"שש ָשנִ ים ִתזְׁ ַרע ָשדֶ ָך וְׁ ֵׁשש ָשנִ ים ִתזְׁ מֹר  ....אֶ ת ְׁתבּוָאתָ ּהּ :ובַ ָשנָה הַ ְׁשבִ יעִ ת ַשבַ ת
ְׁ ש ִמיטָ ה -פָּ ָּרשַׁ ת בְּ הַׁ ר פוֹתַׁ חַׁ ת בְּ ִמ ְּצוַׁ ת ְּש ִמיטָּ הֵׁ .
ָָארץ ָ .....ש ְׁדָך ֹלא ִתזְׁ ָרע וְׁ כ ְַׁר ְׁמָך ֹלא ִתזְׁ מר( ":ויִ ְּק ָּרא כ"ה:ג'-ד')
ַשבָ תוֹן יִ ְׁהיֶה ל ֶ
 יוֹבֵׁ ל -לְּ ַאחַׁ ר שֶׁ בַׁ ע ְּש ִמיטוֹת ( 49שָּ נִים)ְּ ,שנַׁת הַׁ חֲ ִמ ִשים ִהיא ְּשנַׁת יוֹבֵ ל .בַׁ ּיוֹבֵ ל יֵש ִאּסּור עֲבו ַֹׁדת ַׁק ְּר ַׁקע כְּ בִ ְּשנַׁת הַׁ ְּש ִמיטָּ ה ,וְּ יֵש ִדינִים
פּורים שֶׁ ל הַׁ ּיוֹבֵ ל ּתו ְֹּקעִ ים בַׁ שוֹפָּ ר .בִ ְּשנַׁת הַׁ ּיוֹבֵ ל עֲבָּ ִדים עִ בְּ ִרּיִ ים ִמ ְּש ַּׁת ְּח ְּר ִרים (אֲ פִ וּּו עֶׁ בֶׁ ד ֶׁשבִ ֵֵּש לְּ ִה ָּשאֵ ר
נוֹסָּ פִ ים ְּמיֻחָּ ִדים לַּׁיוֹבֵ ל .בְּ יוֹם הַׁ כִ ִ
לְּ ַאחַׁ ר ְּשנַׁת הַׁ ְּש ִמיטָּ ה).
ִ אּסּור אוֹנַָאת ְׁדבָ ִרים -מַׁ ִהי א ֹונַָּאת ְּדבָּ ִרים? ִדבּור הַׁ ּגו ֵֹרם צַׁ עַׁ ר לַּׁזּולַׁת .נָּבִ יא כָּאן ַׁכ ָּמה דֻ גְּ מָּ אוֹת  -לְּ מָּ ָּשל :אֵ ין לוֹמַׁ ר לְּ בַׁ עַׁ ל ְּּתשּובָּ ה ,זְּ כֹר
ָאדם עֵ ינָּיו עַׁ ל הַׁ מֶׁ ֵָּּח (הַׁ ְּּסחו ָֹּרה) בְּ שָּ עָּ ה שֶׁ אֵ ין ל ֹו כֶׁסֶׁ ףֶׁ ,ש ָּדבָּ ר זֶׁ ה ּגו ֵֹרם לַׁמ ֹוכֵר ִּת ְּקוַׁ ת ָּשוְּ א ֶׁשּיִ ְּקנֶׁה ִממֶׁ ּנּו.
מַׁ עֲשֶׁ יָך הָּ ִראשוֹנִיםֹ .לא יִ ְּתלֶׁה ָּ
ִ אּסּור הַ לְׁ וָָאה בְׁ ִרבִ ית -מַׁ ה ּזֹאת ִרבִ ית? הַׁ מַׁ לְּ וֶׁ ה מַׁ ְּסכִ ים לְּ הַׁ לְּ ווֹת כֶׁסֶׁ ף לַׁוּוֹוֶׁ ה ,בִ ְּתנַׁאי ֶׁשהַׁ וּוֹוֶׁ ה י ְַּׁחזִ יר ל ֹו יוֹתֵ ר ִמ ַׁמה ֶׁשהּוא ִהלְּ וָּ ה לוֹ.
ִאּסּור זֶׁ ה חָּ ל ּגַׁם עַׁ ל הַׁ מַׁ לְּ וֶׁ ה וְּ גַׁם עַׁ ל הַׁ וּוֹוֶׁ ה (וְּ גַׁם לָּעֵ ִדים ָאסּור לְּ ִה ְּש ַּׁת ֵּתף!)
יִש ְּמרּו
יְּקּיְּ מּו ֶׁאת ִדבְּ ֵרי הַׁ ּתו ָֹּרה וְּ ֶׁאת הָּ ֹענֶׁש ֶׁשּיְּ ַׁקבְּ לּו ִאם ֹלא ְּ
יִש ָּראֵ ל ִאם ַׁ
ירה אֶׁ ת הַׁ שָּ כָּר וְּ הַׁ ּטוֹבָּ ה ֶׁשּיָּבוֹאּו לְּ עַׁם ְּ
פָּר ַׁשת בְּ חּוקוֹתַׁ י מַׁ זְּ כִ ָּ
 תוֹכֵׁחָ ה ָּ -
אֶׁ ת הַׁ ּתו ָֹּרה.
 הַׁ חֵ לֶׁק שֶׁ ל הַׁ פָּ ָּרשָּ ה הַׁ ְּמתָּ אֵ ר אֶׁ ת הַׁ ְּדבָּ ִרים הַׁ ֵָּּ ִשים שֶׁ ּיִ ְּקרּו לְּ עַׁ ם יִ ְּש ָּראֵ ל כַׁאֲ שֶׁ ר ֹלא יְּ ַׁקּיְּ מּו ֶׁאת ִדבְּ ֵרי הַׁ ּתו ָֹּרה נ ְִּק ָּרא "ּתוֹכָּ חָּ ה"
ֲשר בְׁ הֵׁ מָ ה  -יֵש לְּ הַׁ פְּ ִריש מַׁ עֲשֵ ר ּגַׁם ִמבְּ הֵ מוֹת ּומַׁ עֲשֵ ר זֶׁ ה נ ְִּק ָּרא מַׁ עֲשַׁ ר בְּ הֵ ָּמה .עַׁ ל הַׁ בְּ עָּ לִ ים לֶׁאֱ כֹל אֵ ת הַׁ ְּבהֵ מוֹת בִ ירּושָּ לַׁיִ ם וְּ אֵ ין
 מַ ע ַ
אֶׁ פְּ שָּ רּות לִ פְּ דוֹת אֶׁ ת הַׁ בְּ הֵ מוֹת בְּ כֶׁסֶׁ ף (לְּ הָּ ִסיר אֶׁ ת הַׁ ְֵּּדֻ ָּשה מֵ הַׁ בְּ הֵ מָּ ה עַׁ ל יְּ ֵדי הַׁ עֲבָּ ַׁרת הַׁ ְֵּּדֻ ָּשה ַׁלכֶׁסֶׁ ף) .בַׁ ּזְּ מַׁ ן הַׁ ּזֶׁ ה ֵאין ְּמעַׁ ְּש ִרים בְּ הֵ מוֹת.
(הרב צבי האריס)
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שמיטה

(כה,א-ז)

פרשת בהר נפתחת במצוות השמיטה .ושאלו חז"ל  " :מה ענין שמיטה אצל הר סיני ,והלא כל המצות נאמרו מסיני,
אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני ,אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני" .כלומר
אעפ"י שמצוות השמיטה קשורה לארץ ישראל ותורה מפרטת את הכללים במצווה ואף את הפרטים כך גם לגבי כל
שאר המצוות בתורה .
לאחר מספר שנות עבודת אדמה ,יש לקדש את שנת השמיטה ולהניח לעבודת הארץ .מצוות השמיטה נוהגת רק
בארץ ישראל.
 .1כמה שנים צריך האדם לעבוד את האדמה ?( כה,ג) ____________________________________________________
 .2איזה מלאכות הכתובות בפרשה אסורות בשנה השביעית היא שנת השמיטה? השלימו ( :כה,ד-ה)
שדה ___________________ כרם ____________________ ספיחים (הגדלים מעצמם) ______________________
ענבים ____________________ ("קטיף" ענבים)
 .3פירות השנה השביעית הם הפקר כלומר בעל הקרקע לא יכול לסגור את השדה ולהנות מהיבול של העצים או
הירקות .מי יכול להנות מהם?( כה,ו-ז) ______________________________________________________________

יובל

(כה ,ח-יח(

לאחר שבע שמיטות  -ארבעים ותשע שנים ,מגיעה שנת החמישים  -שנת היובל .גם בשנה זאת נוהגים דיני שמיטה.
בשנה זו יוצאים כל העבדים העבריים לחרות ושבים איש אל משפחתו.
 .1מה עושים כדי להכריז על שנת היובל ומתי ?( כה,ט) תוקעים בשופר (תרועה) ____________________________
 .2השלימו  " :וקראתם ___________________________________________________________ תהיה לכם  ("...כה,י)
בשנת היובל ,הקב"ה מאפשר לכל יהודי לפתוח דף חדש .כל העבדים העבריים משתחררים.
בשנת השמיטה  ,עבדים שנמכרו בגלל גניבה או עבדים שמכרו את עצמם כדי להחזיר הלוואה  ,אינם משתחררים
חו ִּרין.
יעית ֶׁשלּ ֹו יֵּצֵּ א ֶּׁבן ֹ
תו ו ִּּב ְת ִּח ַּ ּלת ַּה ּ ָשנָ ה ַּה ּ ְש ִּב ִּ
עובֵּ ד ֵּשש ָשנִּ ים ִּמ ּי ֹום ְמ ִּכ ָיר ֹ
כפי שכותב הרמב"ם ְ " :מכָ רוּה ּו ֵּּבית דִּּ ין ֹ
עובֵּ ד ָּב ּה .אֲ בָ ל ִּאם ּ ָפגְ ָעה ּב ֹו ְשנַּ ת ֹיובֵּ ל אֲ ִּפלּ ּו נִּ ְמ ּ ַּכר ָשנָ ה ַּאחַּ ת ִּל ְפנֵּי
וְ ִּאם ּ ָפגְ ָעה ּב ֹו ְשנַּת הַּ ּ ְש ִּמ ּ ָטה ִּ ּב ְכ ַּלל ַּה ּ ֵּשש הֲ ֵּרי זֶׁה ֹ
ְ
ַּה ּי ֹובֵּ ל הֲ ֵּרי זֶׁה יֵּצֵּ א ְלחֵּ רוּת ֶׁש ּנֶׁאֱ מַּ ר (ויקרא כה-מ) ' ַּעד ְשנַּת הַּ ּיֹבֵּ ל יַּעֲ בֹד ִּע ּ ָמך'"
האדמות שנמכרו לפני היובל חוזרות לבעלים המקורי ונוהגים ביובל אותם איסורים כמו בשנת השמיטה.
 .3כיוון שהקרקעות חוזרות לבעלים ביובל  ,מחיר הקרקע צריך להיקבע עפ"י מספר השנים שנשארו עד שנת
תו (אם יש עוד הרבה שנים עד
___מ ְקנָ ֹ
ִּ
"ל ִּפי ___________ הַּ ּ ָשנִּ ים ________
היובל  .השלימו ( כה,יז-טז) ְ :
תו (...אם יש עוד קצת שנים עד היובל
היובל  ,המחיר יהיה גבוה ) ו ְּל ִּפי ___________הַּ ּ ָשנִּ ים ____________ ִּמ ְק ָנ ֹ
 ,המחיר יהיה נמוך )"
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הבטחת הקב"ה לשנת השמיטה

(כה ,יט-כב(

 .1בשנת השמיטה היהודי לא עובד בשדה ולכן מפחד שאולי לא יהיה לא מה לאכול בשנה השביעית ובשמינית.
יתי ֶׁאת ִּ ּב ְרכָ ִּתי ָלכֶׁ ם ________________ וְ ָע ָשת ַּ ....ה ְּתבו ָּאה
מה הקב"ה מבטיח ? השלימו " " :וְ ִּצ ִּּו ִּ
__________________ " (לשנה השישית ,השביעית ,וחלק מן השמינית ,עד שתנבוט התבואה החדשה) (כה,כא)

חזרת קרקעות לבעליהם ביובל

(כה ,כג-כח(

הקב"ה מזכיר לעם ישראל שהארץ שייכת לו ולכן לא ניתן יהיה למכור או לתת אדמות מארץ ישראל לצמיתות
"כי ִּלי
(לתמיד) ובשנת היובל הקרקע חוזרת לבעליה על-פי החלוקה שנחלקה ארץ ישראל לשבטים ולמשפחותִּּ :
תו ָש ִּבים ַּא ּ ֶׁתם ִּע ּ ָמ ִּדי ( . ".כה,כג)
ָה ָא ֶׁרץ ִּּכי גֵּ ִּרים וְ ֹ
 .1ראוב ן הפך להיות עני ומכר את הקרקע שלו לשמעון (עד היובל) .כיצד מכונה האדם שיקנה חזרה את הקרקע
משמעון ויחזיר לראובן?( כה,כה-כו) _________________________________________________________________
 .2התשלום על פדיון הקרקע ע"י הגואל יהיה עפ"י יתרת השנים עד היובל .מה יקרה אם לא יהיה מי שיגאל?
(כה,כח) _________________________________________________________________________________________

גאולת קרקעות

(כה ,כט-לד(

ראינו שיהודי יכול לגאול תמיד את קרקע נחלת אבותיו ואם אין לו כסף ,הקרקע תחזור אליו ביובל בכל מקרה.
 .1מה דינו של יהודי שמוכר בית (ללא נחלת קרקע) בתוך עיר המוקפת חומה ? תוך כמה זמן יכול לגאול את
הבית? מה יקרה ביובל אם לא גואל את הבית?( כה,ל) _________________________________________________
בעיר שאינה מוקפת חומה ובערי הלווים ניתן לגאול את הבית כמו הקרקע .אם אין כסף לגאולה אזי הבית יחזור
ביובל לבעלים.

איסור ריבית

(כה ,לה-לח(

 .1התורה מצווה את היהודי לעזור לאחיו המך (העני) עפ"י הציווי " והחזקת בו" "וחי אחיך עמך" .מה אסור לקחת
ממנו?( כה,לו-לז) _________________________________________________________________________________
ומהי הריבית  -ראובן העני לקח הלוואה משמעון  .כשראובן מחזיר את ההלוואה  ,שמעון מבקש תשלום נוסף חוץ
מההלוואה .הנשך והתרבית הם סוגים של ריבית.
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עבד עברי ועבד כנעני

(לה ,לט-מו(

 .1התורה עוברת לצוות אותנו על יהודי עני שמוכר את עצמו בגלל שאין לו כסף .התורה נתנה מעמד לעבד עברי
שאסור להעבידו בעבודות קשות ובזויות  ,לאחר שש שנים הוא ישתחרר ,ואם הגיעה שנת היובל לפני מלאת
שש שנים לעבודתו ,יצא לחופשי חינם .מדוע הקב"ה מצווה לשחרר את העבדים?( כה,מב)
_________________________________________________________________________________________________
לעומת העבד עברי  ,עבד גוי קנוי בקניין הגוף ועבדותו לכל הזמן  .הוא אינו יוצא לחירות ,והוא עובר כנכס
בירושה לילדים כמו כל קניין אחר.

עברי הנמכר לגוי

(כה ,מז-נה(

 .1יהודי שמצבו התדרדר מאוד ונמכר לעבד אצל גוי עד היובל ,מה צריכים לעשות אחיו היהודים?( כה,מח-מט)
_________________________________________________________________________________________________

איסור עבודה זרה ,שמירת השבת והמקדש

(כו ,א-ב(

 .1בסיו ם פרשת בהר ,התורה חוזרת על שלוש מצוות שראינו בפרשות הקודמות :איסור עבודה זרה  ,שמירת
השבת ומורא המקדש .כיצד קוראים לאבן החיפוי שעליה היו משתחווים ?( כו,א) _________________________

"אם בחוקותי תלכו"...

(כו ,ג-יג(

 .1פרשת בחוקותי נפתחת בברכה גדולה על שמירת המצוות והליכה בדרך ה' .השלימו את הברכות  ( :כו,ד-ה)
ונתתי _____________ בעתם  ,נתנה הארץ ________________  ______________ ,יתן פריו .
והשיג לכם ______________ (הפרדת גרעיני החיטה מקליפתם) ( ________________ ,קטיף הענבים)  -זמן דישת שפע יבול
החיטה יתארך עד לחודשים תמוז אב תחילת מועד בצירת הענבים  ____________ ,ישיג את ____________ קטיף הענבים ימשך עד
לזריעה של החיטה בחודש חשוון ואכלתם ____________ לשובע ____________________ בארצכם"
 .2מיתחו קו בין להשלים את הברכות (:כו,ו-י)
חיה רעה מן הארץ
מאה
וישן מפני חדש תוציאו

ונתתי שלום
ושכבתם
והשבתי

(שיהיו הגרנות מלאות חדש והאוצרות מלאות ישן )

רבבה ירדופו
ואין מחריד
ונפלו לפניכם לחרב
לא תעבור בארצכם
בארץ

וחרב
ורדפתם את אויבכם
ורדפו מכם חמישה
ומאה מכם
ואכלתם ישן נושן
(הפירות יהיו משתמרין וטובים להתיישן)
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הקב"ה מבטיח לעם ישראל שאם ילכו בדרכיו  ,הקב"ה יקבע משכנו בתוכנו  ,ישחרר את עם ישראל מעבדות
הנפשית ויוליך אותנו בקומה זקופה .

"ואם לא תשמעו לי"...

(כו ,יד-מו(

 .1לאחר הברכות הרבות על קיום דברי ה'  ,משה רבינו מספר לעם ישראל מה יקרה עם חס וחלילה לא ילכו
בדרך ה' .קללות רבות ואסונות גדולים יפקדו את עם ישראל (חס ושלום) עד לגלות מארץ ישראל  .למרות
הכל ,בזכות מי הקב"ה יציל את עם ישראל מצרותיו?( כו,מב) __________________________________________

נדרי נפשות

(כז ,א-ח(

 .1התורה מספרת על אדם מישראל שנודר להקדיש ערך של נפש אדם ומתחייב להביא להקדש תמורת נפש
מישראל באומרו "ערך פלוני עלי להקדש" .האדם לא יכול לקבוע לבד מה שווי הערך של כל האדם אלא
התורה קובעת מה יהיה ערך הנדר ה"ערכך" לכל מקרה .כמה שקלים צריך לשלם עבור הנדר?( כז,א)

גיל
חודש  5 -שנים
 5שנים  20 -שנה
 20שנה  60 -שנה
 60שנה – ומעלה

ערך הזכר

הקדש ותמורתו

ערך הנקבה

(כז ,ט-לד(

התורה עוברת לעסוק באדם שהקדיש משהו לקודש ומתחרט ורוצה להמיר אותו במשהו אחר (אפילו לתת דבר טוב
יותר)
 .1אדם שהקדיש בהמה טהורה לא יכול להמיר אותה בבהמה אחרת .מה יהיה הקנס אם ימיר בבהמה אחרת?
(כז,י) ___________________________________________________________________________________________
 .2בהמה שלא ניתנת להקרבה (בעלת מום) ניתן למכור אותה והכסף יחזור לכוהנים לצורך המשכן עפ"י הערך
שהכן יקבע .כמה צריך לשלם הבעלים המקורי אם ירצה לקנות את הבהמה חזרה?( כז,יג) __________________
_________________________________________________________________________________________________
 .3איזה דברים נוס פים שמקדישים יכול הבעלים לגאול (לפדות) בתשלום תוספת קנס של חמישית מהערך של
ההקדש?( כז,טו-יט) _______________________________________________________________________________
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התורה מפרטת דינים נוספים בהקדשים :ערך שדה שהוקדש  ,נקבע לפי תנובת זרע השדה והחישוב נעשה לפי
יתרת השנים עד היובל .אם ראובן קונה את השדה של שמעון מההקדש לא יכול שמעון לגאול את השדה .במקרה
זה ביובל השדה חוזר לכוהנים .אם שמעון הקדיש שדה שקנה מראובן אזי בשנת היובל השדה תחזור לראובן
 .4מה ערכו של שקל הקודש( .גרה= פחות ממשקל גרם)(כז,כה) ___________________________________________
 .5מדוע לא ניתן להקדיש בכור בהמה?(כז ,כו) __________________________________________________________
התורה מזכירה את ה"חרם"  -שהוא הקדש חָ מ ּור שלא ניתן לגאול ואינו נמכר לאף אחד אלא ישמש לצרכי המשכן
או המקדש
" .6שבט " הוא מקל שהיה צבוע בצבע שהיו שמים על גב הבקר והצאן .למה היו עושים זאת?(כז,לב)
_________________________________________________________________________________________________
 .7האדם לא יכול להחליף את הבהמות שהקדיש בין טוב לרע ולהיפך  .מה יהיה הקנס אם יעשה זאת? השלימו :
" וְ ִּאם ָהמֵּ ר ְי ִּמ ֶׁירנּ ּו __________________________________לֹא ִּי ָּג ֵּאל "(כז,לג)
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מחסן מילים:
בהר ,בחוקתי,
שמיטה ,דרור ,יובל,
גואל ,גר ,נשך,
תרבית ,שכיר ,אבן
משכית ,דיש ,בציר,
ישן נושן ,קוממיות,
נדר ,הקדש,
חמישית ,שדה,
חרם

7

מאת הרב דוד יפה

ב __________

יתעסקו בו ישראל עד שעת הזריעה בשנים של הברכה (פרק כ"ו פס' ה').

ה __________

"או אז יכנע לבבם ________ ואז ירצו את עוונם" (פרק כ"ו פס' מ"א).

ר __________

כמות של חיילי אוייב שמאה מכם יצליחו לנצח (פרק כ"ו פס' ח')

ב __________

נכרתה עם אברהם יצחק ויעקב ונזכרת לפני הקב"ה (פרק כו פס' מב)

ח __________

לא תהיה בכם בשנות הברכה ,ואפילו לא תעבור בארצכם (פרק כ"ו פס' ו').

ו
ק __________
ת __________
י __________

" ____________ אליכם ___________ אתכם ___________ אתכם את בריתי אתכם (פרק כ"ו פס' טו')
בידיו תשאר האחוזה אם המוכר לא יפדנה  ( .פרק כ"ה פסוק כ"ח).
סוג של קול שיש להעבירו בעזרת השופר בשנת היובל (פרק כ"ה פסוק ט')
אותו תפנו מפני החדש בשנות השובע (פרק כ"ו פס' י').
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