסכימים להחזיר לחבר שלכם משהו  •
  ? שקיבלתם או קניתם ממנו לאחר פרק זמן נתון

  סיכום

מצוות הפרשת בהר היא בסיס טוב לעיסוק בכמה מן 
ובמצוות שמיטה ויובל , רה בכללהסוציאליות של התו

  .   בפרט

  ,שבת שלום

  ר מרדכי ליבנה"ד
   קשתגן בה לתלמידסב

 



  
  

 
 

  ...וקראתם דרור בארץ לכל יושביה
  )' י', כה, ויקרא(

  
): 'י-'ח, ויקרא פרק כה(מתוך פרשת בהר סיני 

וספרת ל� שבע שבתות שני
 שבע שני
 שבע "

והעברת . והיו ל� תשע וארבעי
 שנה... פעמי

 
שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש ביו
וקידשת
 את . בירו שופר בכל ארצכ
הכיפורי
 תע

שנת החמישי
 שנה וקראת
 דרור באר� לכל 
יושביה יובל היא תהיה לכ
 ושבת
 איש אל 

  . "אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו

  ): 'יג'; ז-'ג, ויקרא פרק כו(מתוך פרשת בחוקותי 
ונתתי ... א
 בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו"

ונתתי שלו
 ... הגשמיכ
 בעית
 ונתנה האר� יבול
באר� ושכבת
 ואי� מחריד והשבתי חיה רעה 
מהאר� וחרב לא תעבור בארצכ
 ורדפת
 את 

אלוהיכ
 ' אני ה."  "אויבכ
 ונפלו לפניכ
 לחרב
 
אשר הוצאתי אתכ
 מאר� מצרי
 מהיות לה


  ".ואולי� אתכ
 קוממיות...עבדי
  

תקופת , דאגות רבות מנשוא; ימים קשים עוברים עלינו
  . מסקנות מהמלחמה האחרונההסקת 
-בית? נשיא? צבא? ועדת בדיקה ממשלתית? ממשלה

יועץ ? יועץ משפטי? משטרה? משפט עליון
המונים ? "התקשורת"? מבקר המדינה? "אסטרטגי"

כולם מושחתים ? מי צודק? אל מי נישא עינינו? בכיכר
  ? עיניים-או לפחות שואפי כוח בצורה מעוורת

נזכרים בקיץ ...  מזיעים-ימים חמים , הקיץ מתקרב
מה מחכה לנו : ואז חושבים קדימה. שעבר וכל תלאותיו

ממשלה ? סוריה? אירן? חמאס? חיזבאללה? הקיץ הזה
איפה ? בלבול כללי? בחירות כלליות? משותקת

  ! ?שיציל אותנו" המנהיג החזק"
? המקראי" הדרור "-איפה החירות והשלום הנכספים 

והארץ שקטה "מתי ? "ותחת גפננו ותאנתנ"מתי נשב 
  ? )לפחות" (ארבעים שנה

  . שאלות רבות מדי... שאלות... שאלות
  

על חוקי , בין השאר, ת השבוע שלנו מדברת)ו(פרש
לאחר שבע פעמים שנת , שנת החמישים" היובל"

היובל הינה שנה . שבע פעמים שבע ועוד אחת, שמיטה
, יקבל את חירותו' עבד עברי' שנה בה -מיוחדת מאוד 
כל , האדמות-שנה בה כל בעלי! בכפייה, גם כנגד רצונו

כאן . הנכסים ירדו מנכסיהם ויהיו כאחד העם-בעלי
גם עבד . האדם- נולד עקרון שוויון הזכויות של בני

  .חייב לקבל חירות בשנת היובל" נרצע באוזנו"
מצרים דמיין שייתכן כדבר הזה -מי מיוצאי! ?עבד עברי

  ?הבזמן לכתו במדבר ארבעים שנ

 עליי - אבל ? מי בימינו יכול לחשוב שייתכן מושג כזה
 עבדים ועבדות היו מקובלים אז ועד לפני -להזכירכם 

תקופה ארוכה !  שנה בכל רחבי העולם150- פחות מ
  ...מדי בהיסטוריה האנושית נמשכה העבדות

  
במקום האריסטוקרטיה , תמה התפתח במקום העבדו

  ? "החזק"ושלטון 
אבל . שנעשה בימינו אופנתי להתקיפה" דמוקרטיה"ה

וגם לא רק עקרון " שלטון הרוב"הדמוקרטיה איננה רק 
נמדדת "הדמוקרטיה אמנם . האדם-שוויון זכויות כל בני

אבל היא גם "... על פי יחסה למיעוט החי בקרבה
לא רק . ותמערכת של איזונים ובלמים בין הרשוי
,  המחוקקת–הרשויות הידועות והמוזכרות תמיד 

אלא אפשר בהחלט להוסיף את ; המבצעת והשופטת
והחברות ' אלפיון העליון'ה, החוקרת" התקשורת"

העובדים , מסחריות הגדולות בבעלותו-הכלכליות
רק איזונים נכונים ובריאים בין כל רשויות . המאוגדים

 הם התוספת למושג –ט בנוסף לעיגון זכויות הפר, אלה
  .שמביא לדמוקרטיה אמיתית" שלטון הרוב"
  

ישראלים מסתכלים על שאר : ועוד נקודה למחשבה
מדינות העולם וכמהים בכל נימי נפשם להיות כמו 

כמו ארצות סקנדינביה "... הניטראלית", שוויץ
  ". השלווה"כמו קנדה "... הסוציאליסטיות המשגשגות"

למדתי , ל"בילדותו בחובתור מי שחי שנים רבות 
, אני יודע ששוויץ. אחרת את ההיסטוריה של העולם

כמו גם שאר מדינות אירופה עברו מאות ואלפים של 
-מלחמות, דת-שלטונות, שנים של מונרכיות אכזריות

מהפכות אזרחים ומלחמות ,  מגלומניםםדיקטטורי, דת
עד שהגיעו למצבן ... עולם הכרוכים במיליוני הרוגים

ב גם עברו לא מעט מלחמות "קנדה וארה. הנוכחי
אזרחים בדיוק על העקרון של -ומהפכות ואף מלחמת

  ...האדם בפני האלוקים-שוויון כל בני
;  אין למהר ולשלול את השיטה הדמוקרטית- לסיכום 

אסור לשכוח שערך שוויון זכויות האדם נקנה בדם 
החל מהמגנה (וייסורים לאורך מאות ואלפים בשנים 

לא " האיש החזק בשלטון"שנטייתו של ו) כרטא
, היום. במיעוטים והנזקקים בחברה, להתחשב בחלשים

 עלינו לזכור שאמנם דרוש מנהיג -בעת מצוקה קשה זו 
בעל , ובעיקר, מתייעץ אבל גם, מנוסה, אחראי, חזק

ומבין בחשיבות , רמה מוסרית גבוהה ביותר
לחוף "רק הוא הראוי להוביל אותנו ; הדמוקרטיה

  "...הדרור"אל , "טחיםמב

  ירון נשר
   קשתכיתתד ב לתלמיבא

 בית הספר בן גוריון



  
  

 
 

  
  
  
  

       

 

   - ך של הסמוראי"התנ

מה בין שירת ההאיקו לטקסט 

  ?המקראי

  
שירת ההאיקו התפתחה ביפן בימי הביניים ומתארת 
מצב או התרחשות שגרתיים בטבע תוך רמיזה על 

למעשה ההאיקו היתה שירה דתית . משמעות עמוקה
 דת הטבע –השואבת את תכניה ומסריה מתוך השינטו 

- אופייני הוא שיר קצרצר בן תשעשיר האיקו. היפנית
אסתטי פשוט ' אימז, עשרה הברות המשרטטות תמונה

. המעורר את הקורא ומביא אותו לידי תובנה מסוימת
הראשונה של . הנה מספר דוגמאות להמחשת הרעיון

י בֹוסֹון הכותב על מראה ָיֵרַח שנגלה 'המשורר ָטנֵיגּוִצ
  :לו

  ָחָלף ָהַלְיַלה ָהָקַצר
  ָרדּוד ֶשל ָהַנָהרָבֵחֶלק ָה

  .נֹוְתָרה ִפיָסת ָיֵרָח
  

, הדוגמא השנייה היא של גדול משוררי ההאיקו
המדגיש בשיריו את היופי , הסמוראי מאצואו באשו

  : הנוגה שבבדידות ובדברים הישנים והזנוחים
  

  ,הֹוי ִעְשֵבי ָקִיץ
  ְמָחלֹום ָהלֹוַחִמים
  .ֶזה ָמה ְשנֹוָתר

  
הטקסט המקראי מזכיר ? כיצד כל זה מתקשר ליהדות

. בניסוח ובסגנון את שירת ההאיקו, באופני הכתיבה
ספרי המקרא מחולקים לפסוקים ולעתים כל פסוק 

קריאתו של . עומד בפני עצמו מבחינת תוכנו ומהותו
פסוק בודד כשהוא לעצמו ובמנותק מן הפרק בתוכו 

מעבירה אל הקורא תוך שימוש במספר מצומצם , נכלל
 של חוץ –עולם שלם , וצמה אדירהשל הברות אך בע

של טבע ארצי ובריאה אלוהית כמו בדבריו של , ופנים
  :סופר תהילים

  

  ְכ;ָיל ַתֲערֹוג
  ֵכן ָנְפִשי ַתֲערֹוג ֵאֶליָך, ַעל ֳאִפיֵקי ָמִים

  .ֶאלֹוִהים
  
  )ב', תהילים מב(

  : אך גם של תוכחה
  

  הֹוי ָמְשִכיֵמי ַבבֹוֶקר
  ֵשָכר ִיְרדֹפּו ְמ<ֳחֵרי ָבֱנֶשף

  .ַיִין ַיְדִליֵקם
  )'יב',   הישעיה(
  

  רונן כהן
   קשתכיתת בה לתלמידבא

 בית ספר בן גוריון

   שנה לאיחוד ירושלים40
  

, מתוך קטסטרופה היסטורית .אומר לכם מי אני
שהחריב טיטוס מלך רומי את ירושלים וגלה ישראל 

, אבל בכל עת .נולדתי אני באחת מערי הגולה, מארצו
, בחלום .תמיד דומה הייתי עלי כמי שנולד בירושלים

י את עצמי עומד עם אחי הלויים בבית בחזון לילה ראית
 .המקדש כשאני שר עמהם שירי דוד מלך ישראל
בזכותה של ירושלים כתבתי את כל אשר נתן השם 

  .בלבי ובעטי
  ,י עגנון"ש
  1967 , בטקס קבלת פרס נובל לספרות

  
  ,פרץ קדימה, רגום, ודהגד  

  דם ועשן כולו
  ובאו אמא אחר אמא

  בקהל השכולות
  ,נושך שפתיו ולא בלי יגע

  הוסיף הגדוד ללחום
עד שסוף סוף הוחלף 

  הדגל
  מעל בית הנכאת

  
  ,נפוצו כל גדודי המלך

   נדם צריחו-צלף 
עכשיו אפשר אל ים 

  המלח
  בדרך יריחו

עכשיו אפשר אל הר 
  הבית

  וכותל מערב
  ,אור ערבייםהנה הנך ב

  כמעט כולך זהב
  
  

  ,מאיר אריאל
  ממשחררי ירושלים

  אויר הרים צלול כיין
  וריח ארנים

  נשא ברוח הערבים
  עם קול פעמונים

  אילן ואבןובתרדמת 
  שבויה בחלומה

  העיר אשר בדד יושבת
  .ובלבה חומה

  
  חזרנו אל בורות המים

  לשוק ולככר
  שופר קורא בהר הבית

  בעיר העתיקה
  ובמערות אשר בסלע
  אלפי שמשות זורחות

  נשוב נרד אל ים המלח
  .בדרך יריחו

  
  ,ירושלים של זהב

  ושל נחשת ושל אור
  ,הלא לכל שיריך

  אני כנור
  

 נעמי שמר


