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 דרשה לפרשת בהר
 מאת: אליהו מרמון

       
 
 

    ’‘ :לאמר משה בהר סיני–אל’ וידבר ה’‘: פרשת בהר פותחת עם המילים
  נגלו    ֹויקרא  בספר  החוקים   שרוב  מפני , מפתיעות ’’ סיני בהר ’‘ המלים
  גש במו  הקושי  עם  מטפלים פרשים המ  רוב ).25,1 (  המועד  באוהל למשה

  .’’ בתורה  מאוחר  ואין  מוקדם שאין‘‘
 
נאמרו כללותיה   אלא שמיטה ?מה ענין שמיטה אצל הר סיני‘’: י אומר’’רש 

     ‘’.מסיני  אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן, ופרטותיה ודקדוקיה מסיני
 
   פה   התורה טקסט  נת בהב  ויסודית   חשובה   בעיה   מבליט י ’’רש 

  מזכיר פה   משה  מדוע   תמהים  אנו  ,  אחת  מבחינה  .  אחרים ובמקומות
     לכל  שנה   לשמונים   אותם  לקים  ישראל  בני  יוכלו  שלא חוקים 

  . בסיני  למשה  נתנו  בתורה  המצוות  כל  הלא   , אחרת  מבחינה ?המוקדם
   למשה  נגלו  והיובל  השמיטה   שחוקי   אומרת   התורה  בכלל למה  , כן אם

   ?בסיני
 

   התורה   טקסט  הבנת   את  מחדשים  שהם  ידעו  התלמוד  שחכמי  לי נדמה
  הבסיס   אבל . בימיהם  החיים  לתנאי  התורה להתאים  מצוות ואפילו 

   כמו  הקבלה  משלשלת  נבע  ומצוותיה  התורה  דיני  כמפרשי לסמכותם
   תורה   קבל  משה  ’’ ; אבות  בפרקי  הראשונה  במשנה מתוארת  יאשה

   מסרוה  ונביאים  לנביאים  וזקנים  לזקנים ויהושע   ליהושע  ומסרה מסיני
 .’’הגדולה   כנסת לאנשי

 
   שבעל  ותורה שבכתב   תורה , התורה כל,  שבעם  הפשוטים  האנשים בעיני 

   השתמשו התלמוד   חכמי  אבל .’’ מסיני   שה למ הלכה  ’‘  בחזקת  היתה ,פה
–אף    כדין  ומקובלת  ישנה  מסורת  לסמן ’‘ מסיני  למשה הלכה  ’‘ בביטוי

   פרשנות  מכללי  נובעת   שלא  או   התורה  בהלכות  נמצאת  שלא פי–על
  . הזמנים  לצרכי  התורה  את  חדשו  שהם  לעובדה  לרמוז , רוכלאמ  ,התורה

                    
 

   החכמים  ,ה: ב פאה   במשנה .  המשנה  בכל  פעמים  שלוש  מופיע הביטוי
   בבת המינים   שני  את  וקוצר  חטין  מיני  שני  זורע  אדם  שאם מחליטים 

  הוא   אם  אבל . השדה  כל  על  אחת   פעם  רק  פאה  לתת  חייב  הוא ,אחת
   שני  על  פאה  לתת  חייב  הוא , שונים ים בזמנ  המינים  שני  את קוצר 

   שמעון  שרבי–– שהיה   מעשה  מספרת ו : ב  משנה פאה .  לחוד המינים
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   לשאול  גמליאל  לרבן  הלך  הוא .  מינים  בשני  שדהו זרע   המצפה איש
   אותו  לקח  גמליאל  רבן . פאות  שתי  או  אחת פאה  לתת  חייב  הוא  אם

   אמר . הסנהדרין  חברי  את  לשאול    המקדש  שבבית  זית  הג ללשכת
   הזוגות  מן  שקבל מאבא   שקבל  מיאשא  מרבי  אני  מקובל : הלבלר נחום

   מיני  שני שדהו   את  בזורע  מסיני  למשה  הלכה    הנביאים  מן שקבלו
  נותן ––   גרנות  שתי   ; אחת  פאה    נותן–– אחת   גורן  עשאן  אם :חטין
  . פאות שתי

 
 . בתורה  נמצא  לא  הזה החוק

  
   שגרים יהודים   האם  ןהעניי   על  התווכחו  החכמים  ג, ד  ידים במשנה
   בשנת  עני  מעשר  או  שני  מעשר  לתת צריכים  ובמואב   , בעמון ,במצרים

  עשרין  ומואב מ  עמון :  וגמרו נמנו ’’   . השמיטה  תקופת  של   יעיתבהש
     חבריו    כי    שעה  באותו  בלוד  היה  אליעזר   רבי   .’’בשביעית   עני מעשר
   לבקר  דרומסקית  בן  יוסי  רבי    כשבא .  כאפיקורוס בחרם     אותו שמו 
   המדרש  בבית  לכם  היה  חידוש מה  ’’  שאל אליעזר   רבי , בלוד אותו
   עני  מעשר  מעשרים  ומואב  עמון , וגמרו נמנו‘’  : לו  אמר  יוסי  רבי ’’?היום

  .’’בשביעית
 
   ששמע , זכאי  בן יוחנן   מרבן  אני  מקובל  ... : ואמר  אליעזר  רבי בכה‘’

   מעשר  מעשרין ומואב   שעמון , מסיני  למשה  הלכה  עד , מרבו  ורבו ,מרבו
   ’’. בשביעית עני

 
     . בתורה צא נמ  לו  הזה  החוק גם        

  
    

   בן  יוחנן  מרבן  אני מקובל  : יהושע  רבי אמר ’‘ , כתוב ,ז: ח  עדויות   במשנה
   בא  אליהו  שאין ,מסיני   למשה  הלכה , מרבו  ורבו , מרבו  ששמע ,זכאי

   ולקרב בזרוע     המקורבין  לרחק  אלא  , ולקרב  לרחק , ולטהר לטמא
  אלא    , לקרב  ולא   לרחק   לא  :  אומרים  ּוחכמים .. . . בזרוע המרוקחין

   לכם  שולח הנני ’‘ )24–23, ג מלאכי (    שנאמר  ,  בעולם  שלום    לעשות
 .אבותם– על  בנים  ולב בנים– על אבות– לב והשיב...  הנביא   אליה את

 
   על יחה בש  רק לא   מופיע ’‘ מסיני  למשה הלכה ’‘  שהבטוי  לראות מענין
   רבן  של ששמו     גם  לב  שים . האגדה  תוכן  על   בשיחה  גם  אבל ,הלכה
   רבן .’’מסינ   למשה הלכה ’‘  לביטוי  בקשר  פעמים   נזכר   זכאי  בן יוחנן

  תלמידו   היה  הוא . ביותר  החשובים  התנאים  בין   הוא   זכאי   בן יוחנן 
   של  תלמידיו  מכל  היהודי  העם  על שפעה בה  והגדול , האחרון ,הצעיר

 .הזקן  הלל
 

     יוחנן  רבן , היהודי    הפולחן  כמרכז   פועל   היה  המקדש   שבית    בעוד
   נשים הרבה   שבימיו  בטענה  בתורה  הנמצאת    הסוטה   פולחן   את אסר
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  רבן    אם . פים נוא    היו   אנשים   הרבה   וגם   זנות   בחטא  חשודות היו

   היה  הוא  שגם  משוכנע  אני , שבתורה  חוק  לאסור  העז  זכאי  בן יוחנן
   למשה הלכה ’‘  בכסוי  למסורת  חדשים  ומנהגים  חוקים  להכניס   מעיז

 .מסיני
 

   לרמוז  תפקידו ’’מסיני   למשה הלכה ’‘  שהביטוי  שלי יאוריהת ה  את  אסיים
   את  גם ועדכנו   התורה  חוקי  הבנת     את  עדכנו  התלמוד  שחכמי לנו

  . עקיבא   רבי  על ,  בבל  אמוראי  ראשון , רב , שספר   בספור  , מצוותיה
  . לאותיות  כתרים  וקושר  שיושב ה’’ להקב  מצאו  למרום  משה  שעלה בשעה
   אחד  אדם , לו  אמר ? ידך  על  מעקב   מי  , עולם  של  רבונו :  לפניו אמר 

   שעתיד , שמו  יוסף  בן  ועקיבא  דורות  כמה  בסוף  להיות שעתיד  יש
   של  רבונו : לפניו  אמר . הלכות  של  תילין  תילין   וקוץ  קוץ   כל  על לדרוש

   שמונה   בסוף   וישב הלך .   לאחורך  חזור  :  לו אמר   . לי  הראהו ,עולם
   לדבר   שהגיע  כיוון . כוחו  תשש . אומרים  הן המ    יודע  היה  ולא שורות

  . מסיני  למשה  הלכה : להן  אמר ? לך  מנין ,רבי  : תלמידיו  לו   אמרו ,אחד
   יש , עולם  של  רבונו : לפניו  אמר .ה’’הקב   לפני  ובא  חזר . דעתו נתישבה

   כך  , שתוק  : לו  אמר ! ? ידי על   התורה  את  נותן  ואתה  כזה  אדם לך
   ידעו  שהרבנים , זאת באגדה   ברור ).ב,ט’’ כ מנחות ( . לפני  במחשבה עלה

   מתנחם  היה משה   אבל , בכלל  שלהם  היהדות  את  מכיר  היה  לא שמשה
   . להם  הביא  שמשה  לתורה  חידושיהם   כל    את  שיחסו בעובדה

 
  . עלי הרבה  שהשפיע  ,קורלנד  שמואל  ר’’ ד , הכלל  מן  יוצא  מורה  לי היה

   של  הגילוח  סכין כמו   להיות  צריכה  היהדות  שמסורת  אמר  קורלנד ר’’ד
   גילוח סכין   באותו  השתמש  שהוא ,פעם  אי  לו  הסביר  השכן  .שכנו

    את  להשחיז  אפשר  אי  היה  שנים  כחמש  אחרי , אמנם . שנה לארבעים
  . חדש  סכין   מכניס   היה  , כן  על . להתגלח  מספיק  חד  שיהיה המתכת

   הידית , לתוכו  מים  קליטת   של  שנים   שמונה  או  שבע אחרי  ,ואמנם
   הוא , אבל . שבידית  העץ  את   להחליף צריך   היה  והוא התפרקה 

  ר אמ , היהדית  המסורת .  שנה ארבעים   כבר  גילוח  סכין  באותו השתמש
  , אומרת  זאת ; שכנו  של הגילוח   סכין  כמו  להשנות  צריכה , קורלנד ר’’ד

   אותה  שהיא  לנו  להרגיש   צריכה  גם  היא  אבל  לעדכון  צריכה שהיא
   מסיני למשה   הלכה  של גש המו   . הדורות  במשך השנתקיימ  המסורת

  .הזאת    רה המט  את   להגשים   הרבנים   של  אחד  כלי   היה
 

  ! שלום שבת
 
 


