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אל: ש קבות חז"לעהתורה שהלכות שמיטה ניתנו למשה בהר סיני. רש"י ב ציינה בפתיחת פרשת בהר
מסירת מצוות שמיטה במיוחד  מקוםלציין את  ?" כלומר מה ראתה התורההר סיני לאצשמיטה ענין "מה 

 וות אחרות? ותשובתו של רש"י:ולא עשתה זאת במצ
למשה בסיני לכל המצוות כולן: כשם שמצוות שמיטה נמסרה  הדוגמהלכות שמיטה אינן אלא 

 כולן. כך כל המצוות, הופרטי הכלומר כללי ,בשלמותה
עדיין יש מקום לשאול למה נבחרה דווקא מצוות שמיטה כדי שכן  ,דבריו של רש"י אינם ברורים

התשובה לשאלתנו כרוכה בהתבוננות בפרשת המקלל  .עקרוניתשיש סיבה  נראה 1.קרון זהילהמחיש ע
 2הסמוכה לה.

 
 בן איש מצרי במחנה ישראל

בן למצרי  ותומלבד הי פנינולישית לא נחשפה שזהותו האאלמוני שמענו על הפרשה הקודמת  םבסיו
לפי אחת הפרשנויות . ולשלומית בת דברי משבט דן. אותו אלמוני הסתכסך עם פלמוני משבט דן

ככל הנראה על ידי נדחה בטענה שאמו משבט דן. הוא להתיישב בקרב מחנה דן  קשיב האלמוני 3,בחז"ל
. (ב:א 'במד) הנחלה כידוע נקבעת על פי האבאביו מצרי היה ו שהרי ,בטענה שהוא לא משלהם הפלמוני

 בשלשבט דן. הנציג מצדיק את החלטת הפני משה רבנו שלסתיים במשפט הו תפתח דין ודברים ביניהםה
 .ונידון למוות נהואת מי שנת  את התורה  דףיגוהאלמוני רף יח כך
 

 שני גורמים לאלימות
האחת תכונות : עיקריותתיים לש מןות רבות שאפשר לצמציתכנו סיבילאלימות מילולית או פיזית 

א הי והאחרת ,תות ואולי אפילו גנטיות, נפשיורגשישהן תוצאה של בעיות אלים האדם ב המצויות
רוב הכותבים מים הללו הוא כאש בנעורת. ורהסיטואציה שאליה נקלע האלים. החיבור בין שני הג

                                                 
  ,אילן-דוקטורנט בתולדות ישראל, ברחיים מימרן. 

 ז"ל בת סימי קינן ענבלגיסתי , ולע"נ ז"ל בת מזל לילי סירירולע"נ סבתי הגיליון מוקדש 
 והיה ",אצל הר סיני ...יןיה אחרת הייתה משובצת במקום כגון שבת או כשרות היה מקום לשאלה "מה ענוגם אם מצו  1

 מקום לאותה תשובה. 
2
ע"א: "אנן דדרשינן סמוכים לא קשיא לן דאמר רבי יוחנן סמוכין מן , ת יבעניין דרישת פרשיות סמוכות ראו ברכו  

 התורה מנין שנאמר ]תהלים קי"א[ סמוכים לעד לעולם עשוים באמת וישר".
3
 .252מס'  אמור תשס"ו, דף דף שבועיראו בהרחבה מאמרו של מו"ר פרופ' שאול רגב,   
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את הצדדים הגנטיים ר שאבין הורם הראשון והדגישו שעסקו בפרשת המקלל מיקדו את תשומת הלב בג
  4.שבמעשיו

, נגלה מציאות מורכבת כלומר בסיטואציה שאליה נקלע האלים ,אם נתבונן בגורם השני לאלימות
 ?אבל מה יעשה איש כזה .ללילאלמוני שק מקוםבקרב מחנה דן לא היה  תורה אמנם על פי דין. יותר

אם שבט דן לא יקבל והזיקה שלו מצד אמו הביאה אותו לשבט דן. ? ואת אוהלואת משפחתו יקבע היכן 
להתנהגות האלימה. ולכן צריך היה לטפל הצדקה אין ספק שאין שום אבל  5?לאיזו חברה יצטרף ,אותו

מניעת אלימות פיזית או מילולית דורשת טיפול באלימים בחומרה כפי שנעשה בעניין המקלל. עם זאת 
אי אפשר להזניח את הגורם החברתי שיצר את התנאים להיווצרות היווצרותה. שני הגורמים שהביאו לב

  הר סיני" כפי שיתבאר להלן."בשמיטה אצל התורה האלימות. נדמה לי שזאת הייתה כוונת 
 
 

 האתגר שבשבטיות 
. שהסיפור של המקלל לא היה מתרחש בחברה ישראלית שאינה מחולקת לנחלות לפי שבטים נראה

ני המקלל היה מוצא מקום במחנה ישראל להעמיד בו את אוהלו. החלוקה לשבטיות האלמובוודאי 
 ויצרה מציאות של "הדרה חברתית".העמידה את המחיצות בין הקבוצות 

אין מקום למחוק אותה. האתגר  הרי ,החלוקה של עם ישראל לשבטים איננה "טעות ביצור"מכיוון ש
והייחודיות של כל שבט בלי לפגוע בתודעה הלאומית  שנותר הוא ביכולת לשמר מצד אחד את השבטיות

תחושת הסולידריות שבין זהו אתגר לא פשוט בכלל. ואכן לאומה אחת.  כולםשאמורה ללכד את 
מול כובש  של שבט אחדמלחמות עצמאות  לקויה מאוד., הייתה למשל ,השבטים בתקופה השופטים

אחדות שמבוססת על המרכיב הגנטי בלבד "ֲהלֹוא נראה ש 2.עניינו את השבטים האחרים תמיד לא דורסני
נּו" ד ְלֻכל   לא היה בה די לחבר בין הלבבות וללכד אותם לתודעה לאומית משותפת.ו (,י:מלאכי ב) ָאב ֶאח 

 
 "?"מה עניין שמיטה אצל הר סיני

בעזרת שני  התבטאתחושת האחדות שבין השבטים המרכיבים את פסיפס האומה הישראלית יכולה ל
מי שמבין כפי שמתממש בהלכות שמיטה. , ומגבולותיה מהנחלה לו זמני ביותראפיניתוק  האחדמים: גור

לפנים יתכן שיתבקש לנהוג לעתים ילהטות אוזן לרצונו של ה'. ו עליושהארץ אינה שלו אלא של ה' 
 .רה ולקלל"הומלסים" כדי שלא יבואו לידי עב  ולתת מקום ל משורת הדין

 בשעה שעמדו ישראל למרגלות הר סיני .לתורה וליתר דיוק למעמד הר סיני חיבורההוא  אחרגורם 
ר" עליהם הכתוב: העיד ,לקבלת התורה ה  ל ֶנֶגד ה  א  ְשר  ם יִּ ַחן ש  וכדרשת חז"ל: "כאיש  (,ב:יט 'שמ) "ַויִּ

. בפני ה' כמו בפני אבא, עומדים הבנים כשווים זה לזה ללא הבדלים (רש"י שם) אחד בלב אחד"
 שני הגורמים הללו חברו יחדיו ב"שמיטה אצל הר סיני".  7.םביניה

ה אל יורך בפנילהסתיים עם ענישתו של העבריין. היה צ שבר החברתי של פרשת המקלל לא יכולהמ
ר ה' ֶאל "הפסוקים את קריאת  כל חלקי העם בדרישה לבחון מחדש את מערכת היחסים שביניהם. ַוְיַדב 

אמֹ יַני ל  ת מֶֹשה ְבַהר סִּ ָאֶרץ ַשב  ה ה  ְבת  ביקורת סמויה יש לקרוא כהבאים אחרי פרשת המקלל " לה'ר...ְוש 
ובעיקר את מערכת היחסים שבינה  נתבקשה לבחון מחדש את עצמהחברה זו  .על כל החברה הישראלית

את הרע מהעולם אלא גם את מה שעשוי להיות קרקע פורייה לא רק היא תצטרך לבער  .כל מרכיביהבין ו
ואמרו חז"ל: "אמר רבי יוחנן: לא חרבה  ,לפנים משורת הדין מנהגחברה בריאה מבוססת על  צמיחתו.ל

  (.ל ,בבא מציעא) "שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדין.ירושלים אלא..

                                                 
4
מ([ הרי אותה התפרצות "עמ' תל"ט: "אלמלא קלקלה ]שלומית בת דברי )ח ,כ"ד יא 'ויקרש"ר הירש ראו למשל, ה  

 שפלה של נוולות לא יהודית לא היתה הופכת מציאות בישראל". 
5
ופעה כזו חז"ל ]ויק"ר ל"ב[ הדגישו שחשיפת הייחוס המשפחתי של אותו אלמוני בן המצרי מעידה שלא הייתה ת  

 מקלל.זה של האין מקום ליצירת חברה של אנשים בעלי מעמד דומה ל ןכל ,בחברה הישראלית מלבד מקרה זה
 יז.-טז:ה 'שו הראו לדוגמ  6
7
"מעיד אני עלי את השמים ואת הארץ בין גוי בין ישראל בין איש בין אשה בין עבד  שופטים רמז מב: ילקוט שמעוני  

של אדם רוח הקדש שורה עליו". מקור זה מעמיד את המעשים הטובים כסרגל מרכזי שעל בין שפחה הכל לפי מעשיו 
פיו נקבע היחס לאנשים. לא המגדר ולא הזהות האתנית ואף לא המעמד הכלכלי או החברתי יקבעו את מידת הצדקות 

ה לרמות צפייה המצופה מהאדם הישר. החלוקה לקטגוריות הלכתיות כהן, לוי, ישראל ושאינו ישראל אינה חלוק
 . "מוסריות שונות. כל אחד מחויב להיות הצדיק ביותר במה שנדרש ממנו



3 
 

ניתנו לכל המצוות שכולן  הדוגמיכולה להיות  כלליה ופרטיהעם כל  רק מצוות שמיטהנבין למה מכאן 
ריבוי הגוונים  שמיטה והר סיני הם המתכון לאחדות האומה למרותבהר סיני עם כל כלליהן ופרטיהן. 

  המרכיבים אותה.
 

 
 עורך: הרב ד"ר חיים טלבי

 "ר יצחק הילמןעריכה לשונית: ד
 


