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 "בהר"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

 . קראו את דבריו של אברהם מנחלת יהודה .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קראו את הפסוק וכתבו איזה פתרון נותנת התורה למצוקתו של אברהם : 

נָׁה" ֲחִמִשים שָׁ ם ֵאת ְשנַּת הַּ ְשתֶּ יהָׁ  ְוִקדַּ ל יְשבֶּ ץ ְלכָׁ רֶּ אָׁ ם ְדרֹור בָׁ אתֶּ יֹוֵבל  .ּוְקרָׁ

ֻשבּוִהוא ִתהְ  ְחתֹו תָׁ ל ִמְשפַּ תֹו ְוִאיש אֶּ ל ֲאֻחזָׁ ם ִאיש אֶּ ְבתֶּ ם ְושַּ כֶּ  ('י, ה"כ" )יֶּה לָׁ

 

 הם האנשים בארץ שהתורה מצווה להוציא לחופשי ולהשיבם אל מי

 ? משפחתם

 : י"היעזרו בפירוש רש

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 .  במעמד חלוקת השבטים לנחלות קיבלתי נחלה וקרקע משובחת

 . לי ולא הצלחתי לפרנס את משפחתילא ראיתי ברכה בעמ. חלפו שנים

. כך נשארתי ללא קרקע משלי. נחלתי לנדב משבט נפתליאת נאלצתי למכור את ביתי ו

 .אנו גרים בשכירות ובקושי מסתדרים

 . אני מכיר חברים רבים שמצבם הכלכלי קשה וגם הם נותרו מחוסרי קרקע

 . ות רחבות ידייםבינינו מסתובבים אנשים עשירים כמו נדב משבט נפתלי עם נחל

 ?  לעולמים אני בניי ונכדיי נחייה בעוני, אז מה

 .הלוואי והייתה לי הזדמנות חדשה

 

 
למעשה התורה מצווה על 

האדם להשתדל בהזדמנות 

תאפשר לו תהראשונה ש

מצווה זו . לקנות את נחלתו

 "גאולת הקרקע"נקראת 

והיא חלה אף על קרוביו 

של האדם שמכר את 

רהם היה אם לאב. נחלתו

דוד עשיר היה עליו לקנות 

את הקרקע מידי נדב 

משבט נפתלי ועל פי 

התורה נדב מוכרח היה 

 .   למכור לו

 
 

 .בין שלא כלו לו שש שנים משנמכר, בין נרצע .לעבדים :רוקראתם דרו

 
 ? הידעת

על האדם מישראל חל 

. איסור למכור את שדהו

לכן אם נעשה עני הוא 

בול ירשאי למכור שנות 

ערך השדה יקבע . בשדהו

לפי השנים שנשארו עד 

 .    היובל
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 :קראו את הפסוק .2

, ה"כ)" יִכי ֵגִרים ְותֹוָשִבים ַאֶתם ִעָמִד  ,ֶרץִכי ִלי ָהאָ ְוָהָאֶרץ לֹא ִתָמֵכר ִלְצִמֻתת "

 (ג"כ

 : השלימו

 ._________ארץ ישראל מיוחדת מכל הארצות כי היא שייכת ל 

 . בארצו______ בחר לתת לכל אחד ' ה

אסור ', שציווה ה______ משמעות הדבר שעלינו להתנהג עם האדמה שקיבלנו בדיוק לפי 

 .________לנו למכור את נחלתנו 

 . את האדמה______ אם נאלצנו למכור מצווה עלינו או על הקרובים לנו 

 ______את הקרקע בשנת השמיטה ולקיים את ה______ אנו מצווים 

 .  'כי הארץ של ה______ _____  ות ולקיים את ייתר המצוות לתת תרומות ומעשר

 נחלה/ יובל / לגאול  /התלויות בארץ / לצמיתות / ה "הקב/ לשמוט / הכללים : תרמילון

 
 

 " :בהר"דבר תורה לשבת פרשת 

בפרשתנו מופיעה מצוות היובל המלמדת על קשר מיוחד שקיים בין כל יהודי 

 -" כי לי הארץ: "הסיבה למצווה זו היא. תק לצמיתותתנקשר שלא י, לאדמת הארץ

ן ִלְבֵני ְוָהָאֶרץ ָנת  ": שעליהן נאמר בניגוד לארצות אחרות. 'מקודשת להארץ ישראל 

  .'ארץ ה ארץ ישראל לא ניתנה לבני אדם אלא נשארה ,(ז"ט ,ו"תהלים קט(" ָאָדם

 .שראל צריך להיות קשור לארץ ישראלולכן כל אדם מי', גם עם ישראל מקודש לה

התורה קובעת שיש לחלק את ארץ ישראל . זה חלק בלתי נפרד מהאישיות שלו

כך שלכל , ולשחזר את החלוקה הזאת פעם בחמישים שנה, באופן שווה לבני ישראל

 .אדם יהיה חלק בארץ הקודש

 :מקדששהרי יש להם חלק ב, היחידים שאינם צריכים חלק בארץ הם בני שבט לוי

ן לֹא ָהָיה לְ " ֵ ל כ  ֲחָלה ִעם ֶאָחיע  ֲחָלתוֹ ' ה, וֵלִוי ֵחֶלק ְונ  ר ה הו א נ  ֶ ב  ר ד ִ ֶ ֲאש  " ֱאלֶֹהיָך לוֹ ' כ  

  (.'ט', דברים י)
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