
                                                                                                                       
                                                                           

  
  

  

  ט"תשס וישב

  
  

  ).ב"עסוטה מד (" תחילת נפילה ניסה"
  

 "אר� חמדה"ראש כולל , יוס� כרמלהרב 

  

  

  

  

  :מסתיימת בפסוקי� הבאי�, ה"בעז, ההפטרה שנקרא השבת
ְו�ַבד ָמנ-ס ִמ2ָל ְוָחָזק לֹא ְי0ֵ1/ 'ֹח- ְוִג.-ר לֹא ְיַמֵ,ט   :ִהֵ+ה �נִֹכי ֵמִעיק ַ$ְחֵ$יֶכ� ַ'ֲאֶ&ר ָ$ִעיק ָהֲעָגָלה ַהְמֵל�ה ָל� ָעִמיר"

 ְו0ִ1י/ ִל.- ַ.7ִ.-ִרי� ָער-� ָינ3ס ַ.6-� ַהה3א  :ְותֵֹפ5 ַה2ֶֶ&ת לֹא ַיֲעמֹד ְוַקל ְ.ַרְגָליו לֹא ְיַמֵ,ט ְורֵֹכב ַה34ס לֹא ְיַמֵ,ט ַנְפ&-  :ַנְפ&-
� ְיקָֹוק   )טז:יג' עמוס ב(  : ְנא8

  .הגיבורננסה להבי; מה פשרה של נבואה זו ובעיקר מה פשר מנוסתו של 
טז ברור שמדובר :מהפסוקי� יד? הרי לח/ מגיע בדר= כלל מלמעלה? "ַ$ְחֵ$יֶכ�"מדוע כיוו; התעוקה הוא . פסוק יג אומר דרשני

  ?מי ה�! על גבורי חיל
  ". ָינ�סָער-� "וחותמת בביטוי "  ִמ2ָלָמנ�סְו�ַבד "הנבואה פותחת בביטוי . המנוסה שלה� מאוד מודגשת

  :תיי� בנבואה זוספר עמוס מס
ָ,� ְו1ֲחִריָת� ַ.ֶחֶרב ֶאֱהרֹג ָרִאיִתי ֶאת ֲאדָֹני"   ָלֶה�לֹא ָינ�ס ִנBָב ַעל ַה0ְִזֵ.ַח ַו6ֹאֶמר ַהְ= ַהַ'ְפ$-ר ְוִיְרֲע&3 ַהAִ4ִי� 3ְבַצַע� ְ.רֹא& '8
  ).  אעמוס פרק ט " ( ְולֹא ִי0ֵָלט ָלֶה� Aִָליטָנס

  . את כל התמיהות והקושיותפסוק זה מתר/ לנו
מוקד . כסימ; לסיו� נבואתו בזמ; שרעש אדמה אדיר פקד את אר/ ישראל, מעשה המרכבה שחזה עמוס:זהו תיאור ההתגלות

  . לכ; רעשו ספיו, הרעש היה בירושלי� בבית המקדש
ָער-� ": מי שאיננו לבוש ג�. כול� מנסי� לנוס אל מחו/ לבתי�. התעוקה היא מתחת, בזמ; רעידת האדמה הלח/ בא מלמטה

  . ה� לא יצליחו להמלט:"  ָנס ָלֶה�לֹא ָינ�ס"אבל הנביא מנבא כי ". ָינ3ס ַ.6-� ַהה3א
מסורת זו שמקורה . מעשה מרכבה:רעש אדמה זה התחולל בזמ; שהנביא ישעיה הוקדש לנביא וזכה ג� הוא להתגלות מופלאה

  : לפסוקי� הבאי�ל מעוגנת ג� בהקבלה בי; פסוק זה"בדברי חז
6ָCִה3"   " ַו6ָנ8ע3 01-ת ַהAִ4ִי� ִמ2-ל ַה2-ֵרא ְוַהַ.ִית ִי0ֵָלא ָעָ&;... יֵֹ&ב ַעל ִ'4ֵא ָר� ְוִנDָא ָוֶאְרֶאה ֶאת ֲאדָֹני  ִ.ְ&ַנת מ-ת ַה0ֶֶלְ= ע8

  ).ד:אישעיהו פרק ו  (
  :ל" וזההוכחה האחרונה המובאת היו� מקורה בנבואת זכריה

 7ֵיא ָהַרי ִ'י ַי7ִיַע 7ֵי ָהִרי� ְוַנְסֶ��: ְוִנְבַקע ַהר ַהCֵיִתי� ֵמֶחְצי- ִמְזָרָחה ָוָי0ָה 7ֵיא 7ְד-ָלה ְמאֹד 3ָמ& ֲחִצי ָהָהר ָצפ-ָנה ְוֶחְצי- ֶנְגָ.ה"
6ָCִהַנְסֶ�� ַ'ֲאֶ&ר ְוַנְסֶ��ֶאל �ַצל    ). ה: דזכריה פרק יד " ( ֶמֶלְ= ְיה3ָדה ִמAְֵני ָהַרַע& ִ.יֵמי ע8

תהיה שוב רעידת אדמה והמנוסה מפניה תהיה כמנוסת הע� וגיבוריו בימי עוזיה , זכריה מנבא כי בזמ; הגאולה העתידה לבוא
  .עמוס וישעיה

  

  ? בורי� הנסי�ימי ה� הג, עתה נבאר
באותה תקופה היה זה הצבא החזק ביותר במזרח .  הנשקהמצויד במיטב כלי, עוזיה בנה צבא קבע ענק של מאות אלפי בני חיל

עיינו בתיאורי� המפורטי� בדברי (צבא זה ניצח את צבאות כל המדינות באזור ושמעו יצא לתהילה בכל רחבי העול� . התיכו;
  ). ו"הימי� ב כ

גרמו לכ= שכל , עיההמתוארת באריכות בספר עמוס ובפרקי� הראשוני� של ספר יש, שלטונית וחברתית, שחיתות מוסרית
רעידת האדמה היתה המאורע המכונ; שסימל את התמוטטותה של . השגיו הצבאיי� של עוזיה נתבטלו ועברו מ; העול�

אפסות האד� מתגלה . בזמ; רעידת אדמה אי; שו� משמעות לצבא חזק ומצויד.  שבנה ומפלותיו העתידיות של צבאוההאימפרי
סוטה מד " (שתחילת נפילה ניסה"ל מלמדי� אותנו כלל "חז. י� והגיבורי� נסי� בבהלהרכבי הסוס, ג� תופשי הקשת. לעי; כל

  ). ב"ע
ללא הסכ� וללא הבטחת כל רווח , נס באחרונה משני מחוזות בצפו; ובדרו�,  הצבא החזק ביותר במזרח התיכו;:צבא הגיבורי� 

  . ה בחברה הישראליתמוסרית וחברתית אוכלת כל חלקה טוב, שחיתות שלטונית. צבאי או מדיני
  )   בנושאבשבוע הבא נרחיב את הדיבור, ה"עזב(
  

  :אודות, חנכה=שנקרא בשבוע הבא בהפטרת מק/, )ג:ב' פרק ד(הבה נתפלל כי נבואות זכריה 
  "ל 5ְמֹאָל� 3ְ&ַנִי� ֵזיִתי� ָעֶליָה ֶאָחד ִמיִמי; ַה87ָ,ה ְוֶאָחד ַע... ְוִ&ְבָעה ֵנרֶֹתיָה ָעֶליָה ,,,ְמנ-ַרת ָזָהב "

  .ו"ללא צור= ברעידת אדמה ח, היא שתתקיי� במהרה
  

  

  

   ל" זאשר וסרטיל נ הרב"לע
  ט"כסלו תשס' ע ט"נלב

  
  

  

   יעקבנ רבי "לע  
  ב; אברה� ועיישה סבג
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        פרשת וישבפרשת וישבפרשת וישבפרשת וישב

  

  
  

  .הלכה פסוקה/  משפטי שאול –את מקומו של המדור משפט והלכה " שער לדי;"בחודשי� הקרובי� יתפוס מדור 
  

 להבנת מושגי יסוד בתחו� עבודת יפתח לציבור הרחב פתחיעסוק בסוגיות יסוד במשפט העברי ו"  שער לדי;"המדור 
  .בכ= נבנה נדב= נוסH בקירוב משפט התורה לליבו של הציבור הרחב .בית הדי; על פי די;

  

  

  מבוא לדיני שומרי�
  הרב יואב שטרנברג

  .נבאר השבוע את ההלכות היסודיות בדיני שומרי�, בתחילת עיסוקנו בהלכות שומרי�
, שומר חנ� נשבע על הכל. נושא שכר והשוכר, שומר חנ� והשואל: ע שומרי� ה;ארב: "אומרת) .צג(המשנה בבבא מציעא 

ומשלמי; את האבידה ואת , ונושא שכר והשוכר נשבעי� על השבורה ועל השבויה ועל המתה, והשואל משל� את הכל
  ".הגניבה

� שתפקידו קשור א= הראשוני� מתייחסי� לאד' דגמי�'שני ה: של שומרי�' דגמי�'שקיימי� ארבעה , המשנה מסבירה
ושומר , הוא שומר שאינו נוטל שכר על שמירתו,  שומר חינ�:והשאלה היא א� הוא מקבל שכר על שמירתו , ורק לשמירה

האחרוני� מתייחסי� לאד� שיש לו רשות להשתמש בחפ/ של ' דגמי�'שני ה. הוא שומר הנוטל שכר על שמירתו, שכר
 שואל הוא מי שאינו משל� על הרשות להשתמש :ו החובה לשמור על החפ/ מוטלת עלי, כאשר בתמורה לרשות זו, חברו

  .ואילו השוכר משל� על השימוש בחפ/' כל ההנאה שלו'בחפ/ ולכ; 
, שומר שכר משל� ג� במקרה שהחפ/ נגנב למרות השמירה. שהוא חייב לשל� רק א� פשע בשמירתו, דינו של שומר החינ�

, להלכה. בדינו של השוכר נחלקו התנאי�. לשל� אפילו א� החפ/ אבד באונס גמורהשואל חייב . או שאבד למרות השמירה
  . דינו כשומר שכר

בשאלה באילו נסיבות אבד ) המכונה ג� נפקד(שכאשר ישנה מחלוקת בי; המפקיד לשומר , עוד חידוש בדיני השומרי� הוא
הוא חייב להישבע , א� לשומר אי; ראיות, שומראלא שהוא פשוט אינו מאמי; ל, ואפילו א� אי; למפקיד טענת ודאי, החפ/

  . 'שבועת השומרי�'שבועה זו מכונה . כדי להכחיש את טענתו של המפקיד
  

שהסברא נותנת שחיובו של שומר השכר יהיה גדול מזה , ברור. ישנ� שלושה דגמי� של חיוב תשלומי� בשומרי�, כאמור
מה טיבה , אול�. סביר שיהיה חיובו גדול יותר מזה של שומר שכר', וכל ההנאה של'היות ש, שואל, כמו כ;. של שומר החינ�

או שמא ,  הא� זהו חיוב תשלומי� שהתורה מטילה על השומר:של ההלכה הקובעת את חובות התשלומי� של השומר 
  ? מדובר בהתחייבות של השומר

מתנה שומר חנ� : "אומרת.) צד(עא המשנה בבבא מצי. בשני תירוצי� המופיעי� בתוספות, ככל הנראה, שאלה זו תלויה
כל המתנה על מה . נושא שכר והשוכר להיות פטורי; משבועה ומלשל�, והשואל להיות פטור מלשל�, להיות פטור משבועה

  ". תנאו בטל:שכתוב בתורה 
, תהגמרא ש� שואל. שכל השומרי� רשאי� להתנות ע� המפקיד על חיובי שמירה שוני� מאלו שהגדירה התורה, דהיינו

שמשנה זו היא כדעת רבי , בתחילה עונה הגמרא? תנאו בטל, הרי כל המתנה על מה שכתוב בתורה, מדוע נית; להתנות
הסובר שאפילו בדבר , אחרי כ; אומרת הגמרא שג� לדעת רבי מאיר, אול�. 'תנאו קיי�, בדבר שבממו;'יהודה הסובר ש

  . 'דמעיקרא לא שעבד נפשיה'והטע� . שומרי� נית; להתנותבדיני , שבממו; אי; אפשרות להתנות על מה שכתוב בתורה
 ,ש לומרוי: "מדוע בשומרי� רבי מאיר מודה שנית; להתנות, מסבירי� שני הסברי�) ה ראשו;"ד: כתובות נו(התוספות 

נ "יכול נמי כל אחד להיות לפי תנאו א' דשאני הת� כיו; דריבתה תורה שומרי� הרבה שומר חנ� והשואל נושא שכר כו
שאני הת� דחייבתו תורה שומר שכר על שלוקח שכר ושואל לפי שכל הנאה שלו ומשעבדי� עצמ� לכל הכתוב בפרשה הלכ= 

  ".במקו� שאי; משעבדי� עצמ� פטורי�
'  לא אכפת'זו הוכחה לכ= שלתורה , של שומרי�' דגמי�'שכיוו; שהתורה יצרה כמה , בתירו/ הראשו; מסבירי� התוספות

והדגמי� , שלמעשה התורה אינה מטילה חיוב על השומר, התירו/ השני בתוספות הוא. הדגמי� השוני�ששומר יבחר בי; 
כיוו; שכל החיוב נובע מאומד; דעתו . על מה הסכי� להתחייב לבעל הבית, של התורה ה� למעשה אומד; דעתו של השומר

  .כ=אי; בעיה ב, הרי שא� השומר אמר בפירוש שמעוניי; בחיוב שונה, של השומר
כש� שהיא מגדירה את ,  התורה מגדירה את חיובו:חיובו של שומר הוא חיוב מ; הדי; , שאליבא דהתירו/ הראשו;, נמצא

והתורה רק , התירו/ השני אומר שחיובו של שומר הוא ביסודו של דבר התחייבות אישית, אול�. חיובו של מזיק וכדומה
   . עבור שומרי� שוני�' ברירת המחדל'מגדירה את 

  
  

  

  משפטי שאול

  ל בשבתו "ר מר; הגאו; הרב שאול ישראלי זצ"המכיל פסקי די; עקרוניי� של מו הוצאה מחודשת של הספר
   .בספר ג� משא ומת; בנושאי� אלה ע� גדולי הדור. בבית הדי; הגדול בירושלי�

  )לח� לקניה(    80Kמחיר הספר 
  

  
  

  ? ובמסגרת החוקלפי ההלכהע לפתור בעיותרוצי� 

  ORG.ERETZHEMDAH@BEITDIN 5379626,02:  פקס5382710,02: טלפו1 "משפט והלכה בישראל": פנו אל
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        פרשת וישבפרשת וישבפרשת וישבפרשת וישב

  

  
  

  הרב מרדכי הוכמ1
  

  !ירד? מי הוא שעלה שלא ברשות
וזו לשו; . כדי למנוע בושה מאנשי� אחרי�, מובאי� מעשי� בגדולי ישראל שגילו יוזמה ותושיה) א, דH יא(סנהדרי; במסכת 

  : המעשה הראשו;
השכי� ומצא , השכימו לי שבעה לעלייה:  מעשה ברב; גמליאל שאמר.במזומני; לה אי; מעברי; את השנה אלא :תנו רבנ;"

ולא לעבר השנה , אני הוא שעליתי שלא ברשות:  עמד שמואל הקט; ואמר'!ירד? מי הוא שעלה שלא ברשות': אמר. שמונה
א אמרו אל, ראויות כל השני� כול; להתעבר על יד=. שב, שב בני: אמר לו. אלא ללמוד הלכה למעשה הוצרכתי, עליתי

  ".אי; מעברי; את השנה אלא במזומני; לה: חכמי�
א= שמואל הקט; רצה לרדת כדי שאותו האיש לא יתגלה  ; היה איש אחר:הסוגיה ממשיכה ומגלה ששמי שעלה שלא ברשות 

. המעשה מעורר תמיהה עצומה על רב; גמליאל, אול� מצד שני. המעשה מגלה על אצילות הנפש של שמואל הקט;. ויתבייש
, "ללמוד הלכה למעשה"א� מותר לתלמידי� לעלות כדי .  בכוונות זדו;:מדוע רב; גמליאל תלה את הריבוי במספר הנוכחי� 

" שמיני"מדוע רב; גמליאל החליט שה". ללמוד הלכה למעשה" עלה כדי :שעלה שלא ברשות " שמיני"הוא היה צרי= להניח שה
, שמישהו ירצה להצטרH לבית הדי; במזיד, ואי= יתכ; בכלל. מעברי� את השנהכדי להצטרH לבית הדי; ש, עלה מתו= כוונת זדו;

  !?מבלי שהדבר יתגלה מייד בתחילת הדיו;
  

� כותב שראש הסנהדרי; מזמי; באופ; אישי את הדייני� שיהיו "הרמב.  נוסH קושי גדול�1"כאשר מעייני� בפסיקת הרמב
  "!! לי שבעה לעלייההשכימו ":פילו את המשפט הראשו; שבמעשה הזה לא יתכ; שרב; גמליאל אמר א, לשיטתו. בעיבור השנה

  
  "עיבור השנה"המחלוקת בי1 בתי המדרשות ביחס ל

במשמעויות הסמליות להתבונ; ל כאמצעי לרמוז לנו להעמיק ו" משמשת את חז:הפליאה שטמונה במעשה התמוה הזה 
  .שרמוזות בו

שעיברו את  ":" רועי בקר"נידונו מעשי� ב" רועי הבקר והיתר המכירה"במאמר . ל"משמש כסמל באגדות חז"  עיבור השנה"
הוא שלב חודש זה . בשלב הגאולה" אדר"חודש וה� דני� בשאלה הא� הגיע כבר , והתבאר שהמעשי� אינ� כפשוט�". השנה

 :  של הגאולה 'חורH'בשלב ה . של הגאולה'אביב' א= החלו להראות כבר סימני ה:  של הגאולה'חורH' השנראי� בו עדיי; סימני
Hבשלב :ואילו משיח ב; דויד בא אחריו . ה" והוא מסמל גאולה בכוח האד� ולא מתו= בטחו; בניסי הקב;מופיע משיח ב; יוס 

  .ה"תו= אמונה בנפלאות הקב והוא פועל באמצעות העמל בחוקי התורה ומ:  של הגאולה 'אביב'ה
  

" היתרי�"שמנהיגי הצבור של משיח ב; יוסH נוטי� לקבל , מרמזי�" שעברו את השנה ":" רועי בקר"התבאר שהמעשי� ב
ומצבו הכלכלי של ע� ישראל אינו ; של הגאולה עדיי; לא הגיע' חודש אדר'וה� סבורי� ש; שוני� כדי להקל במצוות השמיטה

וה� ; האלו" היתרי�"מנהיגי הצבור של משיח ב; דויד נוטי� לדחות את ה, לעומת�. רת השמיטהמאפשר לו להקפיד בשמי
את הזמ; . ומצבו הכלכלי של ע� ישראל מחייב אותו להקפיד בשמירת השמיטה; של הגאולה הגיע כבר' חודש אדר'סבורי� ש

  .2שיתפנה מעבודת הקרקע בשנת השמיטה צרי= להשקיע בעבודת התורה
  

  .משיח ב; יוסH או משיח ב; דויד;  מי צרי= לפעול כעת לקרוב הגאולה:מרמז לדיו; בשאלה " עיבור השנה"יו; סמלי ב נמצא שד
  

   'שמונה' ואת מוהל1 ל'שבעה'משה רב5 מל1 ל
, מנדלבוי�(בפסיקתא דרב כהנא סמלי� אלו מוזכרי� ג� . 'שמונה'מו לו השכיולעלייה ' שבעה' ביקש שישכימו לו רב; גמליאל

  ):חכ
אמר . '7ְמ�ָנה': זה דור שמל יהושע ל:) ש� ('ִל7ְמ�ָנהְוַג� , ''7ְִבָעה':  זה דור שמל משה ל:) ב, קהלת יא(' 7ְִבָעהֶ$; ֵחֶלק ְל'" 

ַע וגו' ָ.ֵעת ַהִהיא �ַמר ה' שנאמר 'שמונה'ל ואת מוהל; 'שבעה'למשה רב= מל; , ה"לו הקב י ְו&3ב מֹל ֶאת ְ.ֵנ' ֶאל ְיה-&8
  ." אי; את מוהל;'7ְִלי7ִית'לברית ,  את מוהל;'7ִֵנית'לברית ). ב, יהושע ה(' 7ִֵניתִי5ְָרֵאל 

ולא מל את ,  שמשה רבנו לא הפר את הציווי הזה:פשוט וברור ". 3ַב6-� ַהOְִמיִני ִי0-ל ְ.5ַר ָעְרָלת-): "ג, ויקרא יב(בתורה נאמר 
שמוזכרת כא; היא ביטוי מושאל לפעולה שנועדה להכשרת אד� לקבלת " מילה"ה.  ביו� השביעיבני ישראל ברית מילה רגילה

ומשה רבנו הכשיר אות� , היתה המעלה שהתאימה לע� ישראל' שבע'שבתקופת משה מעלת ה, המדרש מלמדנו. מעלה מסוימת
ויהושע נצטווה ; אימה לע� ישראלהיא המעלה שמת' שמונה'  מעלת ה:אול� לאחר שבני ישראל נכנסו לאר/ ישראל . לכ=

  .להכשיר� לכ=
. קבוצות הללו מופיעות בדרשה כסמלי� ניגודיי�ה. 'שבע'ו' שלוש'ובי; המספרי� ', שמונה'ו' שני�'הדרשה מזהה בי; המספרי� 

 .מהותה� בעלי אותה ' שני�'ו' שמונה' מפני ש: ', שנית'הוא מל אות� ' שמונה'כאשר יהושע מתבקש למול את בני ישראל ל
  .מסמל דבר שאינו רצוי' שלישית'ואילו , מסמל דבר רצוי' שנית 'זהה לשיטת המדרשו
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 :התבאר שספר שמואל מזהה את הכוח של משיח ב; יוסH והגאולה בדר= הטבע , "המתמטיקה של רועי הבקר והצא;"במאמר 

' שני�' ע� המספרי� :והוא מזהה את הכוח של משיח ב; דויד וגאולה בדר= האמונה והתורה '; שבע'ו' שלוש'� המספרי� ע
שרב; גמליאל נטה באותה , לעליה מרמז' שבעה'המעשה ברב; גמליאל שביקש שישכימו לו , לפי מה שהתבאר ש�. 'שמונה'ו

  .= והוא רצה להביא את הגאולה בדר= האמונה והתורההשעה לגאולה בדר= הטבע ואילו שמואל הקט; התנגד לכ
  
  'גג'וה' עליה'אל ה' השכמה'ה

מודגשי� ") גג"ו" על"ו" (עליה"והסמל של ") שכ�"ו" (השכמה"הסמל של ". לעלייה לי שבעה השכימו"רב; גמליאל ביקש 
  :בספר שמואל בתהלי= המלכתו של שאול

 ָהִעיר ַוַ;ֲעל�...  ָהִעיר ַמֲעֵלה ְ.עִֹלי�ֵה0ָה ... ַו$ֹאַבְדָנה ָהֲאתֹנ-ת... : 7ָבַֹ� ִמָ'ל ָהָע�9ְִכמ� ָוַמְעָלהִמ...  ְול- ָהָיה ֵב; 3ְ&מ- ָ&א3ל"...
ַו$ֵ6ִ; ָלֶה� ...  ְלָפַני ַהָ.ָמהֲעֵלהַו6ַַע; ְ&מ3ֵאל ֶאת ָ&א3ל ַו6ֹאֶמר �נִֹכי ָהרֶֹאה ... : ַהָ.ָמהַלֲעל�ת ְוִהֵ+ה ְ&מ3ֵאל יֵֹצא ִלְקָראָת� ...

 ַו�5ֶ6ָ ִלְפֵני ָ&א3ל ָעֶליָהַו6ֶָר� ַהPַָ.ח ֶאת ַהO-ק ְוֶה... ַו6ֹאֶמר ְ&מ3ֵאל ַלPַָ.ח : ִאי&ִ=7ְל7ִֹי� ְוֵה0ָה ַהְ>ר�ִאי�ָמק-� ְ.רֹא& 
 ֵלאמֹר ק3ָמה  ַהָ<ָגה)הגג( ְ&מ3ֵאל ֶאל ָ&א3ל ַוִ;ְקָרא ַהOַַחר ַ=ֲעל�ת ַוְיִהי ַוַ;7ְִ=מ� :ַהָ<ג לַעַו6ְֵרד3 ֵמַהָ.ָמה ָהִעיר ַוְיַדֵ.ר ִע� ָ&א3ל ...

Aְַ= ַהOֶֶמ; ַו6ִצֹק ַעל ַו2ַ6ִח ְ&מ3ֵאל ֶאת ... ֵה0ָה י-ְרִדי� ִ.ְקֵצה ָהִעיר :ַוֲאַ&ְ,ֶחQָ ַו6ָָק� ָ&א3ל ַו6ְֵצא3 ְ&ֵניֶה� ה3א 3ְ&מ3ֵאל ַהח3ָצה
 3ְמָצא3ָ= ...ְוָחַלְפָ$ ִמ�Oָ...  ֲאָנִ&י�7ְֵני3ָמָצאָת  ְ.ֶלְכְ$ָ= ַה6-� ֵמִע0ִָדי : ַעל ַנֲחָלת- ְלָנִגיד'הרֹא&- ַוOָ6ִֵקה3 ַו6ֹאֶמר ֲהל-א ִ'י ְמָ&ֲחָ= 

 �Oָיְוָנְתנ3 ְלָ= ... : ִ'ְ'ר-ת ֶלֶח� ְוֶאָחד נ5ֵֹא ֵנֶבל ָיִי;7ְל7ֶֹת ְגָדִיי� ְוֶאָחד נ5ֵֹא 7ְל7ָֹה  ֶאָחד נ5ֵֹא...עִֹלי�  ֲאָנִ&י�7ְל7ָֹה�ֵ7ְ 
  ..."1ֵחרלִֹהי� ֵלב :  ָלֶלֶכת ֵמִע� ְ&מ3ֵאל ַו6ֲַהָפְ= ל- ֱא7ְִכמ�ְוָהָיה ְ'ַהְפנֹת- ...  ָיִמי� $-ֵחל ַעד .-ִאי ֵאֶליָ=7ְִבַעת ...ֶלֶח�

  
. היתה במקו� הגבוה ביותר ש�" קרואי�"ה" שלושי�"והבמה שעליה ישבו , "רמה"שמואל היה גר במקו� גבוה ור� שנקרא 

ג� בהמש= שמואל מדרי= את שאול . שאול הוזמ; להיות בראש הקרואי� הללו. מרמז לגאולה בדר= הטבע" שלושי�"המספר 
  .'שלוש'ו' שני� 'שהוא צפוי לפגוש במתח שקיי� בי; המספרי�

  
על "שנמצאת " יר="היא ה" ֶהָעֶליָה"תרגו� יונת; והפרשני� מסבירי� ש". ְוֶהָעֶליָהַהO-ק "שאול מקבל מנה מיוחדת שנקראת 

הכתוב לא קורא למנה הנוספת בשמה , אול� תהיה המנה הנוספת איזו שתהיה. ל מובאות דיעות נוספות"ובחז, "השוק
מפני שהוא רוצה להדגיש את צד , הכתוב נוקט בדר= הזו". ְוֶהָעֶליָהַהO-ק "האופ; שבו היא הוגשה והוא מדגיש את , המדויק

  .ככל האפשר" עליה"ה
  

והיו� ". הגג : על"והוא מדבר עמו , שמואל מחפש מקו� גבוה לדבר בו ע� שאול, כאשר ה� יורדי� אל העיר, ג� בהמש=
וכל . 'הגג' לשאול אל 3"קרוא"כדי ל'  השחרעלות'ל שמואל ממתי; אחריה כאשר', השכמה'ששאול נמשח בו למל= מתחיל מ

  .4)'העליה'(' הגג' ששילוחו לתחילת מלכותו יתחיל מ: זאת מתו= הבנה 
  

  שכ�
', 9ְִכמ� ָוַמְעָלהִמ ': שלו " שכ�"כאשר הכתוב מתאר את שאול הוא מתייחס באופ; מיוחד אל ה. מודגשת באופ; נוסH' השכמה'ה

  .'7ְִכמ�ַהְפנֹת- ְ''וכ; 
לכאורה צרי= היה . 'Aִָני�'קשורה מבחינת המשמעות שלה למילה ' ְ'ַהְפנֹת-'המילה !! אומרת דרשני' 7ְִכמ�ְ'ַהְפנֹת- 'הלשו; 

של " פני�" וה"ראש"מדוע הכתוב מתעל� מה! '?7ְִכמ� : ְ'ַהְפנֹת-'מדוע הכתוב נוקט לשו; "!! Aָָניו : ְ'ַהְפנֹת-"להיות כתוב 
  !?שאול

  
אול� הוא , חלק זה הוא אמנ� עליו; ביחס לשאר חלקי הגוH. חלק הגוH שבי; הכתפיי�והוא , בגבשעליו; החלק הוא ה' שכ�'ה

 מקדי� את החלק של :' שכ�'החלק של ה, כאשר מתבונני� על חלקי הגוH ממטה כלפי מעלה. נמצא מתחת לעורH ולראש
  .'הקדמה'עותה  משמ:' השכמה, 'לפיכ=. הראש

  
ְוֶאת ַעְצמ-ת י-ֵסH ֲאֶ&ר "; )כב, בראשית מח..." ( 1ַחד ַעל 1ֶחיָ=7ְֶכ�ַוֲאִני ָנַתִ$י ְלָ= : "יוסH הצדיק קשור באופ; מיוחד לעיר שכ�

את משיח ב; ' מקדי�'ו' משכי� 'ג� בתהלי= הגאולה משיח ב; יוסH. )לב, יהושע כד..." (ִב7ְֶכ�ֶהֱעל3 ְבֵני ִי5ְָרֵאל ִמ0ְִצַרִי� ָקְבר3 
ומשיח ב; דויד בא אחריו ועוסק בהקמת הקומה , ועוסק בהקמת הקומה הגופנית של ע� ישראל' משכי�'משיח ב; יוסH . דויד

  .הרוחנית
הראש שנות; חיות , ואחריו מגיע משיח ב; דויד והוא בונה את הראש הרוחני', שכ�'משיח ב; יוסH עוסק בבניית הגוH עד ה

ואת ' שכ�'ולכ; הכתוב מדגיש אצלו את ה, שאול היה אמור למלא את תפקידו של משיח ב; יוסH. נית לכל חלקי הגוHרוח
  .'השכמה'ה
  

 ה� אלו שהצד החזק שלה� הוא :הצבור ולהנהיג אותו " על"היא שמי שצרי= לעמוד " השכמה לעליה"המשמעות הסמלית של 
9ְִכמ� ִמ ':יכ= הכתוב מדגיש ששאול היה מתאי� לתפקיד הזה מפני שהוא היה לפ. כלומר חייליו של משיח ב; יוסH; "שכ�"ה

  .'ָוַמְעָלה
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  של שמואל" מועד"ה

  ):יד:השמואל א יג (של שמואל " איחור"אצל שמואל מאירה באור אחר את פרשיית ה" השכמה"הבנת תפקיד ה
 )וייחל (: ְוָ&א3ל ע-ֶד+3 ַב7ְִל7ָל ְוָכל ָהָע� ָחְרד3 1ֲחָריו... ִי5ְָרֵאל ָרא3 ִ'י ַצר ל- ְוִאי&... 3ְפִלְ&ִ$י� ֶנֶאְספ3 ְלִהָ,ֵח� ִע� ִי5ְָרֵאל"

ה ְוַהOְָלִמי� ַו6ֹאֶמר ָ&א3ל ַה7ִ&3 ֵאַלי ָהעָֹל : ֲאֶ&ר ְ&מ3ֵאל ְולֹא ָבא ְ&מ3ֵאל ַה7ְִל7ָל ַו6ֶָפ/ ָהָע� ֵמָעָליוַל�Bֵעד ָיִמי� 7ְִבַעתַו6-ֶחל 
ַו6ֹאֶמר ְ&מ3ֵאל ֶמה ָע5ִיָת ַו6ֹאֶמר ָ&א3ל ִ'י ָרִאיִתי ִכי ָנַפ/ ָהָע� ... ַוְיִהי ְ'ַכ,ֹת- ְלַהֲעל-ת ָהעָֹלה ְוִהֵ+ה ְ&מ3ֵאל ָ.א :ַו6ַַעל ָהעָֹלה

'  ַו6ֹאֶמר ְ&מ3ֵאל ֶאל ָ&א3ל ִנְסָ'ְלָ$ לֹא ָ&ַמְרָ$ ֶאת ִמְצַות ה...:ְכָמ5 ַה6ִָמי� 3ְפִלְ&ִ$י� ֶנֱאָסִפי� ִמְלמ�ֵעדֵמָעַלי ְו$ָ1ה לֹא ָבאָת 
  ..."ל- ִאי& ִ'ְלָבב-' ְוַעָ$ה ַמְמַלְכְ$ָ= לֹא ָתק�3 ִ.2ֵ& ה... ֱאלֶֹהיָ= ֲאֶ&ר ִצ3ְָ=

כל שאר ".  ָיִמי� $-ֵחל ַעד .-ִאי ֵאֶליָ=ְבַעת7ִ ":ובכלל� ג� את האות , שמואל אמר לשאול אותות רבי�. הפרשיה מעוררת קושי
". ַו6ָבֹא3 ָ'ל ָהאֹת-ת ָהֵאֶ,ה ַ.6-� ַהה3א): "... ט, שמואל א י(האותות ששמואל מסר לשאול ביו� הראשו; למלכותו התקיימו 

וכיצד אומר שאול ? ג� האות הזהוכדי שיתקיי� בו , מדוע שאול לא חיכה עד לסוH היו� השביעי כדי לקיי� את ציווי שמואל
  !?כאשר שמואל אכ; הגיע ביו� השביעי, " ַה6ִָמי�ְלמ�ֵעדְו$ָ1ה לֹא ָבאָת "לשמואל 

  !?הא� הוא לא ידע את מצוקתו של שאול? מדוע שמואל העמיד את שאול בניסיו; קשה, ומצד שני
  

זמ; רב , יחד עימו ביו� הראשו; למלכותו" שכי�ה"שאול ידע ששמואל . אול� לפי מה שהתבאר הפרשייה מוארת באור חדש
השכמה שמסמלת שותפות ע� המלכות הראשונה של משיח ב; יוסH ". השכמה"לעצ� ה" השכמה" וזו היתה :לפני עלות השחר 

 וג� המועד שלו הוא :ולפיכ= הוא היה סבור ששמואל שיי= לחייליו של משיח ב; יוסH ". שכ�" שאחראי על חלק הגוH שעד ה:
  ". ֲאֶ&ר ְ&מ3ֵאלַל�Bֵעד ":ההשכמה היא ". השכמה"ה

  "!!ַה6ִָמי� ְלמ�ֵעדְו$ָ1ה לֹא ָבאָת  ":הוא טוע; כלפיו " השכמה"וכאשר שמואל לא בא ב
  

" ראש"החלק של ה". שכ�"הרוחני על ה" ראש"שפועלי� להרכבת ה, אול� שמואל היה שיי= לחייליו של משיח ב; דויד
אמנ� ע� שאול ביו� הראשו; כדי לסייע לו בצעדיו " השכי�"שמואל ". שכ�"רי ההשכמה של ה ומגיע אח:" מאחר"

לגלות הכנעה " שכ�"שהצור= של חלק ה, שמואל הודיע לשאול". מאחר"הרוחני ש" ראש"אול� הוא היה שיי= ל, הראשוני�
 :" מאחר"ש" ראש"גילה הכנעה בפני המכיוו; ששאול לא . ולא צווי פרטי של שמואל'; הוא ציווי של ה" ראש"בפני חלק ה

  .5מלכותו לא תיכו;
מהווה , "שמונה"והשכימו לו " שבעה"לו " ישכימו"שהמעשה התמוה ברב; גמליאל שביקש ש, בסיכו� המאמר נמצאנו למדי�

ו שה� אל" שבעה"רב; גמליאל היה סבור שה.  כיצד יש לפעול כדי להביא את גאולת� של ישראל:מעשה סמלי שד; בשאלה 
" שמונה" היה סבור שה6"הקט;"ואילו שמואל .  ה� אלו שמביאי� את הגאולה: ועוסקי� בפעולות הגשמיות " משכימי�"ש

  .והסמלי� שבמעשה הזה לקוחי� מתו= ספר שמואל.  ה� אלו שמביאי� את הגאולה:שה� אלו שעוסקי� בפעולות הרוחניות 
  

____________________________________________________________  
  
היו מזומני; למקו� פלוני  ': יאמר ראש בית די; הגדול לפלוני ופלוני מ; הסנהדרי; , כיצד.אי; מעברי; את השנה אלא במזומני; לה"   1

 )ט, קידוש החודש ד..." ('שנחשב ונראה ונדע א� שנה זו צריכה עיבור או אינה צריכה
מנהיגי הצבור שאוחזי� ". רועי צא;"ו" רועי בקר"ת באמצעות השימוש בסמל של ל מרמזי� שמדובר במחלוקת בי; בתי מדרשו"חז   2

מנהיגי הצבור שמצדדי� בגאולה בדר= , ומאיד=".  ָהָדר ל-�7ר�ְ.כ-ר  ":מפני שנאמר על יוסH , "רועי בקר"בגאולה בדר= הטבע מכוני� 
סמלי� אלו ". בהמת עבודה"אינה " צא;"ובנוסH לכ= ה; ל הצא;מפני שדויד שהיה קשור באופ; מיוחד א, "רועי צא;"התורה מכוני� 

:רועה רועי"שמשמעותו היא " CִDיר ָהרִֹעי�"הדי; בתואר :בית:בבית שאול היו מכני� את אבש, מבוססי� על ספר שמואל שמספר
  ".צא;"מל= מזוהי� ע� השמואל הנביא ודויד ה, א= לעומת�; "בקר"ספר שמואל מזהה את בית שאול באופני� רבי� ע� ה. "הבקר

" קרוא"ולאחר מכ; הוא ; שיושבי� במעלה הבמה" הקרואי�שלושי� "בתחילה שאול יושב בראש ". קריאה"וזו הדגשה נוספת של ה   3
 שבעה זקיני�)  ליקראו( יקרונישה ברב; גמליאל שאמר מע: "נאמר) ב" הא"סנהדרי; פ(במעשה שבירושלמי . לבדו לעלות אל הגג

מרמזות ש� לפרשיית המלכת שאול "  ליקראו"והמילי� ".  ליהשכימו"מחליפות את המילה "  ליקראו"רושלמי המילי� בי, "לעלייה
לבי; " שלושי� הקרואי�"ולכ; האגדות מחליפות בי; , ה� בעלי משמעות דומה) שלושי�(המספרי� שבעה ושלושה ". קרואי�"ול

שהוא המספר ששמואל מדגיש בפני שאול כאשר הוא , "שני�"ש= את המספר אגדת הירושלמי מדגישה בהמ". קרואי�"שהיו " שבעה"ה
 .מושח אותו למל=

ה קוק כבר הדגיש את הנקודה החשובה הזו בתהלי= "העירני שהראי, וכאשר הרציתי את עיקרי הדברי� בפני ידידי הרב מרדכי אברהמי   4
שדיבר , שקיבל מלכותו על הגג :' ְוָירֹ� ֵמֲאַגג ַמְל'-'... שאול): "מגילה, ח רגלי� וחגי�"ר, סידור עולת ראיה(המלכתו של שאול 

 ..."שמואל ש� עמו
" ראש"וחוסר היכולת שלו להמתי; ל". מאחר"הרוחני ש" ראש"א= צרי= לגלות הכנעה בפני ה, "משכי�"ש" הבקררועה "שאול הוא    5

  ):ז:א, לבשמות " (עגל" מהווה חזרה על חטא ה:שמאחר 
ַו2ַ6ִח ִמ6ָָד� ַו6ַָצר אֹת- ַ.ֶחֶרט ַו6ֲַע5ֵה3 ...  מֶֹ&ה ָלֶרֶדת ִמ; ָהָהר ַו2ָ6ִֵהל ָהָע� ַעל 1ֲהרֹ; ַו6ֹאְמר3 ֵאָליו ק�3 ֲע5ֵה ָלנ3 ֱאלִֹהי� ב�77ֵֹ ִ'י ַו6ְַרא ָהָע"

מ3 ְלַצֵחקַוַ;7ְִ=ימ� :ָמָחר' ה ַו6ְִקָרא 1ֲהרֹ; ַו6ֹאַמר ַחג ַל... ַמ4ֵָכה ֵעֶגל   ": ִמ0ֳָחָרת ַו6ֲַעל3 עֹלֹת ַו7ִ6ַ&3 ְ&ָלִמי� ַו6ֵֶ&ב ָהָע� ֶלֱאכֹל ְוָ&ת- ַו6ָק8
יית הביטחו; בהשתדלות טבעית ולא ל את תל"מסמל אצל חז" עגל"התבאר שחטא ה" מלחמת בית הילל ובית שמאי"במאמר 

 בתנאי שאלו שעוסקי� :אפשר לומר שאהרו; ניסה למצוא מקו� להשתדלות הזו , ולפי מה שהתבאר. בהשתדלות באמונה ובתורה
ולא המתינו למשה " השכימו"אול� ה� שיבשו את התוכנית של אהרו; ו". מאחר"ו" תורה"יגלו הכנעה בפני מי שאוחז ב" עגל"ב

. הרוחני" ראש"יגלו הכנעה בפני מי שעוסק ב" עגל"שאלו שעוסקי� ב, ולפעול לכ=; שמואל רצה לחזור על המהל= של אהרו;". מאחר"ש
 .ולא תיק; את חטא העגל, ולא המתי; לשמואל" השכי�"אול� שאול 

עוד לפני " קט;"ה" ינישמ"סבור שאפשר להמלי= את ה" הקט;"ושמואל ; "שבעה"שמתאי� לתפקיד יותר מה" שמיני"הוא ה" הקט;"   6
 ָ.ָניו ִלְפֵני ְ&מ3ֵאל ַו6ֹאֶמר ְ&מ3ֵאל ֶאל ִיַ&י לֹא 7ְִבַעתַו6ֲַעֵבר ִיַ&י ): "יב:ישמואל א טז " (שבעה"שממליכי� את שאול ואת אלו ששייכי� ל

 ְוִהֵ+ה רֶֹעה ַ.Bֹא; ַו6ֹאֶמר ְ&מ3ֵאל ֶאל ִיַ&י ִ&ְלָחה ְוָקֶח+3 ִ'י לֹא ַהָ>ָט1 ָ&1ר ַו6ֹאֶמר ְ&מ3ֵאל ֶאל ִיַ&י ֲהַת30 ַהְ+ָעִרי� ַו6ֹאֶמר ע-ד :ָ.ֵאֶ,ה' ָבַחר ה
 ": ק�3 ְמָ&ֵחה3 ִ'י ֶזה ה3א'הַו6ְִ&ַלח ַוְיִביֵאה3 ְוה3א 1ְדמ-ִני ִע� ְיֵפה ֵעיַנִי� ְוט-ב רִֹאי ַו6ֹאֶמר : ָנסֹב ַעד .ֹא- פֹה

  
  

  ה"בנימי1 בוני� ע' רחל בת רר "נ אמו"לע
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  )ג"מתו= ח(

   Vienna, Austria                       אוסטריה, וינה
  ג"ניס; תשנ

  בהלכה) קרב,דו(דואל 

  השאל
  .לֶא יש שני סוגי� של ד3?ל בהלכהֶאמה דינו של ד3

ה� נלחמי� עד שאחד .  לפצועקרב בנשק שלא יכול להרוג אבל יכול:שמעו; דורש ממנו דו, א� ראוב; מעליב את שמעו;   .1
  .מה� נפצע או רוצה לגמור את הקרב

  .רב נגמר כשאחד מה� נפצעקה .בארגוני סטודנטי� עושי� קרב ברומחי� בלי סבה אחרת מאשר להראות אומ/   .2
  .היה חבר באחד מה� ג� הרצל. שנהגו לעשות דואלי�, ג� יהודי�, ני סטודנטי�והיו ארג: הערה היסטורית

  

  תשובה
אשר שלושה סימני� יש ,  שאי; זה מדרכי ישראלרמאח, אשר בו יכול אחד הצדדי� להיפצע) DUEL(קרב :י; לערו= דוא

 .3 נהרג משו� שעשה דמ� של נערי� שחוק2 ואבנר ב; נר שר צבא שאול שהיה צדיק.1ביישני� וגומלי חסדי�, רחמני�: בה�
  .4אכזריי� לחייליו" מבחני אומ/"א על כ= שעשה  כבר מחו חכמי ישראל בבר כוכב:אH לצור= הפגנת אומ/ ו

ואסור , �6 לעצמו חבלהורגו 5אסור משו� שמסכ; עצמו, א� יכול אחד מ; הצדדי� להיפצע ממנו, קרב עצמו: מעשה הדו
  .7השאפילו חבלה ברשות אסור, משו� שחובל בחבירו

  .8אסור לחבול בחבירו ג� כדי לתבוע את עלבונו
___________________________________ 

  
  .א"יבמות עט ע   1
  .ד, בראשית רבה פב   2
  .ב, קרא רבה כווי   3
  . ד,ב"איכה רבה פ   4
  ).קד' א סי"מ ח"חו" (משהאגרות "ו) 'י' סי(תנינא " הנודע ביהוד", "לעול� אל יעמוד אד� במקו� הסכנה"א "עעיי; שבת לב    5
פסקו זאת ) א"חובל ומזיק ה 'ה מהל"פ(� "ש וכ; הרמב"H והרא"הרי, " פטור:אH על פי שאינו רשאי , החובל בעצמו", ב"ק צ ע"ב   6

ה מותר דוקא "כתב שאH לדעת רמ) אות כא" (פרישה"וב, סובר שמותר לחבול בעצמו, תכ' הביאו הטור בסי, ה"והרמ, להלכה
א מערכת "ח" (שדי חמד"עיי; , והוא איסור דאורייתא, ש"H ורא"פסק כרי) תכ סעיH לא' סי(מ "ע חו"מר; בשו. במעלה ארוכה

  .בזה" בית יוסH"בדעת מר; ה) ג"ד ח"א יו"ח" (יביע אומר"ועיי; , )27' עמ,  ואות מא213' עמ, הכללי� אות מ
. בעניי; שני� המתאבקי�) ו' כלל קא סי(ש "וכ; משמעות תשובת הרא, לאיסור) תפד' ש סי"ת הריב"בשו(בראשוני� מפורש    7

' ג סי"ח ח"או" אגרות משה("אי; אד� רשאי לתת לחבירו רשות לחבול בו , חבול את עצמו אי; לו רשותוהסברה בזה פשוטה שא� ל
כי אי; , בירו אפילו א� הוא נות; לו רשות להכותוחאסור לאד� להכות את ) "נזקי גוH ונפש סעיH ד' הל(ע הרב "וכ; מפורש בשו, )חע

ת "עיי; שו(ל המתיר חבלה בעצמו יתכ; שאH לחבירו יכול לתת רשות לחבול "ה הנ"אכ; לדעת רמ". לאד� רשות על גופו כלל להכותו
, ח בקונטרס הסמיכה"וכשיטתו נראה באחרוני� מהרלב). ק והלאה' עמ, א"אלול תשל" מוריה"סו ועיי; ' סי" משפטי שמואל"

דעת אחרוני ). מצוה מח" (חת חינו=מנ"ויתכ; להבי; כ; בדעת ה,  שמותר)ל"א כלל מ הנ"ח(במערכת הכללי� " שדי חמד"הביאו הרב 
 .ל"הנ" אגרות משה"ו) ק ה"יט ס' מ סי"חו" (חזו; איש"ראה , ע לאסור" השוקדורנו כפס

 לעניי; הכאה על )במ' ח סי"ק פ"ב" (� של שלמהי"וכ; ב, וש� כל מה שהותר הוא ביושי� נגד ביושי�, א"תכא סעיH יב ברמ' עיי; סי   8
  .ביוש שחייב ש� ממו;

  
  ,וות המשיבי� ובברכת התורה� צבש

  

  ה ארנריי=          הרב יוסH כרמלמשב הר
  שי הכוללרא

  
  :אני מאשר ג�
   שאול ישראליהרב

  
  ההסתדרות הציונית העולמית-בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות 

  

  

  ' ו,'חלקי� א, "במראה הבזק"ת "שו
התשובות . יוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנוהשאלות מבטאות את המצב מ. תשובות לשאלות מרבני הגולה

" שלח; ערו="הספרי� עוסקי� בארבעת חלקי ה". דרכיה דרכי נע�"מתמודדות ע� המציאות בעול� מודרני מתפתח בדר= של 
         ".תורת חיי�"תו= ניסיו; לקחת בחשבו; ג� את החלק החמישי ההופ= את התורה ל
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