
 

 (1) בחוקותילפרשות בהר 

 

פעם בשבע שנים נפתח את ידינו האוחזות בקרקע ונשמוט את הארץ. פעם בשבע שמיטות   . א

נפתח את ידינו האוחזות בבני האדם ונשמוט את אדנותנו. לפחות בשנת היובל, נשחרר את  

 העבדים שבנו, נשמוט את האדונים שאנחנו. 

 

ר-ְוִכי .ב ת ָעֶבד.-ֹלא--ָלְך- ָימּוְך ָאִחיָך ִעָמְך, ְוִנְמכַּ ֲעֹבד ּבֹו, ֲעֹבדַּ ד  תַּ ֹיֵבל, -ְכָשִכיר ְכתֹוָשב, ִיְהֶיה ִעָמְך; עַּ ְשנַּת הַּ

ְחּתֹו, ְוֶאל-הּוא, ּוָבָניו ִעמֹו; ְוָשב, ֶאל--ְוָיָצא, ֵמִעָמְך  יֲַּעֹבד ִעָמְך. ת ֲאֹבָתיו, ָישּוב.-ִמְשפַּ י ֵהם, -ִכי  ֲאֻחזַּ ֲעָבדַּ

ִתְרֶדה בֹו, ְּבָפֶרְך; ְוָיֵראָת, ֵמֱאֹלֶהיָך. ]ויקרא -ֹלא   הֹוֵצאִתי ֹאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים; ֹלא ִיָמְכרּו, ִמְמֶכֶרת ָעֶבד.-ֲאֶשר
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מי יתננו שנת יובל  בכל אחת מאיתנו מצויה אשה חופשיה, בכל אחד מאיתנו חבוי בן חורין.  . ג

 דרור לכל יושבי תבל. ונקרא 

 

 / שאול טשרניחובסקי   אני מאמין . ד

 

ֲחלֹומֹות,  ל הַׂ ֲחִקי עַׂ ֲחִקי, שַׂ  שַׂ

ח.  זּו חֹוֵלם ש ָֹ  ֲאִני הַׂ

ֲחִקי  ֲאִמין, שַׂ ם אַׂ דָֹ אָֹ  ִכי בָֹ

ְך.  ֲאִמין בָֹ  ִכי עֹוֶדִני מַׂ

 

 ִכי עֹוד נְַׂפִשי ְדרֹור שֹוֶאֶפת 

ְרִתיהָֹ ְלֵעֶגל ז, -ל א ְמכַׂ  פָֹ

ם,  דָֹ אָֹ ם בָֹ ֲאִמין גַׂ  ִכי עֹוד אַׂ

ז.  ם ְברּוחֹו, רּוחַׂ עָֹ  גַׂ

 

ְבֵלי  ֶהֶבל, -רּוחֹו יְַׂשִליְך כַׂ

ֳמֵתי ל; -ְירֹוְמֶמנּו בָֹ  עָֹ

רָֹ  ֵבד, ל א בָֹ ב יָֹמּות ע   עָֹ

ת   –ְדרֹור  ֶנֶפש, פַׂ ל.   –לַׂ דָֹ  לַׂ

 

ֲאִמין,  ם ְבֵרעּות אַׂ ֲחִקי ִכי גַׂ  שַׂ

א ֵלב,  ֲאִמין, ִכי עֹוד ֶאְמצָֹ  אַׂ

יו,  ם ִתְקֹותָֹ י גַׂ  ֵלב ִתְקֹותַׂ

ֶשר, יִָֹבין ְכֵאב.   יָֹחּוש א 

 

ִתיד,  ם ֶבעָֹ ֲאִמינָֹה גַׂ  אַׂ

ּיֹום,  ק ֶזה הַׂ ף ִאם ִיְרחַׂ  אַׂ

ְך בֹוא יָֹבֹוא  לֹום   –אַׂ  ִיְשאּו שָֹ

ם.  ם ִמְלא  כָֹה ְלא  ז ּוְברָֹ  אָֹ

 

ִמי,  ם עַׂ ז גַׂ ח אָֹ  יָֹשּוב ִיְפרַׂ

ֶרץ יָֹקּום דֹור,  אָֹ  ּובָֹ

ְרֶזל  ר ֶמנּו, -בַׂ יו יּוסַׂ לָֹ  ְכבָֹ

ִין ִין ִיְרֶאה אֹור. - עַׂ  ְבעַׂ

 

ש,  ל, יָֹעַׂ ב, ִיְפעַׂ  ִיְחֶיה, ֶיֱאהַׂ

י דֹו ְמנָֹם חָֹ ֶרץ אָֹ אָֹ  ר בָֹ

ִתיד  ִים,  – ל א ֶבעָֹ מַׂ שָֹ  בַׂ

ֵּיי י. -חַׂ  רּוחַׂ לֹו ֵאין דָֹ

 

ש יִָֹשיר ְמשֹוֵרר,  דָֹ ז ִשיר חָֹ  אָֹ

ב ִלבֹו ֵער;  ִפי ְוִנְשגָֹ  ְלי 

ל ִקְבִרי  ִעיר, ֵמעַׂ צָֹ  לֹו, לַׂ

ֵזר.  ִחים ִיְלְקטּו לַׂ  ְפרָֹ

 


