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  שרון ברקת                                                                                    ג"תשס - פרשת בהר 
  
  

כבר בתחילת הפרשה אנו פוגשי� פסוק שאת תחילתו אפשר להגדיל ולתלות 

וכיוו� שכולנו . )ב, ויקרא כה( "...ִ�י ָתבֹא� ֶאל ָה�ֶר� ֲאֶ�ר ֲאִני נֵֹת� ָלֶכ� ְוָ�ְבָתה ָה�ֶר� ": ג"בנתב

אז האר� באמת שבתה , מאד מקפידי� על קיו� כל תג וכל תו בתורתנו הקדושה

למדו וקראו בפרשת , עד שבשבת ישבו תלמידי החכמי� פר� ונתניהו, לאחרונה

אז כול� , בשמיטה ולא בשביתה, וגילו שבעצ� מדובר בשבת שבתו� לאר�, "בהר"

  .בינתיי� .קמו בבוקר וחזרו לעבוד

כשחושבי� , היובל ומה שסביב� מזמנות הזדמנות לאנחה עמוקה, הלכות השמיטה

בי� הכלכלה והחברה האלטרנטיבית שמציעה , שרק הול! וגדל, על הפער הגדול

שהיתה אמורה להיות שבתו� , שנת השמיטה: לבי� המציאות שלנו" בהר"פרשת 

חסרת , וסכסוכי� בי� רבני�הפכה בפועל לשנה של מסחור היתרי� , לאר� וחקלאי

א! אלו , �"הפרשה אוסרת על עשיית הו� מריבית או נדל. משמעות למרבית הציבור

האתגר וההזדמנות . 2003יומיות לעשות כס# בישראל "דרכי� לגיטימיות ויו�

, להשתחרר מהשעבודי� לעבודה, להשיל את כבלינו, שמספקי� פסוקי הפרשה

, או לפחות חופשיי� בתוכנו, שי בארצנולמשכנתא ולחובות ולהיות ע� חופ

  .מוחמצי� השכ� והערב

כשכמעט כל יו� מביא עמו סיפור חדש של עוד אד� שלא עמד , קלה זו"בתקופה לא

ְוִכי ָימ�ְ� "": בהר"כדאי לחזור ולהרהר בדברי פרשת , בנטל החובות ושלח יד בנפשו

 ֵ�: לנצור ולקיי�, לקרוא. )לה, ויקרא כה( "ר ְות�ָ�ב ָוַחי ִעָ'�ְ �ִחיָ� �ָמָטה ָיד� ִעָ'ְ� ְוֶהֱחַזְקָ!  � 

  .עמ�. אחי�. וחי

....  
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  ַהִהְסַ!ְ+ר�ת

  

  ַעל /. ַהִ'ְתַחְ�ִמי� ְוַהְ-ָתִאי�

  ְוֵחֶר. ַמְר�ָת� ָהֲעק0ָ'ה

 ָ�  ד�ל ַ ַ 2ִָאי�ַה1ֶַבח ַל

  .ֲאֶ�ר ָיְדָעה ָה�ֶר� ְ ק�ָמ3

  

2ִָחי�   ִמַ ַעד ְלִר �י ַה'0

  ַהָ א ֶאת ַתְפִקיֶדיָה ְלַס5ֵג

  ִנְרֶא2ָה ְכנ�7ֵאת ַה2ְִדָ ִכי�

  .ֲאֶ�ר ָקְבע� ֶאת �ַֹח ַהָ+ֵיק

  

  ,י�ְ�ֵבי ִלְ�כ�ת ָ�ִזית, ִצ5�ִני�8ָרב

  ,ת ַמְטִריָדהָרא�ָה ְכת�ֶספֶ 

  ,ִ ְדמ�ת ָהֲאג0ָ+ה ַהִ'ְקצ�ִעית

  .ָהֲעב�ָדה8ְ ִמְלֲחמ�ת ִלְ�ַ�ת

  

  ,ְ ָכְ� ָעְסָקה ִהיא ָ�ל ְ�ע�ת ַה5��

ְבַרר   ִ�י ח�� ִמֶזה, ֲאָבל ִה2ֵה ה0

  ִהיא ֶאת ח�ַמת ָה�ֶר� ְוַהְ;אֹ�

 ְ��ב ָ ְנָתה ְלַמֲע7ֶה8ֶ+ֶרַ/.  

  

  ִלָ � ִהְרִטיט, ת ַהְ-ָרטָחְרד� ָיְזמ�

  ...ִ ְצמַֹח ְ-ָעֶליָה ְוא�ָנ3

� ַמה �ָֹח3 ִא� לֹא ָיְזָמה ְ-ָרִטיתְ/  

  ?ֲאֶ�ר ַלַהְ�ָ�ָחה ָהֶעְלי�ָנה

  

  5�ַ�� ִחִ<י� ֵאֶליָה ִנָ=ִאי�

  .ָלָקו8 ַוֲעו�נ�ת ִנְמִני� ָ 3 ַקו

  ִ�י ַה?�ְלִחי� ְלכֹל ַהֲחָטִאי�

 .ְסְלח� ְלֵחְטא �ָֹח3 ִ�י ָרבלֹא יִ 

  ֲאָבל ֵנַדע... �ָֹח3 א�ַלי ה�א מ��

  :ִ�י ְיִריֶביָה ָ�ְוא נ�7ְִאי� ק�ָל�

  .ֶזה מ�� ֶ�לֹא ָהָיה ָב3 ִמֵ;ָדה

  .�ָל�/ְ� 2ִ�ְַרֶאה ִיְהֶיה ָב3 ְלע

  

  ֵעת ְלַנB�ת –ִא� ֲחל0ָ+ה ָב3 ֵי� 

  .ֵי� ְלַנֵער ַ�ָ+ת –ְוִא� �ָבק 

� ֵאי� ִהיא ְכָבר ִמס�ג ַהִ!ינ�ק�תְ/  

  .ֶ�Bַל א�ָת� ִלְ�-ְֹ� ִע� ָה/ְמָ ט

  

  !א�ְמִרי� ִ�י ָבא ִ-;�ג ְלַה��ָת3

  ֲאָבל ִנְדֶמה ִ�י ַעד ֶ�5�� ָיפ�ג

  ,;�ג א�ַלי ַמְכִ�יל א�ָת3לֹא ַה-ִ 

  ...ִ�י ִהיא ַהַ'ְכִ�יָלה ֶאת ַהִ-;�ג

  

  ?ִ�י ַמה� ִלְכא�ָרה, ָחב�ט ה�א ְ�ָמ3

  .ָחֵבר8ִ-ְנַקס8 �ֵלי, מ�ָסד. ִלְ�ָ�ה

ָ ל ְ ��� ֶחְבָרה   ְוֵאי� ֶזה ְמק0

  .ַ ֲחר�ִזי� ָעֶליָה ְלַדֵ ר

  

  � ָל3 ְ+ָרִכי�ֲאָבל ִ�י ע�ד ָנכ�נ

  ,ְ ד�ר ִנְבֶנה �ְבֶאֶר� לֹא ְזר�ָעה

  ַה1ֶַבח ְלנ�7ֵאת ַה2ְִדָ ִכי�

  .ַה�ַֹח ְוָהאֶֹמ� ִלְזר�ָע3

  

          

 "הטור השביעי"מתו� , נת� אלתרמ�        

 


