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כלכלת חירות
הפריט המפתיע ביותר ברשימת רבי־המרר שי 2014 היה ספרו 
זוהי  ה־21".1  במאה  "ההון  ּפיֶקטי  תומס  הצרפתי  הרירין  שי 
מסה דחוסה בת 600 עמודים עי תיאוריה ריריית, מגובה בשפע 
עשויות  ספרותיות  שסנסציות  החומר  יא  סטטיסטיים.  נתונים 

ממנו בדרך ריי. 

את  בה  הדרך שתיעד  מן  יו  בא  הספר  הרבה מקסמו שי 
בריריה  העוים:  ברחבי  חברות  פניהן שי  את  התופעה המשנה 
הגיוביית שי זמננו, האי־שוויון מתרחב והויך. בארצות הברית, בין 
השנים 1979 ו־2013, הרנסות המאיון העייון גדיו ביותר מ־240 
אחוז, ואייו הרנסות החמישון התחתון גדיו ב־10 אחוזים ביבד.2 
מטיטי אפייו יותר הוא השוני בהרנסה מהון, רגון בתים, מניות 
ואיגרות חוב. ראן, המאיון העייון נהנה מעיייה בת 300 אחוזים, 
בעוד בחמישון התחתון נרשמה צניחה בת 60 אחוז. בזירה הריי־

עוימית, הונם שי 85 האנשים העשירים בעוים שווה יהונה שי 
מחציתה הענייה שי האנושות — 3.5 מיייארדי אנשים.3

הזו.  יתופעה  שנתן  בהסבר  גיומה  פיקטי  שי  תרומתו 
ויהפחיתו  השוויון  את  יהגדיי  נוטה  טוען,  הוא  רירית השוק, 
בעת ובעונה אחת. היא מגדייה אותו עי ידי רך שהיא מפיצה 

חינוך, השריה והרשרה מקצועית במעגיים רחבים מאי פעם; אך 
היא מפחיתה את השוויון מפני שיאורך הזמן, בייחוד במשקים 
מפותחים, שיעור התשואה עי ההון נוטה יהיות גדוי משיעור 
מתעשרים  והון  נרסים  בעיי  ורך,  ובתוצר.  בהרנסות  הצמיחה 
העיייה  מעבודתם.  הרנסות  עי  רק  הנשענים  מאיה  יותר  מהר 
באי־שוויון, אומר פיקטי, "מציבה איום פוטנציאיי עי החברות 
הדמוקרטיות ועי עררי הצדק החברתי שהן מושתתות עייהם".

רי זה הוא רק פרק עדרני בסיפור ישן. ישעיה בריין הראה 
יענייננו,  ימשי,  בצוותא;  יהתקיים  ירויים  העררים  רי  שיא 
בשניהם  יא  אך  בשני  או  באחד  יהחזיק  אפשר  ושוויון.4  חופש 
יחדיו. ררי שהחופש הריריי גדי, יש פחות שוויון; וררי שגדוי 
בין  הקרה  המיחמה  שורש  היה  זה  החופש.  קטן  רן  השוויון, 
בשנות  במעררה.  הפסיד  הקומוניזם  והקומוניזם.  הקפיטייזם 
וממשית  הברית  בארצות  רייגן  רוניד  ממשי  בימי  השמונים, 
ייברייזציה  במערב  השווקים  ידעו  בבריטניה,  תאצ'ר  מרגרט 
ושגשוג, ואייו ברית המועצות הידרדרה עד יקריסתה המוחיטת. 
אוים יחופש ריריי חסר מעצורים יש צרות משיו, וספרו שי 

פיקטי הוא אחד מרמה תמרורי אזהרה. 

מציאות זו מחדדת את האקטואייות שי החקיקה החברתית 
שבפרשת בהר. התורה מעמיקה חשֹוב עי הריריה, אך יותר מרך 
עי הסוגיות המוסריות והאנושיות היסודיות הררורות בה. באיזה 
סוג שי חברה אנחנו רוצים יחיות? איזה סדר חברתי עושה את 
מרב הצדק עם רבוד האדם ועם הנימים העדינים הקושרים אותנו 

זה אי זה ואי איוהינו?

המייחד את היהדות הוא מחויבותה הן יחופש הן ישוויון — 
תוך שהיא מרירה במתח שביניהם. פרקי הפתיחה שי ספר בראשית 

פרשת
בהר

יעייוי נשמת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאי בן אריה יייב שרטר
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ִשיקום  הרספים:  שמיטת  הוא  מציגה  שהתורה  הפתרון 
תקופתי שי חירויות היסוד. אחת ישבע שנים רי החובות נמחקים 
ורי העבדים העבריים יוצאים יחופשי. בתום רי שבעה מחזורי 
שמיטה, בשנת היובי, נחיות האבות חוזרות יבעייהן המקוריים 
חרותות,  בפיידיפיה  החירות  פעמון  עי  מסוימים(.  )בחריגים 
בתרגום אנגיי, מייותיה המפורסמות שי מצוות היובי, "ּוְקָראֶתם 
ֶביָה" )ויקרא רה, י(. רה ריבנטי נשאר החזון  ָאֶרץ ְיָרי יְֹשׁ רֹור ָבּ ְדּ
הזה, שתנועה ביניאומית ימען מחיקת חובות שי מדינות העוים 
השיישי בשנת 2000 נקראה "Jubilee 2000" )יובי 2000(: אזרור 

מפורש יעקרונות המוצגים בפרשתנו.

החברתי־ריריי  ימצעה  באשר  נקודות  שיוש  יציין  ראוי 
שי התורה. ראשית, יותר משהמטרה היא שוויון ריריי גרידא, 
המטרה היא חירות האדם. אובדן נחיה, או רריעה תחת נטי חוב, 
הממד  שי  היהודית  בתפיסה  החופש.5  שי  ממשית  הגביה  הם 
הריריית:  העצמאות  רעיון  הוא  מוסד  יסוד  בריריה,  המוסרי 
ֵאָנתֹו" )מירה ד, ד(. בבררת המזון  ְפנֹו ְוַתַחת ְתּ ַחת ַגּ בּו ִאיׁש ַתּ "ְוָיְשׁ
אנו מבקשים, "ונא אי תצרירנו, ה' איוהינו, יא יידי מתנת בשר 
משהו  יש  נירים".  ויא  נבוש  שיא  היוואתם...  יידי  ויא  ודם 
משפיי מאוד באובדן העצמאות הריריית ובתיות הרפויה ברצונם 
הטוב שי אחרים. משום רך, הציוויים בפרשת בהר מרוונים יא 
אי השוויון איא אי שיקום ירויתם שי הבריות יעבוד ימחייתם 

מתוך חופש ועצמאות. 

שי  מידיהם  רויה  המעררת  את  מוציאה  התורה  שנית, 
מחוקקים בני אנוש. רויה מושתתת עי שני רעיונות יסוד בדבר 
יקב"ה.  שיירת  רויה  הארץ  הראשון:  הרעיון  והעבודה.  ההון 
ם  ִבים ַאֶתּ י ֵגִרים ְותֹוָשׁ י ִיי ָהָאֶרץ. ִרּ ֵרר ִיְצִמֻתת, ִרּ "ְוָהָאֶרץ יֹא ִתָמּ
ִדי" )ויקרא רה, רג(. הרעיון השני: גם האנשים שיירים יקב"ה.  ִעָמּ

מבהירים את השירותיה שי המתנה שנתן איוהים יבני האדם — 
רן דרוש ינו  ועי  יצורים חברתיים,  חופש הפרט. איא שאנחנו 
פרקי הפתיחה שי  עניינם שי  הוא  זה  חופש  קיבוצי.  חופש  גם 
החומש הבא, חומש שמות. הם מציגים את ִמצרים רדוגמה יחברה 
השויית מאנשים את חירותם, משעבדת אוריוסיות ומרפיפה את 
הרבים ירצונם שי המעטים. פעם אחר פעם מסבירה התורה את 
מצוותיה רדררים ישימורה שי החירות, בהזרירן ינו את יציאת 

מצרים ואת היותנו, קודם יה, עבדים. 

אך התורה מחויבת גם ירבודם השווה שי רי איה שנבראו 
יא  ישוויון  השאיפה  יריבונותו.  נתונים  ואשר  איוהים  בצים 
בישראי  המקרא.  בתקופת  בשום שיב  המיא  ימימושה  הגיעה 
הקדומה היה מדרג חברתי. יא רי אחד ירוי היה ימיוך; יא רוים 
היו רוהנים. אבי ביהדות יא הייתה מעוים מעררת מעמדית. אין 
בה מקבייה יחיוקה החברתית האמורה אצי אפיטון בין אנשי 
זהב, רסף וארד, ויא יאמונתו שי אריסטו שיש אנשים שנוידו 
יהישיט. בקהיית־הברית שהתורה  ויש אנשים שנוידו  ישיוט 
אחד  וירי  בעיניו,  יקרים  רוינו  איוהים,  שי  בניו  רוינו  חוזה, 

מאתנו יש דבר־מה ייחודי יתרום יטוב המשותף.

התובנה היסודית שי פרשת בהר היא בדיוק זו שמשמיענו 
והתוצאה  הזמן,  עם  יגדוי  נוטה  ריריי  שאי־שוויון  פיקטי: 
יאַבד. נטי שי חובות עיוי יהפוך  עיויה יהיות שגם החופש 
ימרור  יפעמים  נאיצו  החייבים  התנ"ך,  בימי  יעבדים.  אנשים 
את עצמם יעבדות ממש, שרן זו הייתה הדרך היחידה יהבטיח 
ימרור  נאיצו  משפחות  גג.  וקורת  מזון  וימשפחתם  יעצמם 
שסופו  תהייך  זהו  משה.  מימי  אבותיהן  נחית  את  אדמתן:  את 
צמיתים  והמוני  גדויות  נחיות  בעיי  מעט  שבה  חברה   ידוע: 

מרוששים. 
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היסודות מונחים בפרשתנו, שמייותיה העתיקות עוד נוסרות בנו 
השראה. 

 Thomas Picketty, Capital in the Twenty-First Century, Belknap Press of Harvard  .1
.University Press, 2014

http://www.theatlantic.com/business/archive/2012/12/a-giant-statistical-round-  .2
up-of-the-income-inequality-crisis-in-16-charts/266074

http://www.theguardian.com/business/2014/jan/20/oxfam-85-richest-people-  .3
half-of-the-world

חירות,  עי  מסות  ארבע  בריין,  בתוך  חירות"  שי  מושגים  "שני  בריין,  ישעיה   .4
מאנגיית: יעקב שרת, תי־אביב: רשפים, תשי"א.

 Amartya :"זהו טיעונו שי הרירין זורה נובי אמרטיה סן בספרו "פיתוח רחופש  .5
 .Sen, Development as Freedom, Oxford Paperbacks, 2001

ראו ערך "זורי פרס נובי ממוצא יהודי" בוויקיפדיה, ומוטב במקבייו בוויקיפדיה   .6
האנגיית המעודרן ישנת 2014. 

ֶרת  ְררּו ִמְמֶרּ ר הֹוֵצאִתי אָֹתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, יֹא ִיָמּ י ֲעָבַדי ֵהם ֲאֶשׁ "ִרּ
ָעֶבד" )שם מב(. פירוש הדבר הוא שהחירות האישית והריריית 
מתת־ידו  זרויות  הן  איו  פוייטי.  וממרר  ימיקח  נתונה  אינה 
שי הקב"ה, שאינן ניתנות יהרחשה. זה מקורם שי דברי נשיא 
עי  ב־1961,  שיו  ההשבעה  בנאום  קנדי  פ'  ג'ון  הברית  ארצות 
אודות "אמונות מהפרניות שאבותינו יחמו ימענן", קרי "האמונה 
שזרויות האדם באות יא מנדיבותה שי המדינה איא מידו שי 

איוהים". 

שיישית, התורה אומרת ינו שהריריה היא תחום העומד 
עי יסודות מוסריים, ושעייה יהישאר רזו. החשוב בעיניה איננו 
מדדים טרניים רגון שיעור הצמיחה או אמות מידה מוחיטות שי 
עושר, איא אירותן ומרקמן שי מעררות־היחסים: עצמאותם שי 
אנשים ותחושת הערך העצמי שיהם, הדררים שהמעררת מפיסת 
מאפשרת  היא  שבה  והמידה  מהתרוששות,  יהתאוששות  יאדם 
תֹאֵרי  י  ִרּ יָך  ֶפּ ַרּ "ְיִגיַע  הבררה  יאור  יחיות  החברה  שי  יבניה 

ֶריָך ְוטֹוב ָיְך" )תהיים קרח, ב(.  ַאְשׁ

אין עוד תחום אוניברסיי שי עיון ומחקר שהיהודים בויטים 
בו עד רדי רך. 41 אחוזים מזורי פרס נובי בריריה הם יהודים.6 
זה:  בתחום  ביותר  החשובים  הרעיונות  מן  רמה  פיתחו  יהודים 
תיאוריית היתרון היחסי שי דיוויד ריקרדו, תורת המשחקים שי 
ג'ון פון־נוימן )ובפיתוחו שי ישראי אומן(, התיאוריה המוניטרית 
שי מייטון פרידמן, הרחבת התיאוריה הריריית יתחום הדינמיקה 
שי  ההתנהגותית  הריריה  תורת  בקר,  גארי  בידי  המשפחתית 
ביט  המוסרי  הממד  ועוד.  ועוד  טברסקי,  ועמוס  רהנמן  דניאי 
בעבודתם שי רבים מהם. יש משהו מרשים, רוחני אפייו, בעובדה 
שיהודים שאפו ייצור — ראן עי פני האדמה, יא בעבים מעי 
ויא בעוים הבא — שיטות יֵמרּוב החירות והיצירתיות שי האדם. 


