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ובכל זאת, ברור שתחושת הזמן שלנו  הדמיון.  תוצרת, ולא רק ם שלנוהזמן הוא חלק בלתי נפרד מהקיושאנו חשים 
, כל הזמן זורם קדימה, יום עוקב אחרי יוםצורות ייצוגיות שונות. הייצוג הנפוץ ביותר של הזמן הוא ליניארי: מושפעת מ

בחלקים הנרטיביים של  פתהזמן המשתק תפיסת והיבא אחריו. זשומוביל לזה ו אירוע קשור סיבתית לזה שקדם ל
של עם ואחר כך בהיסטוריה  ה העולמיתישלב אחר שלב בהיסטור בריאת העולם ומתקדםהתורה: הסיפור מתחיל ב

 .ישראל
  

הדינים של פסח  –אבל התורה גם מציגה תפיסה אחרת של זמן. הפרשה שנחשבת כטקסט המשפטי הראשון בתורה 
ברור שיש בלוח  היווסדו של לוח השנה היהודי: "החדש הזה הזה ראש חדשים..." )שמות יב,ב(.ב המתחיל –מצרים 

אבל יש ללוח השנה גם   על ידי ההלכה. מתי לבצע את הפעולות הנדרשות מאיתנו לדעת – השנה צורך מעשי בסיסי
 ת, יחידות הזמןמשפטימבחינה ליניארי.  לא רק, מחזורימימד רעיוני חשוב: שיח משפטי מייצר את הרעיון שהזמן הוא 

ה אותנו לרגע של הבריאה, כל אותנו אחורה למצב ראשוני: כל שבת מחזיר ותאותנו קדימה אלא מחזיר ותנושאן אינ
שנתיים של השמיטה והיובל, וגם אלו -מחדשת לנו מעגלי זמן רב ת בהריציאת מצרים.  פרששעת אותנו ל פסח מחזיר

מחזיר כל שדה לבעליו היובל מצבו הלא מעובד, והשמיטה מחזירה את הארץ ל: מטרתם היא להחזיר אותנו למצב קדום
 חופשי.הראשוניים וכל בן אדם למצב 

  
מתווה של סיפור. אחרי הדינים של שמיטה ויובל, התורה מציגה  ת בהר גםאולם, מתחת לפני השטח, ניתן להבחין בפרש

סידרה של דינים שכל אחד מהם מתחיל בירידת אדם למצב כלכלי או אישי קשה, והנסיבות הולכות ונעשות נואשות 
י יָך, ּוָמַכר ֵמא   יותר ויותר: "כִּ ָמְך ָימּוְך ָאחִּ יָך עִּ י ָימּוְך ָאחִּ ָמְך" )שם, לה(, "ְוכִּ יָך ּוָמָטה ָידֹו עִּ י ָימּוְך ָאחִּ ֻחָזתו" )כה,כה(, "ְוכִּ

ָמְך" ְמַכר ְלֵגר ּתֹוָשב עִּ מֹו ְונִּ יָך עִּ ָמְך ּוָמְך ָאחִּ ג ַיד ֵגר ְותֹוָשב עִּ י ַתשִּ ְמַכר ָלְך" )שם, לט(, "ְוכִּ ת )שם, מז(.  נדרשת רק קפיצ ְונִּ
דמיון קטנה לראות בנסיבות הללו שלבים רצופים בחייו של אדם אחד, כך שהדינים הללו משקפים נרטיב אחיד של ירידת 

:( על ידי רבי יובי ברבי חנינא, שנותן לו -אדם לקושי כלכלי, לעוני ובסוף לעבדות.  גישה זו פותחה בתלמוד )קידושין כ.
המצוות שמופיעות בפרשה, החל ממצות  של הזנחת, אלא תוצאה תרימק המוסרי: ירידת האדם הזה אינ-גם פן דתי

 שמיטה.  כך מסכם רש"י את דברי ר' יוסי ברבי חנינא:
"...המקראות הללו, ואף הפרשיות הללו נאמרו על הסדר.  בתחילה הזהיר על השביעית, ואם חימד 

חוזתו, לא חזר בו סוף מוכר ממון ונחשד על השביעית, סופו למכור מטלטלין... לא חזר בו סוף מוכר א
ביתו, לא חזר בו סוף לוה בריבית, כל אילו קשות האחרונות מן הראשונות, לא חזר בו סוף מוכר את 

 ויקרא כו,ו()רש"י,  עצמו, לא דיו לישראל, אלא אפילו לגוי."
  

את ירידת בני ישראל עקב חטאיהם,  תסיפור זה מזכיר את המבנה של תוכחה בפרשת בחקתי. פרשת התוכחה מתאר
בשלבים דיסקרטיים, שכל שלב מהווה הזדמנות לבני ישראל להבחין כמה הם נפלו והירידה קורית בצורה הדרגתית אבל 

ּוָ  ה לֹא תִּ ם ְבֵאלֶּ י" )יח(, "ְואִּ ְשְמעּו לִּ ם ַעד ֵאלֶּה לֹא תִּ י..." )כו,יד(, "ְואִּ ְשְמעּו לִּ ם לֹא תִּ ם ולחזור בתשובה: "ְואִּ ַלְכּתֶּ י ַוה  ְסרּו לִּ
י" )כז(. העונש הסופי  רִּ י ְבקֶּ מִּ ם עִּ ַלְכּתֶּ י ַוה  ְשְמעּו לִּ ם ְבזֹאת לֹא תִּ י" )כג(, "ְואִּ רִּ י קֶּ מִּ מגיע רק אחרי  -הגלות מן הארץ  -עִּ

 .סדרה טרגית של הזדמנויות שהוחמצו
  

מנוסחת  בהר למעשה פרשת .א רק היפותטיוברש"י הו בתלמודעם זאת, בסופו של דבר, סיפור ירידת היחיד שמופיע 
מה שעוצר את זרימת  . בצורה מפורשת כשלבים רצופיםאינם קשורים הללו ככה שהמקרים בשפה משפטית בלבד, 

 : מצוות אלו נועדותהדינים שמופיעים בכל שלב םה –מה שמונע את ירידת "אחיך" למצבים יותר ויותר קשים  – הסיפור
 החזיר אותו למקומו הראוי בחברה.ול האדם מוצא את עצמו לפתור את המצב הקשה שבו

  


