פרשת בהר
פרשת בהר או בהר סיני היא פרשת השבוע התשיעית בספר ויקרא .היא מתחילה בפרק כ"ה פסוק א'
ומסתיימת בפרק כ"ו פסוק ב' .בשנים שאינן מעוברות קוראים בדרך כלל את פרשת בהר ביחד עם
פרשת בחוקותי.
הפטרה :האשכנזים והספרדים מפטירים בספר ירמיהו ,פרק ל"ב פסוקים ו'-כ"ז .בהפטרה מתוארת עסקת
מכירת שדה שנערכה בין ירמיהו לבין דודו חנמאל בן שלום ,שסמלה את התקווה לשוב לארץ ישראל אחרי
הגלות .התימנים מפטירים בירמיהו פרק ט"ז ,פסוק י"ט  -פרק י"ז פסוק י"ד.

מעמד האדם

שנת היובל
פעם בחמישים שנה ,כלומר ,לאחר  7פעמים שחלפו  7שנים ,בני ישראל מצווים
להתחיל לשמוט את הקרקעות ואת העבדים .למה הכוונה? אם אדם קנה קרקע
ועיבד אותה ,אחת לחמישים שנה היא חוזרת לבעלים המקוריים שלה .אם אדם קנה
עבד ,ששירת אותו ,אחת לחמישים שנה ,העבד יוצא לחופשי.
המקור בפרשה:
ח וְ סָ פַ ְר ָת לְ ָךֶ ,שבַ ע ַש ְבתֹת ָשנִיםֶ --שבַ ע ָשנִיםֶ ,שבַ ע פְ עָ ִמים; וְ הָ יו לְ ָך ,יְ ֵמי ֶשבַ ע ַשבְ תֹ ת
ַארבָ עִ יםָ ,שנָה .ט וְ הַ עֲבַ ְר ָת שוֹפַ ר ְתרועָ ה ,בַ ח ֶֹדש הַ ְשבִ עִ י ,בֶ עָ ׂשוֹרַ ,לח ֶֹדש;
הַ ָשנִיםֵ ,ת ַשע וְ ְ
ַאר ְצ ֶכם .י וְ ִק ַד ְש ֶתםֵ ,את ְשנַת הַ חֲ ִמ ִשים ָשנָה,
בְ יוֹם ,הַ כִ פ ִֺריםַ ,תעֲבִ ירו שוֹפָ ר ,בְ ָכלְ -
ָארץ ,לְ ָכל-י ְֹשבֶ יהָ ; יוֹבֵ ל ִהואִ ,ת ְהיֶה ָל ֶכם ,וְ ַשבְ ֶתם ִאיש אֶ ל-אֲ חֺ זָ ת ֹו ,וְ ִאיש
וק ָראתֶ ם ְדר ֹור בָ ֶ
ְ
אֶ לִ -מ ְשפַ ְחת ֹו ָתשֺ בו".
מצוות היובל מתקיימת בארץ ישראל בלבד .אחת לחמישים שנה מאפסים את
המונים ,ומתחילים מהתחלה .אדם שהיה עשיר ובעל קרקעות הופך להיות שווה
לשכנו שלא היו לא קרקעות ,עבד שעבד במשך חמישים שנה אצל אותו אדם,
משוחרר וכעת הוא בן חורין ככל יתר בני האדם.
מה אפשר ללמוד על תפיסת האדם ותפיסת החירות והשוויון כפי שהן מופיעות
בפרשת בהר? מדוע בני ישראל מצווים לשמור על השוויון ועל החירות?

תרבות מתחדשת

מקובל לטעון כ י כנראה שמעולם לא קיימו את הציווי על שנת היובל משום שהוא
מערער את הסדר החברתי ,ועלול לגרום לאנשים לא להתאמץ בעבודתם ,משום
שהם יודעים שממילא כל חמישים שנים המונים מתאפסים .האם לדעתכם צריך
לחדש את מצוות היובל ,או שיש להכיר בכך שהיא אולי אידיאל יפה ,אבל קשה
ליישם אותה במציאות?
שנת שבתון לאדמה
ָאמ ְר ָת אֲ לֵהֶ ם ,כִ י תָ בֹאו
א וַ יְ ַדבֵ ר יְ הוָ ה אֶ ל-מ ֶֹשה ,בְ הַ ר ִסינַי לֵאמֹר .ב ַדבֵ ר אֶ ל-בְ נֵי יִ ְׂש ָראֵ ל ,וְ ַ
ָארץַ ,שבָ ת לַיהוָ ה .ג ֵשש ָשנִים ִתזְ ַרע ָׂש ֶדָך ,וְ ֵשש
ָארץ ,אֲ ֶשר אֲ נִ י נֹתֵ ן ָל ֶכם--וְ ָשבְ תָ ה הָ ֶ
אֶ ל-הָ ֶ
ָָארץ--
ָשנִים ִתזְ מֹר ַכ ְרמֶ ָך; וְ ָאסַ פְ ָת ,אֶ תְ -תבוָאתָ ה .ד ובַ ָשנָה הַ ְשבִ יעִ תַ ,שבַ ת ַשבָ תוֹן יִ ְהיֶה ל ֶ
ַשבָ ת ,לַיהוָ הָׂ :ש ְדָך ֹלא ִתזְ ָרע ,וְ ַכ ְר ְמָך ֹלא ִתזְ מֹר .ה אֵ ת ְספִ יחַ ְק ִצ ְירָך ֹלא ִת ְקצוֹר ,וְ אֶ ת-עִ נְבֵ י
ָארץ ָל ֶכם ,לְ ָאכְ לָה--לְ ָך ,ולְ עַ בְ ְדָך
ָָארץ .ווְ הָ יְ תָ ה ַשבַ ת הָ ֶ
ירָך ֹלא ִתבְ צֹרְ :שנַת ַשבָ תוֹן ,יִ ְהיֶה ל ֶ
נְזִ ֶ
ַארצֶ ָךִ :ת ְהיֶה
וְ לַאֲ ָמתֶ ָך; וְ לִ ְׂשכִ ְירָך ,ולְ תו ָֹשבְ ָך ,הַ ג ִָרים ,עִ מָ ְך .ז וְ לִ בְ הֶ ְמ ְתָך--וְ לַחַ יָה ,אֲ ֶשר בְ ְ
כָלְ -תבוָאתָ ה ,לֶאֱ כֹל".

הרעיון בשנת השבתון הוא שאחת לשבע שנים נותנים מנוחה לאדמה .החברה שבה
חיו אבותינו הייתה חברה חקלאית ,שהתבססה על גידולי הקרקע ועל תנובת בעלי
החיים .התפיסה על פיה אחת לשבע שנים יש לתת מנוחה גם לקרקע היא תפיסה
חדשנית ולא פשוטה ליישום בחברה חקלאית .לפיכך ,רעיון שמיטת הקרקעות הוא
רעיון חדשני ,לא כל שכן בחברה המתבססת על עבודת האדמה.

ערכים אז והיום

מה הקשר בין השבת החלה אחת לשבעה ימים לשנת השבתון? מדוע לדעתכם
צריך לחדול מלעבוד את האדמה ומהנאה מתוצרת האדמה אחת לשבע שנים? איך
אפשר לאכול ולהתפרנס אם לא ניתן לעבוד את האדמה? בשנים האחרונות נעשינו
יותר ויותר מודעים לצורך לחיות בעולם מקיים ,כלומר ,עולם שמתחשב גם בדורות
הבאים וגם לא רק בבני האדם .האם שנת השמיטה מייצגת את התפיסה המקיימת?
התחשבות בעני
ָאחיָך ,ומָ טָ ה יָד ֹו עִ ָמְך--וְ הֶ חֱ זַ ְק ָת ב ֹו ,גֵר וְ תו ָֹשב וָ חַ י עִ ָמְך .לו ַאלִ -ת ַקח מֵ ִאת ֹו
לה וְ כִ י-יָמוְך ִ
ָאחיָך ,עִ מָ ְך .לז אֶ ת-כ ְַספְ ָךֹ--לאִ -ת ֵתן ל ֹו ,בְ נ ֶֶשְך;
ִ
את ֵמאֱ ֹלהֶ יָך; וְ חֵ י
נ ֶֶשְך וְ ַת ְרבִ ית ,וְ י ֵָר ָ
ָאחיָך עִ מָ ְך ,וְ נִ ְמ ַכר-לְָךֹ--לא-תַ ֲעבֹד ב ֹוֲ ,עב ַֹדת
ובְ מַ ְר ִביתֹ ,לאִ -ת ֵתן ָאכְ ֶלָך  ]...[.לט וְ כִ י-יָמוְך ִ
עָ בֶ ד .מ כְ ָׂשכִ יר כְ תו ָֹשב ,יִ ְהיֶה עִ ָמְך; עַ דְ -שנַת הַ יֹבֵ לַ ,י ֲעבֹד עִ מָ ְך .מא וְ יָצָ א מֵ עִ מָ ְך--הוא,
אתי
ובָ נָיו עִ מ ֹו; וְ ָשב ,אֶ לִ -מ ְשפַ ְחת ֹו ,וְ ֶאל-אֲ חֺ זַ ת אֲ ב ָֹתיו ,יָשוב .מב כִ י-עֲבָ ַדי הֵ ם ,אֲ ֶשר-הוֹצֵ ִ
אֹתָ ם ֵמאֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם; ֹלא יִ מָ כְ רוִ ,מ ְמכ ֶֶרת עָ בֶ ד.
נשך/מרבית=ריבית על ההלוואה .כלומר ,אם אדם נותן לאדם אחר הלוואה ,הוא גם
גובה סכום מסוים בנוסף להלוואה שהלווה צריך להשיב לו לכשיחזיר את ההלוואה.
ימוך=יהפך לעני
בפרשת בהר ניתן ללמוד על הצורך להתחשב בעני ולהקל עליו בכדי לסייע לו לצאת
מעוניו .בני ישראל מצווים שלא להלוות כסף לעני ולדרוש גם ריבית ,לא להתעמר
בעניים שנאלצים לעבוד כעבדים ,ולשחרר אותם בשנת היובל.
מדוע אלוהים קושר בין עבדות בני ישראל במצרים לעבדות של העניים הנאלצים
לעבוד כעבדים? למה צריך לסייע לעניים? האם יש דרכים נוספות המוכרות לכם
מהתורה לסיוע לעניים? האם בימינו אנו מקפידים על המצווה שלא להלוות בריבית
לעניים? בפרשה מבחינים בין עבד עברי ובין עבד לא עברי – האם לדעתכם
ההבחנה הזו היא הבחנה הוגנת?

