לפרשות בהר בחוקותי ()1
א .פעם בשבע שנים נפתח את ידינו האוחזות בקרקע ונשמוט את הארץ .פעם בשבע שמיטות
נפתח את ידינו האוחזות בבני האדם ונשמוט את אדנותנו .לפחות בשנת היובל ,נשחרר את
העבדים שבנו ,נשמוט את האדונים שאנחנו.

ב .וְ כִ י-יָמּוְך ָאחִ יָך עִ מָ ְך ,וְ נִמְ כַּר-לְָךֹ--לא-תַּ ֲעבֹד ּבוֲֹ ,עבֹדַּ ת עָ בֶ ד .כְ שָ כִ יר כְ תוֹשָ ב ,יִהְ יֶה עִ מָ ְך; עַּ דְ -שנַּת הַּ יֹבֵ ל,
ַּי ֲעבֹד עִ מָ ְך .וְ יָצָ א ,מֵ עִ מָ ְך--הּואּ ,ובָ נָיו עִ מוֹ; וְ שָ ב ,אֶ ל-מִ שְ ַּפ ְחּתוֹ ,וְ אֶ לֲ -א ֻחזַּת ֲאבֹתָ יו ,יָשּוב .כִ י-עֲבָ ַּדי הֵ ם,
אֲשֶ ר -הוֹצֵ אתִ י אֹ תָ ם מֵ אֶ רֶ ץ מִ צְ רָ יִם; ֹלא יִמָ כְ רּו ,מִ מְ כֶרֶ ת עָ בֶ דֹ .לא-תִ ְר ֶדה בוֹּ ,בְ פָ ֶרְך; וְ י ֵָראתָ  ,מֵ אֱֹלהֶ יָך[ .ויקרא
כה]43 - 39 ,
ג .בכל אחת מאיתנו מצויה אשה חופשיה ,בכל אחד מאיתנו חבוי בן חורין .מי יתננו שנת יובל
ונקרא דרור לכל יושבי תבל.
ד .אני מאמין  /שאול טשרניחובסקי
ַׂשחֲ ִקיַׂ ,שחֲ ִקי עַׂ ל הַׂ חֲ לֹומֹות,

אַׂ אֲ ִמינָֹה גַׂם בֶ עָֹ ִתיד,

זּו אֲ נִי הַׂ חֹולֵ ם ָֹשח.

אַׂ ף ִאם י ְִרחַׂ ק זֶה הַׂ ּיֹום,

ַׂשחֲ ִקי כִ י בָֹ אָֹ ָֹדם אַׂ אֲ ִמין,

אַׂ ְך בֹוא יָֹבֹוא – י ְִשאּו ָֹשלֹום

עֹודנִי מַׂ אֲ ִמין בָֹ ְך.
כִ י ֶ

ּוב ָֹרכָֹה ְלאם ִמ ְלאם.
אָֹ ז ְ

כִ י עֹוד נ ְַׂפ ִשי ְדרֹור שֹואֶ פֶ ת

יָֹשּוב י ְִפ ַׂרח אָֹ ז גַׂם עַׂ ִמי,

לא ְמכ ְַׂר ִתיהָֹ ְלעֵ גֶל-פָֹ ז,

ּובָֹ אָֹ ֶרץ יָֹקּום דֹור,

כִ י עֹוד אַׂ אֲ ִמין גַׂם בָֹ אָֹ ָֹדם,

בַׂ ְרזֶל-כְ בָֹ לָֹ יו יּוסַׂ ר מֶ נּו,

גַׂם ְברּוחֹו ,רּוחַׂ עָֹ ז.

עַׂ יִןְ -בעַׂ יִן י ְִראֶ ה אֹור.

רּוחֹו י ְַׂש ִליְך כ ְַׂבלֵ י-הֶ בֶ ל,

י ְִחיֶה ,יֶאֱ הַׂ ב ,י ְִפעַׂ ל ,יָֹעַׂ ש,

ְרֹוממֶ נּו בָֹ מֳ ֵתי-עָֹ ל;
י ְ

דֹור בָֹ אָֹ ֶרץ אָֹ ְמנָֹם חָֹ י

לא בָֹ ָֹרעָֹ ב יָֹמּות עבֵ ד,

לא בֶ עָֹ ִתיד – בַׂ ָֹשמַׂ יִם,

ְדרֹור – לַׂ נֶפֶ ש ,פַׂ ת – לַׂ ָֹדל.

חַׂ ּיֵי-רּוחַׂ לֹו אֵ ין ָֹדי.

ַׂשחֲ ִקי כִ י גַׂם ְב ֵרעּות אַׂ אֲ ִמין,

שֹורר,
אָֹ ז ִשיר חָֹ ָֹדש י ִָֹשיר ְמ ֵ

אַׂ אֲ ִמין ,כִ י עֹוד אֶ ְמצָֹא לֵ ב,

ְלי ִפי ְונ ְִשגָֹב ִלבֹו עֵ ר;

ֹותיו,
ֹותי גַׂם ִת ְק ָֹ
לֵ ב ִת ְק ַׂ

לֹו ,לַׂ צָֹ עִ יר ,מֵ עַׂ ל ִק ְב ִרי

יָֹחּוש א ֶשר ,י ִָֹבין כְ אֵ ב.

ְפ ָֹר ִחים י ְִל ְקטּו לַׂ זֵר.

