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 קיצור תולדות הזמן –פרשת אמור 

 ברוך ברזל

עבדות מצרים העניקה לעמנו עבר משותף, אך 
ֶדׁש ַהֶזה ָלֶכם "גאולת מצרים נתנה להם הווה:  ַהח 

י ַהָשָנה ן הּוא ָלֶכם ְלָחְדׁשֵׁ אׁשו  ים, רִׁ לוח  1".ר אׁש ֳחָדׁשִׁ
הסמל הלאומי הראשון שירשנו מיד עם  ;שנה

שבתות, ראשי  –אך את תוכנו  .צאתנו ממצרים
ופן מסודר רק קיבלנו בא –חודשים וחגים 

בפרשתנו. מהו, אם כן, עולם הערכים שבין 
 התאריכים?

 ל וחירות האדם-מלכות הא
חלק מן המועדים המצוינים בפרשה מוכרים לנו 
היטב, כגון שבת או פסח, המוזכרים פעמים רבות 

. לעומתם, חג השבועות או ואחריה לפני פרשתנו
יום הזיכרון, המוכר לנו כראש השנה, מהווים 
חידוש, ולפיכך נעזר בהם כנקודות אחיזה במסע 

 שלנו להבנת מבנה הלוח.
. לכל חג צמודה מצווה יובל קטן –ראש השנה 

ובראש השנה,  ,משלו. מצה בפסח, סוכה בסוכות
בעולם החגים שכמובן, מצוות התקיעה. אך בעוד 

התקיעה אכן מזוהה באופן ייחודי עם המוכר לנו, 
אי, זו מצווה ראש השנה, הרי שבהקשר המקר

ְמַחְתֶכם" :כללית הרבה יותר יֶכם , ּוְביו ם שִׁ ֲעדֵׁ ּוְבמו 
יֶכם י ָחְדׁשֵׁ ת ,ּוְבָראׁשֵׁ ְצר  תקיעה  2."ּוְתַקְעֶתם ַבֲחצ 

הייתה חלק מכללי הטקס בכל חג, ולמעשה בכל 
ראש חודש. מה מיוחד, אם כן, בראש חודש תשרי, 
החודש השביעי, שמעניק לתקיעה שלו מעמד 

ולכן הדגישו את  ,שונה? חכמים הבחינו בנקודה זו
ראש ב התקיעהשני האלמנטים שמייחדים את 

השנה: האחד, שמצוות היום היא בתרועה ולא רק 
השני, שמריעים בשופר ולא בחצוצרות. וה, בתקיע

יום  –התרועה אכן מפורשת בתורה שאך בעוד 
סמל שמזוהה באופן ה ,את עניין השופר – תרועה

נאלצו חכמים לדרוש  ,כל כך טבעי עם ראש השנה
חכמים  ,כלומר 3.משופרו של היובל בגזרה שווה

משווים את תרועת השופר של ראש השנה עם 
עם בחמישים שנה, את גאולת התרועה המבשרת, פ

 העבדים ואת שחרור האדמות.
מקובל לראות בתרועת השופר בראש השנה 

יעּו " :ל-סמל להמלכת הא ָפר ָהרִׁ ל ׁשו  ת ְוקו  ְצרו  ַבֲחצ 
י ַהֶמֶלְך ְפנֵׁ אולם החיבור לשופרו של היובל עוטף  4".לִׁ

אולוגית הזאת בתוכן אנושי יאת הסימבוליקה הת
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ל, על פי תפיסת היובל, -הא. הרבה יותר וארצי
בני האדם. זהו חזון כל מולך מתוך חירות ושוויון ל

ומניסטי המוצג בשפה תיאולוגית, ומשרטט ה
שכן  .ל בעולם-תמונה אוטופית אודות שלטון הא

תחת שלטונו, אין אדם שולט ברעהו, אין עשיר 
ל ול, הכ-אל מול מלכותו של הא ;ועני, אדון או עבד

ל הגואל -הא ,של יציאת מצרים הו הקב"הזשווים. 
המולך בעולמו בדרך של חירות ושוויון.  ,והמשחרר

בתרועת השופר, כאשר  ,ופעם בחמישים שנה
 אלאנשים העבדים שבים אל חיק משפחותיהם, וה

, מתרחשת כעין יציאת מצרים אחוזותיהם
ל: -דשת, המביאה את בשורת מלכותו של האומח

י ְבנֵׁ " – בשחרור העבדים י לִׁ יםכִׁ ל ֲעָבדִׁ ְשָראֵׁ  5",י יִׁ
י ָהָאֶרץ" – ובגאולת הנחלות י לִׁ ל -מלכות הא 6".כִׁ

 . ןבדרך של חירות ושוויו
ראש השנה הוא, אם כן, יובל בזעיר אנפין, 

המשמש תזכורת שנתית לתרועת  7,כרון תרועהיז
 היובל.

השנה מתחילת שבעה שבועות  .חג ללא מועד
השבועות. החדשה, שהחלה בניסן, חוגגים את חג 

אך מה חוגגים ביום זה? חג השבועות חסר את כל 
הפרטים הרלוונטיים: על פי פשוטו של מקרא, לחג 

כגון  ,אין תאריך מפורש, ואף אין לו מצווה ייחודית
שופר או מצה. כיצד, אם כן, אמורים לנהוג בחג 

 השבועות. בפסוקי החג מופיעה מצווה מפתיעה: 
יר ַאְרְצֶכםּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת           ְתַכֶלה ְפַאת  ֹלא ְקצִׁ

ט יְרָך ֹלא ְתַלקֵׁ י , ָשְדָך ְבֻקְצֶרָך, ְוֶלֶקט ְקצִׁ ֶלָענִׁ
ָתם. ב א   8ְוַלגֵׁר ַתֲעז 

 ין זההאם זוהי מצוות היום של שבועות? כמובן א
הרי אין קוצרים בחג, אך המיקום הספרותי שסביר, 

רומז שכן:  –בלב הפסקה אודות חג השבועות  –
  ,זהו חג הקציר, ולפיכך מצוותיו הן מצוות הקציר

לקט שכחה ופאה. יש להניח שלא נהגו לקצור בחג 
עצמו, אולי רק בסביבתו. אולם בכל זאת, מהבחינה 
הספרותית, התורה מקשרת את מצוות הקציר  

, יש להניח, נבעה גם לחובת היום של החג. מכאן
קשר סיפור על  –רות ובועז על ההשראה לסיפור 

בין חקלאי לבין מלקטת על רקע נופי  םהנרק
 הקציר.

בראייה עמוקה יותר, מה שנדרש מהחקלאי 
בחג השבועות הוא לא רק לשלם את מס הקציר, 
אלא לפתוח את שדהו לכל מבקש. במקום לעבד 
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את תבואתו עד הסוף, על החקלאי להפקיר מעט 
  , ולמעשהמשדהו, לתת למלקטים דריסת רגל

ים בזעיר אנפין את נוהגי היובל. אם כך, כשם לקי
שראש השנה מאמץ את שופר התרועה של היובל, 
כך חג השבועות מיישם את שיטת השדה הפתוח 
של היובל. החיבור, במקרה של חג השבועות, הוא 
 .לא רק ביום עצמו, אלא גם בבניית המתח לקראתו

ת ְוָסַפְרָת ְלָך ֶׁשַבע : "כך הספירה לקראת היובל ַׁשְבת 
ים ים ָׁשנִׁ ים ֶׁשַבע ְפָעמִׁ ר  ...ֶׁשַבע ָׁשנִׁ ּוְקָראֶתם ְדרו 

ְׁשֶביהָ -ָבָאֶרץ ְלָכל : ובהתאמה כמעט מושלמת". י 
ָמֳחַרת ַהַשָבת" ת ...ּוְסַפְרֶתם ָלֶכם, מִׁ  ...ֶׁשַבע ַׁשָבתו 

ְקָרא ם ַהֶזה, מִׁ ֶדׁש-ּוְקָראֶתם ְבֶעֶצם ַהּיו  כמבוא לחג ", ק 
 השבועות. 

ה משבצת תוראם כן, לאורך חגי השנה ה
 ,תרועה, ספירה –אלמנטים סימבוליים מתוך היובל 

ומסמנת את החגים כמעין  –הפקרת השדות 
 יובלות קטנים השוברים את שגרתו של הלוח.

 יובל
כשיטה כלכלית, היובל מציג רגולציה חזקה מאוד 

מוגבל לפיה הסחר בנחלות ועל שוק הקרקעות, 
מהמציאות החברתית  ףבזמן. כפי שמשתק

היא שאדם אינו מוכר את שדהו ההנחה המקראית, 
י  :מתוך מוטיבציה נדל"נית, אלא מתוך מצוקה כִׁ

ֲאֻחָזתו   יָך ּוָמַכר מֵׁ ודאי כך הדבר כאשר  9".ָימּוְך ָאחִׁ
אדם מוכר את עצמו לעבדות. ולפיכך, הרגולטור 

יון ושו-יאההמקראי, המבקש ליישר את קמטי 
החורצים את פני החברה, מתערב לטובת המוכר 

בשנת , ומעניק לו גאולה אחת לחמישים שנה
 . היובל

שבשורת היובל  ,עיון נוסף בפסוקים מגלה
איננה מכוונת רק לשנת החמישים, אלא נועדה 
לעצב את השוק גם בארבעים ותשע השנים 

ה לבעליה, ואם העבד בַ אם הנחלה שָ  ,שבתווך. שכן
משתחרר בפרוש שנת היובל, הרי שכבר בעת 

וכך גם התמחור  ,העסקה נתפסה כזמנית ה,מכירה
ת "הרלוונטי:  אֵׁ ְקֶנה מֵׁ ל תִׁ בֵׁ ים ַאַחר ַהּיו  ְסַפר ָׁשנִׁ ְבמִׁ

יֶתָך ֻתת"שכן  10",ֲעמִׁ ְצמִׁ ר לִׁ ָמכֵׁ מתוך  11."ָהָאֶרץ ֹלא תִׁ
ו התמחור נקבע גם הערך, כיוון שמה שאדם אינ

יכול לקנות לצמיתות, למעשה אינו שלו. הוא רוכש 
 זכויות ליהנות מפירות המוצר, תבואה מן האדמה

לא  ;אך אין הוא נעשה בעלים 12,עמל מן האדם או
של הנחלה ולא של העבד. לפיכך, היובל משריש 

מתוכה תודעה חברתית, מצמיח מציאות כלכלית, ו
ל סחיר. לאדמה ולאדם לא ניתן ושבה לא הכ

רק  .להצמיד תג מחיר, הם מחוץ לתחומי הקניין
התבואות ושנות עבודת השכיר הם שעומדים 

אך הנחלה עצמה, העבד עצמו, אינם חלק  ,למכירה
 מהמשחק הכלכלי.   

בנקודה זו חשוב להבין את הדיאלוג המקראי 
עם המציאות החברתית של המזרח הקדום. בחברה 

ו בין המעמדות החברתיים נחלק ,מבוססת חקלאות
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 .טו:כה 'וי 10
 .כג:כה 'וי 11
ר ָלְך": על מכירת אדמה  12 כֵׁ ת הּוא מ  ְסַפר ְתבּוא  י מִׁ  'וי) "כִׁ

יר": על מכירת אדם ;(טז:כה י ָשכִׁ ימֵׁ ים כִׁ ְסַפר ָׁשנִׁ  "ְבמִׁ
 .(נ:שם)

 –האזרחים, לבין חסרי הנחלה  –בעלי הנחלה 
הנחלה  הגרים, לרוב מהגרים החיים בשולי החברה. 

אך משמעותה  ,טחון כלכלייב ,כמובן ,העניקה
הייתה עמוקה יותר: נחלתו האמיתית החברתית 

של אדם היא העבר של אבותיו, והבסיס לעתיד של 
הנחלה נתנה לאדם זהות, מורשת   ;ילדיו

ובעיקר שייכות. מתוך לשון  ,טחוןימשפחתית, ב
המקרא ניתן ללמוד על ערכה הייחודי של הנחלה. 
 13האזרח, למשל, במשמעותו המילולית הוא עץ

ענף הוא ששורשיו נטועים בקרקע. הגר, לעומתו, 
 הנחלהבשפת התורה, המיטלטל ברוח.  14תלוש

 דהיינו,  ,ולשם ות למשפחהמילים נרדפהן והאחוזה 
כך למשל, בנות צלופחד דורשות את  וזהות. שייכות

לא רק את נחלתו. ואכן, בעל והשם של אביהן, 
הנחלה המביט אל שדהו, רואה לא רק את התבואה 

המשפחתית  השגדלה בו, אלא בעיקר את ההיסטורי
את הבאר שחפר סבו, ואת עץ התאנה שנטע   ,שלו

זהותו, ואת מעמדו את אביו, את שם משפחתו, 
 החברתי כאזרח הארץ.

ואדם שמכר את נחלתו? הרי שיחד עם נחלתו 
הוא מכר את שמו, זהותו ומעמדו החברתי. על פי 

 15.דינו שקול למי שמכר את עצמו לעבדות ,התורה
  ,ועל כן התורה מבקשת להסדיר את גאולתו

דהיינו, את שיבתו לאחוזתו ולחיק משפחתו. במובן 
זה, הבשורה המהותית של היובל רחבה יותר 

היא  ;מאותה תרועה גואלת של שנת החמישים
ל ושלפיה לא הכ ,מהווה תודעה חברתית מתמשכת

סחיר. ישנם ערכים מקודשים שאין אדם רשאי 
שמו, מעמדו החברתי,  ,למוכרם. נחלתו של אדם

אלו אינם נתונים לכללי השוק. שכן חירותו, כל 
אזרחותו של אדם איננה רק זכות אלא חובה 

שלו, של משפחתו ושל החברה כולה,  –מקודשת 
י " :ועל כן איננה בידו של אף אדם כדי לסחור בה כִׁ

י ָהָאֶרץ  ."לִׁ
 מהי נחלה 

מהי הנחלה במובנה  ,כחברה חשוב שנברר לעצמנו
בחברה ה כלכלית, הקרקעות יהמודרני. בראי

כמו  ,תהשוויוני ןחקלאית הן משאב טבע, וחלוקת
את התפיסה  ות, מבטאןגם ההגבלות על הסחר בה

החברתית המבקשת לחלק את המשאבים בשווה 
הנחלה  ,בין כל שבטי החברה. בראיה עמוקה יותר

היא המגדיר של האזרחות. בה מושרש מעמדו של 
היא ההון החברתי שלו.  ;אדם ועתיד משפחתו

נחלה היא הכוח היוצר של  ,מודרניתבחברה 
נחלה היא  .שייכות חברתית, היא הזכות להצביע

עוצמה פוליטית, גישה לחינוך ולהשכלה, הזכות 
לשירותי בריאות והגישה לתקציבים ציבוריים. וגם 
אם לכל אלו יש ערך כלכלי, ראוי להפקיע אותם 

ל סחיר. לפיכך, חזון היובל איננו וכי לא הכ ,מהשוק
קטיקה כלכלית, אלא אמונה ערכית בחברה רק פר

 שבה כולם שייכים, כולם שותפים, כולם אזרחים. 
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 פעמי שגרתי-חד
שנת היובל מבקשת לעצב את היומיום החברתי, 
לייצר תודעה שחיה גם בארבעים ותשע שנות 
השגרה. אך דינם של עקרונות חברתיים להישחק, 
ולכן האתגר הוא להטמיע את ערכי היובל, לחנך 
-לאורם, לאורך הזמן. להפוך אותם מחוויה חד

פעמית לחלק מהשגרה החברתית. להבנתי, את זה 
בקשת להשיג דרך לוח השנה. מהפרשה בדיוק 

  ,חג החירות והשוויון ,השנה נפתחת בפסח
למעשה, המקור הרעיוני של היובל. ומכאן בכל ו

אחד ממחזורי הזמן הסובבים אותנו, הלוח מחייה 
עבורנו אלמנטים מן היובל: ביום השביעי, שבת, 
אנו משחררים את העבדים ואת השדות ליום אחד 

, שמיטה, אנו שוב יובל קטן. בשנה השביעית –
מקיימים את היובל כמעט במלואו. ובשמיטה 

היובל עצמו. אך מעבר למחזור היומי  –השביעית 
מעגלי זמן נוספים, ואכן גם בהם  ישנם ,השנתיו

הלוח מנציח סמלים מתוך היובל: מתחילת השנה, 
פסח, סופרים שבעה שבועות, וביום הראשון של מ

השבועות.  היובל הקטן של חג –השבת השביעית 
ביום הראשון של החודש  ,לבסוף, במחזור החודשיו

את היובל שוב תרועת השופר מחייה  –השביעי 
 בשגרת הלוח.

לפיכך, לוח השנה שלנו הוא פאזל, שחלקיו 
בונים השקפת עולם חברתית שלמה. בייסודו 

תקופת חיים  –מחזוריות של חמישים שנה 
שבה בכל אחד ממעגלי  ,ממוצעת בעולם הקדום

הזמן, הלוח שב ומזכיר את האדנים החברתיים של 
חירות, שוויון ואזרחות. השיא מתרחש אחת 

אירוע שאדם ממוצע חווה  ,ביובל –לחמישים שנה 
אך רישומו מוטבע בתודעה לאורך כל  ,פעם בחייו

ביום השביעי, בשבוע השביעי,  ;תקופות חייו
שמיטה בחודש השביעי, בשנה השביעית וב

 השביעית. 
כבר בתקופת המקרא, וודאי בעולם המודרני, 

כפרקטיקה כלכלית. אך התוכן הערכי היובל ננטש 
שהוא מייצג חורג מתחומי כלכלת הנדל"ן ונוגע 
בערכי יסוד חברתיים. מי הם הגרים של החברה 
המודרנית, המתדפקים על שערי השייכות 
החברתית, מי הם האזרחים, המתבקשים לפתוח 

בין חופשיות  וכל לגשראת נחלתם, וכיצד, כחברה, נ
 השוק לחירות האדם?  

 
 
 

 

 

 מופץ בסיוע קרן הנשיא הדף השבועי
 :בכתובת אילן-בר אוניברסיטת גם באתר המידע של ומופיעלתורה ולמדע, 

http://www1.biu.ac.il/parasha2 
  dafshv@mail.biu.ac.ilשל הדף: ל"דוא כתובת

 לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע בדוא"ל. ניתן

 אילן בר אוניברסיטת -השבועי  הדף
 לשמור על קדושת העלון יש

 

 ד"ר צבי שמעוןעורך: 
רחל הכהן שיף: עורכת לשון  

http://www1.biu.ac.il/parasha2
http://www1.biu.ac.il/parasha2
mailto:dafshv@mail.biu.ac.il
https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf

