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 חברים יקרים,

 

 היא הפרשה המאתגרת ביותר בתורה!  -פרשת השמיטה והיובל  -במובנים רבים, פרשת בהר 

 

אין כמעט דרשה על פרשת בהר שאינה מביעה פליאה ביחס למשפט הראשון בפרשה: )ויקרא, 

אמֹרכ"ה, א(  ר ה' ֶאל מֶֹשה ְבַהר ִסינַי לֵּ . מפליא לא פחות, שכל שנה אנחנו שבים אל אותו וַיְַדבֵּ

וק וצפה בנו מחדש אותה פליאה! לא רק הפסוק מעורר פליאה, עצם העובדה שאפשר הפס

להתרגש שנה אחר שנה ממשהו כל כך מוכר וכל כך שחוק מעורר פליאה לא פחות גדולה! ולא, 

זה לא כי הדרשנים בונים על השכחה של קהל הקוראים שלהם. פרשת בהר, כאמור, היא אולי 

 ולכן אנחנו שבים אל האתגר הזה פעם אחר פעם אחר פעם.  הפרשה המאתגרת ביותר בתורה,

 

 אז על מה הפליאה ומה כל כך מאתגר בפסוק הפותח פרשת בהר?

 

 הר סיני! 

 

והרי, מה פתאום הר סיני? משה ירד מההר כבר מזמן! אמנם ספר ויקרא מתרחש למרגלותיו, 

ום אחד, בלשון עבר, אבל ההר הזה לא הוזכר אפילו פעם אחת לכל אורך הספר )למעט במק

כשמשה הזכיר לכוהנים משהו שנאמר לו אז, כשהיה על הר סיני. מאז שמשה ירד מן ההר 

בפעם השנייה, עם לוחות האבן, בשלהי ספר שמות, לא עסקנו בכלל בהר ההוא. כל כך הרבה 

דברים משמעותיים קרו מאז שבכלל שכחנו לגמרי שאנחנו נמצאים למרגלות אותו הר, הר 

 ם. האלוהי

 

ואם כבר מזכירים את השאלה הזאת, חייבים באותה הנשימה להזכיר את התדהמה הכל כך 

מפורסמת של רש"י: "מה עניין שמיטה אצל הר סיני?"! גם הוא תהה, מה פתאום מזכירים כעת 

 את הר סיני? מה הקשר?

 

קשה מצוות השמיטה היא יפיפייה. כל כלה צדק חברתי טהור. אבל השמיטה היא גם דרישה 

ציוני עשה הכל כדי למצוא דרך לעקוף אותה. מצוות היובל -מהאדם! כל כך קשה, שהמוח היהודי

שמיטה נוספת ומקיפה עוד יותר, החלה בשנה החמישים, מיד בתום שנת השמיטה של השנה  -

היא קשה עוד יותר. האמת, היא כמעט בלתי אפשרית. עד כדי כך, שהלל  -הארבעים ותשע 

 עצמו הוציא תקנה מפורסמת שלמעשה ביטלה את היובל!הזקן בכבודו וב

 

מי שהגה את השמיטה מן הסתם לא היה עובד אדמה, לא הוציא לחם מהארץ בזעת אפו, לא 

זרע בדמעה, לא הביט בהתרגשות מהולה בחרדה כשהחיטה החלה לנבוט, לא התרגש עד 

ת אח ורע בשום דמעות כשהגשם ירד בעתו ומעולם לא קצר ברינה. אין לשמיטה החקלאי

רועה הצאן מעולם לא נדרש להיפרד מעדרו והדייג לא צווה להניח את חכתו.  -פרופסיה אחרת 

 אפילו שכיר החרב לא צווה לתלות את נשקו. 

 

 אבל זה בדיוק העניין!

 

יש משהו קשה, כמעט לא הוגן, ביחס של התורה לחקלאים. זה התחיל עוד עם קין, החקלאי 

ן, ונגמר בסיפור הנורא של אחאב שחמד את כרם נבות היזרעאלי. ברור הראשון והרוצח הראשו
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שהתורה מעדיפה את רועה הצאן על פניו של החקלאי. מהבל, דרך אברהם, יצחק ויעקב, ומשה 

רועה הצאן הוא גיבור הטקסט העברי הקדום. מנחותיו התקבלו באהבה  -רבינו ועד דוד המלך 

 ובדי האדמה פחות.יתרה "בשמים", בעוד שמנחותיהם של ע

 

 מדוע? מדוע התורה כל כך מתעמרת בחקלאים?

 

הסיבה לכך נמצאת בפרשה שלנו, והיא השורש למצוות השמיטה והיובל, ובמובן מסוים היא 

וְָהָאֶרץ ֹלא ִתָמכֵּר ִלְצִמֻתת, ִכי ִלי ָהָאֶרץ, התשתית התאולוגית של התורה כלה: )ויקרא ל"ה, כ"ג( 

   .ִבים ַאֶתם ִעָמִדיִכי גִֵּרים וְתֹושָ 

 

מכולם, דווקא אנחנו הישראלים אמורים להבין את הקושי האדיר שמציבה בפנינו הפרשה הזאת. 

אנחנו, שנושאים בתודעתנו את זכרון הגלות, את מר גורלם של אלה אשר לא הייתה להם אחוזה 

, מרגישים OECD -משלהם. זו אולי הסיבה שהישראלים, יותר מכל אזרחי המדינות האחרת ב 

שתהיה להם בעלות על קרקע, אחוזה נדל"נית כלשהי, גם אם זו  -פשוט חייבים  -שהם חייבים 

קומה עשירית בבניין רב קומות. ללא האחיזה הזאת, אין לנו שקט. ללא הבעלות בטאבו לא נגיע 

, מה למנוחה ולנחלה, תרתי משמע. כולנו נשאבנו למשחק הריאליטי של "המירוץ לדירה". לכן

הפלא שרק בישראל מחירי הנדל"ן לא מפסיקים לטפס? דווקא אנחנו, העם שקיבל את תורת 

 - וְָהָאֶרץ ֹלא ִתָמכֵּר ִלְצִמֻתת, ִכי ִלי ָהָאֶרץ, ִכי גִֵּרים וְתֹוָשִבים ַאֶתם ִעָמִדיישראל, ובה הקריאה: 

ת )כמו משכנתה דווקא השבט שלנו רוקד באסקטזה סביב מדורת הנדל"ן, ומקריב קרבנו

 מטורפת( לאליל הנכסים. 

 

 בתים. כולנו צאצאיו של קין, בעל האחוזה הראשון.-במובן הזה כולנו חקלאים. כולנו בעלי

 

ִכי ִלי ָהָאֶרץ, ִכי יהודי הקדום: -מאז אברהם אבינו, הגר הראשון בתורה, לא השתנה המצפן העברי

 גִֵּרים וְתֹוָשִבים ַאֶתם ִעָמִדי.

 

להלך  -ובצדק רב!  -אברהם אבינו, שעזב את נחלתו, אחוזתו ואחוזת אביו, אנחנו מתקשים ומאז 

 לאורו של המצפן הזה.

 

הקושי הזה, הוא הוא הסיבה שפרשת בהר מחזירה אותנו אל דווקא אל הר סיני, אל מקור 

הנביעה )המטפורי(. שם שמעו בני ישראל בפעם הראשונה את קולו המצווה של בעל הבית 

ֶאֶרץ אמיתי", בפתיחה של עשרת הדיברות: )שמות כ, ב( "ה ָאנִֹכי ה' ֱאֹלֶהיָך, ֲאֶשר הֹוצֵּאִתיָך מֵּ

ִרים ַעל ית ֲעָבִדים, ֹלא יְִהיֶה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאחֵּ   .ָפנָי-ִמְצַריִם ִמבֵּ

 

והנה, הפלא ופלא, המשפט הפותח את עשרת הדיברות מופיע לו בפרשה שלנו, כמעט מילה 

םעם תוספת חשובה: )ויקרא כ"ה, נ"ה(  במילה, אבל ל ֲעָבִדים, ֲעָבַדי הֵּ , ֲאֶשר ִכי ִלי ְבנֵּי יְִשָראֵּ

יֶכם ֶאֶרץ ִמְצָריִם,  ֲאנִי ה' ֱאֹלהֵּ  .הֹוצֵּאִתי אֹוָתם מֵּ

 

החקלאי בתורה נקרא "עובד אדמה". אירוניה מרירה... כולנו קצת עובדי אדמה. כולנו קצת 

שחצי דונם פה, או דירה בקומה עשירית שם, תיתן לנו את הביטחון עבדים לנדל"ן. כולנו מקווים 

 המיוחל.

 

ואכן, אני, אשתי והבנק חולקים יחד חצי דונם ועליו בית ישן ורעוע משהו. אני מודה לאל ולהוריי, 

ולשנים של עבודה קשה ופורייה, שיש לי את הנחלה הזאת. אבל אני יודע שלא חצי דונם, לא 



אף לא אחד מאלה לא יתנו  -בקומה העשירית, ולא פנטהאוס במגדל יוקרה  דונם שלם, לא דירה

 לי את הביטחון המיוחל. 

 

ּוְקָראֶתם ְדרֹור ָבָאֶרץ. לכן, כעת אני מבקש לעצמי את המתנה הגדולה מכולם:)ויקרא כ"ה, ט'( 

ת את החירות האמיתית אני מבקש. את הידיעה העמוקה מכל הידיעות כולן, שדבר אינו באמ

בידי. ולמרות שאני תמיד אעשה כמיטב יכולתי, אעבוד ואתפרנס, אנהג באחריות כספית בוגרת, 

אפילו אהיה "בעל בית" )סוג של חקלאי(, אזכור שלא שם נמצא הביטחון המיוחל. שלא שם 

 נמצאת הברכה. 

 

 פרשת בהר היא פרשה מאתגרת, כי במובנים רבים היא התורה כלה על רגל אחת. היא אכזרית

 בדרישה שלה מאיתנו, עבדי האדמה. אבל הרווח הוא אדיר! 

 

 אני מתחייב לעשות כמיטב יכולתי.

 

 בעזרת השם, כמובן...

  

 שבת שלום,

 

 אלישע


