
                                                                                                                       
                                                                           

  
  

  

  ח" תשסמשפטים

  
  

  "ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהםְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר "
__ _____ _____ _____ _____ _____ ______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _______ _----  

 "ארץ חמדה"ראש כולל , הרב יוסף כרמל

  

  

  

  
 בית הדין ,ה"ב. כמנהגנו בשנים האחרונות גליון פרשת משפטים יוקדש לנושא חיזוק ההזדקקות לדין תורה דווקא

  . פועל ומשתדל לשרת את הציבור בנאמנות" משפט והלכה בישראל" "ארץ חמדה"שליד 
   ).org.eretzhemdah.wwwניתן לעיין גם באתר בית הדין בתוך (

כי בחודשים האחרונים נעשתה פעילות מבורכת של איחוד כל הכוחות הפועלים למען , בשר לקוראינו היקריםנראשית 
וחלט על נערכו פגישות עם גורמים מרכזים בציונות הדתית העוסקים בתחום זה וה. חיזוק השימוש בדין תורה בימנו

משפט והלכה " את שטר הבוררות של בית הדין ) בשינויים קטנים(הפורום אימץ ". פורום בתי הדין לממונות"הקמת 
הנהלת הפורום סיכמה את שטחי ותחומי הפעילות של . קרוב לעשרים בתי דין יפעלו מעתה על פי שטר זה". בישראל

  .שישתפו פעולה ויחזקו איש את רעהו, כל אחד מן הגופים
  

  :להלן נוסחו. קול קורא הופץ בין רבני ישראל המשרתים בקודש את הקהילה הציונית דתית

  ציון במשפט תפדה
הרעיון ששכינה שורה במקום ). תהילים פב" (בקרב אלהים ישפט, ל-אלקים נצב בעדת א"

  . המשפט עומד ברקע החובה התורנית לדון על פי ההלכה
 שאיפה שגם המערכת המשפטית תשקף את מסורת חידוש לאומיות יהודית ריבונית מבטא

  . המשפט התורני
, קוראים לציבור הרחב לעשות שימוש, רבנים ואישי ציבור בציונות הדתית, אנו, על רקע זה

על פי אדני , בשירותיהם של בתי הדין לממונות כדי שהסכסוך יתברר בדין תורה, בשעת הצורך
 . הצדק של מורשת ישראל

אל , יפנו בשעת סכסוך משפטי, ת הציבור הדתי שבפעילותם אנו מעורביםשמוסדו, נפעל לכך
יקבע מראש , נפעל שבמסגרת הסכמים הנחתמים עם גופים שונים, כמו כן. בתי הדין לממונות

  . בית דין לממונות כבורר מוסכם
ונותנת , כבורר מוסכם, מדינת ישראל מכירה בזכותם של צדדים לקבוע אדם או גוף שיפוטי

  . עת הבורר תוקף חוקי הניתן לאכיפהלהכר
ותביא גם להעמקת שילובו , תקוותנו היא שגישה זו תקדם את תחייתו של משפט התורה

  ..." ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה: "יהי רצון שיתקיים בנו חזון הנביאים. במשפט הכללי
  )ז"כ' ישעיה א(

  
ויבדלו לחיים טובים וארוכים , ל" שפירא זצחתמו עליו כמאה רבנים בין היתר הרב אברהם אלקנה כהנא

ר אהרון ליכטנשטיין והרב "הרב ד: מראשי ישיבות ההסדר לדוגמא, הראשון לציון הרב מרדכי אליהו
הרב יעקב : רבני ערים  לדוגמא. והרב יהושע שפירא, הרב אליהו בלום, הרב אליקים לבנון, אליעזר ולדמן

הרב חיים , הרב דוד דודקביץ: רבני ישובים לדוגמא, י נגאריר רצון ערוסי והרב מרדכ"הרב ד, אריאל
  . בורגנסקי והרב אהרון איזנטל

   )חתימתומוזמן לצרף את , "קול הקורא"כל המעוניין להצטרף ל(
  

  , הנחוץ כל כך בימים אלה, חדותאנו מצפים ומתפללים כי מסר זה של א
  . יתרום אף הוא לחיזוק מדינת ישראל כמדינה יהודית ולא רק כמדינת היהודים

  "ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם"בכך יתקיים בנו עוד מעט מ 
  

  
  

  ר"ארץ חמדה ע
  91360 ירושלים 36236. ד. ת5ג "המ' רח

  02-5379626:   פקס02-5371485' טל

  ERETZ HEMDAH 
5  Ha-Mem Gimmel St. P.O.B 36236   Jerusalem 91360 

Tel:  972-2-5371485  Fax: 972-2-5379626  
Email: info@eretzhemdah.org              web-site: www.eretzhemdah.org 

 

  il.org.yeshiva.www  ניתן לקרוא את הדברים גם באתר האינטרנט
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  משפטיםפרשת 
  

  
  ". ארץ חמדה" בית הדין לעניני ממונות שליד –" אלמשפט והלכה בישר"
  

  beitdin@eretzhemdah.orgל "  או דוא02-5379626פקס , 02-5371485": ארץ חמדה"לפניות לבית הדין התקשרו ל
  .במדור זה אנו מביאים פסקי הלכה מתומצתים של בתי דין לענייני ממונות

  

כמו כן אין לראות . 'משפט והלכה בישראל'אים את עמדת בית הדין אינם מבט', הלכה פסוקה'פסקי הדין המפורסמים ב
   .מטרת פרסומם היא לעורר דיון הלכתי בין הקוראים. בפרסומם משום ייעוץ הלכתי או משפטי

  
  

  הרב יהונתן בלס/  משאית שפגעה ברכב חוסם :פסק דין
  הרב יואב שטרנברג: עורך

, הנתבע נהג במשאית. ונכנסה לצומת, א התעלמה מתמרור עצורהי. התובעת נהגה ברכבה הפרטי: תיאור המקרה
  . והיא נסוגה, הוא סימן לה לסגת לאחור. וראה את התובעת נכנסת לצומת באופן שהפריע לו לעבור

  . ועליו לשאת בעלות תיקון הנזק, שהנתבע פגע בה עם משאיתו, התובעת טוענת: התביעה
כפי שסימן , בעת נסוגה למקום שמאפשר את מעבר המשאית שלוהנתבע טוען שהיה בטוח שהתו: תשובת הנתבע

  .  מהנזק50%ולכן הוא מוכן לשלם רק , הרי גם היא אחראית לתאונה, אם לא עשתה כן. לה
המראות של משאיתו אינן מאפשרות לו לדעת . הוא טוען שאיננו יודע אם פגע במכונית של התובעת, כמו כן

  .ו שהתובעת פגעה בטעות במשאיתו באשמתה הבלעדיתא, אם הוא פגע במכונית של התובעת
  .בית הדין חייב את הנתבע לשלם את מלא עלות התיקון של המכונית: פסק הדין 
בפני בית הדין הופיע עד ראייה שראה את . בית הדין קבע מהן העובדות שעל פיהם יש לדון, ראשית כל :הנימוקים

הרי הוא , ת שהנתבע איננו יכול להכחיש את דברי העדהיו. משאיתו של הנתבע פוגעת במכונית התובעת
מנה לי בידך ): "חושן משפט סימן עה סעיף יב(כמבואר בשולחן ערוך , חייב לשלם על פי עדותו של העד

איני יודע אם : או שאמר הנתבע, ועד אחד מעיד שהלוהו, איני יודע אם הלויתני: והלה אומר, שהלויתיך
  ".ומשלם, בועה ואינו יכול לישבעהוה ליה מחוייב ש,  פרעתיך

  . שהנתבע ידע מה קורה בצדי משאיתו, מאחר שראוי היה, הדבר נכון במיוחד
גם תצלומים של הנזק שנגרם למכונית מצביעים על פגיעה של משאית הפונה שמאלה לתוך , נוסף על כך

  .הרחוב שבו עמדה המכונית של התובעת
הגמרא בבבא קמא . כאשר גם הנפגע אשם בכך, י שפגע בחברומה הדין במ, יש לברר, לאור עובדות אלו

 –הזיקו זה את זה , שניהם ברשות או שניהם שלא ברשות :אמר רבא ואיתימא רב פפא: "אומרת.) מח(
אבל אחד ברשות ואחד , טעמא דשניהם ברשות או שניהם שלא ברשות;  פטורין–הוזקו זה בזה , חייבין

 או שות הרבים כגון בר–שניהם ברשות : "י"ופירש רש". ייבח – ברשות שלא,  פטור–דברשות , שלא ברשות
 .שות הרבים כגון שניהן רצין בר–או שניהן שלא ברשות  .חצר השותפין או שנתן לו בעל הבית רשות ליכנס

 והא , דבנזקין לא שני לן בין מתכוין לשאין מתכוין–חייבין  . שלא במתכויןלוואפי בידים זה את זה –הזיקו 
 ההוא הזיקו הוזקו הוא ולא דק ,ר והזיקו זה את זה פטורין"דתנן בהמניח שנים שהיו מהלכין ברה

  ". בין היזק דבידים בין היזק דממילא ובדלא ידע ליה–דברשות פטור  .בלישניה
חייב המזיק בנזקים , כאשר התנגש אדם בחברו העומד במקום בו לשניהם רשות להלך, י"על פי דברי רש

  .אף שהזיק בלא כוונה, ושגרם לחבר
אם היו שניהן ברשות או שניהן שלא ברשות : "כותב) הלכות חובל ומזיק פרק ו הלכה ג(ם "הרמב, אולם

  ". פטור,והזיק אחד מהן ממון חבירו שלא בכוונה
שנים ): "שם הלכה ח(ם חייב לשלם "גם לדעת הרמב, כאשר המזיק היה יכול להיזהר ולא נזהר, עם זאת

היה בעל ... ן ברשות הרבים זה בא בחביתו וזה בא בקורתו ונשברה כדו של זה בקורתו של זהשהיו מהלכי
  .שזה כמי ששברה בידו בכוונה, חייב –החבית ראשון ובעל הקורה אחרון ונשברה חבית בקורה 

  .הרי זה כמי שעשה בכוונה, שאדם שהיה מוטל עליו להיזהר ולא נזהר, דהיינו
היה " :נאמר) שם(ם "ברמב. שנכנסה יותר מדי לצומת, הנתבע הזהיר את התובעתהרי , בנדון דידן, ואמנם

ואם עמד בעל הקורה לנוח מכובד , פטור –בעל הקורה ראשון ובעל החבית אחרון ונשברה חבית בקורה 
  ".פטור –ואם הזהיר לבעל החבית ואמר לו עמוד , חייב –משאו 
דהיינו כאשר בעל החבית ראשון ובעל ,  שציינו לעילשבמקרה, אלא. שאזהרה של המזיק מספיקה, דהיינו

. אם הזהיר את בעל החבית או לא, ולא סייג את הדברים, ם שבעל הקורה חייב"כתב הרמב, הקורה אחרון
 אז נפטר המזיק על –ובעל החבית נתקל בו ,  הוא עומד–שרק כאשר המזיק מזיק באופן פסיבי , והטעם לכך

 אין האזהרה – הוא נתקל בבעל החבית –אשר המזיק מזיק באופן אקטיבי אבל כ. ידי אזהרתו את הניזק
גם אם היה ברור שהיא , איננה מספיקה כדי לפטור אותו, טענת הנתבע כי הזהיר את התובעת, לכן. מספיקה

  .התעלמה מן האזהרה לחלוטין
חושן משפט  (בשולחן ערוך. משום שהתובעת חסמה את הצומת, האם הנתבע פטור, עוד יש לדון בשאלה
ובא , כמו במקום פנוי שלפני בית הבד, הניח הכד במקום שיש לו רשות להניחו: "נאמר) סימן תיב סעיף ב

  ".אפילו שברו בידים פטור, ואם מילא כל הדרך כדים שאי אפשר לעבור.. .חייב, אחר ונתקל בו ושברו
, עם זאת. די פגיעה בחפץ החוסםמותר לעבור בדרך אף תוך כ, שכאשר ישנו חפץ החוסם את הדרך, מבואר

ופגע , שגם אדם שהלך עם קורה הממלאת את כל רוחב הדרך, מבואר) ה ואם"ד. בבא קמא לב(בתוספות 
אף שלא היתה לו אפשרות ללכת בלא לפגוע , חייב, בחבית הנישאת בידי אדם ההולך לפניו שעצר לרגע

שהרי , אלא עצירה רגעית, ת רשות הרביםאין פירושה חסימ, שעצירה עם חבית, הטעם לכך הוא. בחבית
  . יזיז את חביתו, ומיד כשיגידו לו לזוז, בעל החבית עומד ליד חביתו

mailto:beitdin@eretzhemdah.org
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  משפטיםפרשת 
ואינו יכול , מוטל על הנתבע לדרוש ממנה לזוז עוד לאחור, אף אם התובעת לא חזרה אחורה מספיק, על כן

   .לטעון שחסמה בפניו את הדרך
  

  

  משפטי שאול
  ל "ר מרן הגאון הרב שאול ישראלי זצ"המכיל פסקי דין עקרוניים של מו הוצאה מחודשת של הספר

  .בספר גם משא ומתן בנושאים אלה עם גדולי הדור.   בשבתו בבית הדין הגדול בירושלים
  )לחץ לקניה(    80₪מחיר הספר 

  
  

  .הינה יוזמה להפצת תקצירים של פסקי דין בענייני ממונות של בתי דין שונים"  הלכה פסוקה"
  .נפרסם כל שבוע פסק דין אחד" חמדת ימים"בתוך 

  . פסקי דין3-4ויכללו , וניין ישלחו במייל אחת לשבועיים לכל המע"הלכה פסוקה"גיליונות 

   org.eretzhemdah@halachapsuka:   להרשמה ולתגובות 
  

************  

  ?רוצים לחתום חוזה לפי ההלכה
  ORG.ERETZHEMDAH@BEITDIN 5379626-02:  פקס5382710-02: טלפון "משפט והלכה בישראל": אל  פנו

  
  

  

  
  

  הרב מרדכי הוכמן
  

  המתמטיקה של רועי הבקר והצאן
עקיבא לבין חכם מתלמידי בית שמאי ' מובא מעשה פלאי שבסיומו מסופר על ויכוח שהיה בין ר) א, דף טז(במסכת יבמות 

 ואמר עקיבא' בסיומו של המעשה מסופר שיונתן שיבח את ר). 1ערת השולייםהמעשה מובא בה(שנקרא בשם יונתן בן ַהְרִּכיָנס 
 עקיבא' רואילו " !בקרי ועדיין לא הגעת לרוע אשריך שזכית ְלֵׁשם? ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו, אתה הוא עקיבא": לו

  "!צאןי ואפילו לרוע": ענה לו
יונתן בן . אולם סיומו של המעשה נותר תמוה מאוד" צרת הבת ומיטות הזהב"חלקו הראשון של המעשה נידון במאמר הקודם 

והרי " רועי בקר"עקיבא לא הגיע למעלת ' מה השבח הגדול בכך שר. אך הוא נמצא מגנה אותו, עקיבא' הרכינס בא לשבח את ר
  ! 2ההיפך! ?ם לאנשים מכובדיםהאנשים הללו אינם נחשבי

  
 סמלים ים מדברים בשפתהמעשמפני ש, אין להבין את הדברים כפשוטם,  מעשים תמוהיםל" באגדות חזכאשר אנו מוצאים

. מסמלת את הצד הנגדי למלכות בית דויד" יונתן בכור שטן" במאמרים הקודמים התבאר שהדמות של .ך"תנשמקורה ב
 מרמז לדמותו של ירבעם בן נבט שמצד אחד הוא -" שטן-בכור "-התבאר שכינויו של יונתן " השטן-צרת הבת ובכור"במאמר 

. למלכות דויד" שטן"אך מצד שני הוא היה , " שורובכור"בפני עצמו מפני שהוא מסמל את משיח בן יוסף שנאמר עליו " בכור"
אך דויד ויונתן היו ניגודים , מרמז לדמותו של יונתן בן שאול שגם הוא מהווה דמות נגדית לדויד המלך" יונתן"אולם השם 
  .משלימים

  
והיא מספרת , 3אגדת הבבלי מדגישה את המספר שלוש. עקיבא' באגדת הבבלי קיימת אווירה של כבוד ושלום בין יונתן לבין ר

היה " שלוש"שהמספר ,  בן שאוליונתןובכך היא מזהה אותו עם . הוא תואר של כבוד" רועי בקר"נס סבור ש בן הרכייונתןש
-א כ(וכן מצאנו בספר שמואל , היה נחשב לתואר של כבוד" בקר-רועה"ובבית שאול המלך , מספר בעל משמעות ערכית אצלו

  ):כא
 ִּכי ֶאְחקֹר ...ַוּיֹאֶמר ְיהֹוָנָתן ֶאל ָּדִוד ... :ַהְּׁשִלִׁשית ְוִׁשַּלְחַּתִני ְוִנְסַּתְרִּתי ַבָּׂשֶדה ַעד ָהֶעֶרב ...ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל ְיהֹוָנָתן ִהֵּנה חֶֹדׁש ָמָחר"

 ַהִחִּצים ְׁשלֶֹׁשתַוֲאִני ... ֶׂשה ֵּתֵרד ְמאֹד ּוָבאָת ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִנְסַּתְרָּת ָּׁשם ְּבּיֹום ַהַּמֲעְוִׁשַּלְׁשָּת... ַהְּׁשִלִׁשיתֶאת ָאִבי ָּכֵעת ָמָחר 
 ְּפָעִמים ַוִּיְּׁשקּו ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ַוִּיְבּכּו ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ַעד ָּדִוד ָׁשלֹׁשְוָדִוד ָקם ֵמֵאֶצל ַהֶּנֶגב ַוִּיּפֹל ְלַאָּפיו ַאְרָצה ַוִּיְׁשַּתחּו ... ִצָּדה אֹוֶרה

  " ֲאֶׁשר ְלָׁשאּולַאִּביר ָהרִֹעיםּוְׁשמֹו ּדֵֹאג ָהֲאדִֹמי ’ דָׁשם ִאיׁש ֵמַעְבֵדי ָׁשאּול ַּבּיֹום ַההּוא ֶנְעָצר ִלְפֵני ְו... ַוָּיבֹא ָדִוד נֶֹבה... : ִהְגִּדיל
ם "רשבוכן כתב ה, "רועה בקר"ושל " בקר"אולם יש לה גם משמעות נוספת של , "גבור וגדול"היא " ַאִּביר"משמעות המילה 

  ):כד, בראשית מט(
ֲעַדת ' -יב  כדכת';ַאִּביִרים' על שהבקר והשוורים קרואים ',ַאִּביִרים' ם קרואירועים וגם ה', ֲאֶׁשר ְלָׁשאּולַאִּביר ָהרִֹעים' "...

  ."' ָבָׁשן ִּכְּתרּוִניַאִּביֵרי ַרִּבים ָּפִריםְסָבבּוִני ' - וכן',  ַעִּמיםֶעְגֵלי ְּבַאִּביִרים
, "רועה בקר"עקיבא יגיע למעלת ' והוא מצפה שר, עקיבא גדולות ונצורות'  מייעד לרכאשר האגדה מספרת שיונתן בן הרכינס

  ):ד,  ג,בובר(מדרש תהלים וכן מבואר ב. במשמעות הרגילה" רועה בקר"האגדה מרמזת שדואג האדומי לא היה 
  " ', ֲאֶׁשר ְלָׁשאּולַאִּביר ָהרִֹעים' "...שנאמר , דין-בית-הוא היה אב -דואג "
הדין -בית-בבית שאול היו מכנים את אב. 4והוא היה מנהיג את הצבור יחד עימו, דין היה סגנו של נשיא הסנהדרין-בית-אב

ודיין רגיל בסנהדרין היה מכונה בבית ". רבנן-רב"ובלשון חכמים , "הבקר-רועה רועי"במשמעות של " ַאִּביר ָהרִֹעים"בתואר 
  ". רועה בקר"שאול בתואר 

  
משיח בן "מפני שלהשקפתו של שאול כל ישראל צריכים להצטרף לפעולותיו של " בקר"ם לעם ישראל כאל בבית שאול מתייחסי

רועה = "עקיבא להיות דיין בסנהדרין '  בן הרכינס שמסמל את יונתן בן שאול מייעד את ריונתןו". שורובכור "שהוא " יוסף
: )יז, שמואל ב כד" (צאן" מתייחס אל עם ישראל כאל ודויד המלך, עקיבא מסמל את הצד של משיח בן דויד' אך ר". בקר



    
3  

 

  משפטיםפרשת 
עקיבא מתקן את יונתן ואומר לו שדיין ראוי ' ולכן ר; " ֶמה ָעׂשּוַהּצֹאן ִהֵּנה ָאנִֹכי ָחָטאִתי ְוָאנִֹכי ֶהֱעֵויִתי ְוֵאֶּלה ...ַוּיֹאֶמר ָּדִוד"

  .אולם אין מדובר כאן במחלוקת לשונית בלבד". רועה צאן"להיקרא 
  

  יאולוגיה בתקופת ֵעִלי הכהןהאיד

יב את התבאר שבעם ישראל יש צד המחש" של בבא בן בוטא' מהפך'ה"ו" המתמטיקה שבעקידת יצחק"במאמר הקודמים 
ולעומתו ". שבע"ו" שלוש"והמספרים שמסמלים אותו הם , "בקר"והסמל  שלו הוא ה; העשייה הגשמית כדרך להבאת הגאולה

" שנים"והמספרים שמסמלים אותו הם , "צאן"והסמל שלו הוא ה; יש צד המחשיב את לימוד התורה כדרך להבאת הגאולה
  ".שמונה"ו
  

והכתוב מדגיש שהכהנים היו מציגים , מייצג את האידיאל הזה" שלוש"המספר . ך הטבעבתקופת ֵעִלי האידיאל היה גאולה בדר
  :)יג-יב, שמואל א ב(בפני העם מזלג בעל שלוש שניים 

  ": ַהִּׁשַּנִים ְּבָידֹוְׁשלֹׁשר ְוַהַּמְזֵלג  ּוִמְׁשַּפט ַהּכֲֹהִנים ֶאת ָהָעם ָּכל ִאיׁש זֵֹבַח ֶזַבח ּוָבא ַנַער ַהּכֵֹהן ְּכַבֵּׁשל ַהָּבָׂש...ּוְבֵני ֵעִלי ְּבֵני ְבִלָּיַעל"
והיא העלתה אותו , נקלטה גם אצל אמו של שמואל, "שלוש"האידיאולוגיה הזו ששודרה על ידי בני ֵעִלי בהדגשת המספר 

  :)כד, שמואל א א" (פרים" "שלושה"למשכן ב
  "ִׁשלֹו ְוַהַּנַער ָנַער’ דְוֵאיָפה ַאַחת ֶקַמח ְוֵנֶבל ַיִין ַוְּתִבֵאהּו ֵבית  ָפִרים ְׁשלָֹׁשהַוַּתֲעֵלהּו ִעָּמּה ַּכֲאֶׁשר ְּגָמַלּתּו ְּב

  :)ה, שמואל א ב. (בתור מספר אידיאלי" שבע"ואחר כך בשירה שלה היא מחשיבה את המספר 
  "ים ֻאְמָלָלה ְוַרַּבת ָּבִנִׁשְבָעהְׂשֵבִעים ַּבֶּלֶחם ִנְׂשָּכרּו ּוְרֵעִבים ָחֵדּלּו ַעד ֲעָקָרה ָיְלָדה "

אלא שהמספר ". ַוֵּתֶלד ְׁשלָֹׁשה ָבִנים ּוְׁשֵּתי ָבנֹות" :)כא, שמואל א ב(שהרי בהמשך מסופר " שבעה"אמו של שמואל לא ילדה 
  .ולכן חנה בחרה להזכיר אותו, סימל באותה תקופה מספר אידיאלי) שמסמל את הקדושה שמוסתרת בתוך הטבע" (שבע"
  

  הסמלים שקשורים לשאול

  ):ו-בשמואל א י " (צאן"וה" שנים"אשר שמואל משח את שאול למלך הוא הדגיש בפניו את חשיבות סמלי הכ
בֹור  ְוָחַלְפָּת ִמָּׁשם ָוָהְלָאה ּוָבאָת ַעד ֵאלֹון ָּת... ֲאָנִׁשים ִעם ְקֻבַרת ָרֵחל ִּבְגבּול ִּבְנָיִמן ְּבֶצְלַצחְׁשֵניְּבֶלְכְּתָך ַהּיֹום ֵמִעָּמִדי ּוָמָצאָת "

 ִּכְּכרֹות ֶלֶחם ְוֶאָחד נֵֹׂשא ְׁשלֶֹׁשת ְוֶאָחד נֵֹׂשא ְגָדִיים ְׁשלָֹׁשהלִֹהים ֵּבית ֵאל ֶאָחד נֵֹׂשא - ֲאָנִׁשים עִֹלים ֶאל ָהֱאְׁשלָֹׁשהּוְמָצאּוָך ָּׁשם 
ַחר ֵּכן ָּתבֹוא ִּגְבַעת ָהֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ָׁשם ְנִצֵבי ְפִלְׁשִּתים ִויִהי ַא : ֶלֶחם ְוָלַקְחָּת ִמָּיָדםְׁשֵּתיְוָׁשֲאלּו ְלָך ְלָׁשלֹום ְוָנְתנּו ְלָך  :ֵנֶבל ָיִין

  "ְוִהְתַנִּביָת ִעָּמם ְוֶנְהַּפְכָּת ְלִאיׁש ַאֵחר’ ְוָצְלָחה ָעֶליָך רּוַח ד... ְכבֲֹאָך ָׁשם ָהִעיר ּוָפַגְעָּת ֶחֶבל ְנִביִאים
גם כאשר שאול יפגוש לאחר מכן ).  ֲאָנִׁשיםְׁשֵני(ן שבו יפגוש שאול וזהו המספר הראשו, מסמל את הרוחניות" שנים"המספר 
כאשר גדיי " גדיים"בידיהם יהיו שלושה ). לִֹהים- ֲאָנִׁשים עִֹלים ֶאל ָהֱאְׁשלָֹׁשה(הוא יהיה משולב ברוחניות " שלוש"במספר 

  .מסמל את הרוחניות ששולטת על הגשמיות" שנים"כאשר המספר "  ֶלֶחםְׁשֵּתי"והם יתנו לו ". בקר"הצאן הם הסמל הניגוד ל
  

הסמלים ". בקר"וה" השלוש"על פני סמלי " צאן"וה" שנים"אולם למרות ששמואל הדגיש בפני שאול את עדיפות סמלי ה
ולאחר מכן מסופר על , לאחר ששאול נמשך למלך מסופר שהוא הלך לביתו". בקר"וה" שלוש"העדיפים אצל שאול היו ה

  :)טו-שמואל א יא א(לו המלחמה הראשונה ש
ַוִּתְצַלח רּוַח ...  ִמן ַהָּׂשֶדהַהָּבָקר ְוִהֵּנה ָׁשאּול ָּבא ַאֲחֵרי ... ַוָּיבֹאּו ַהַּמְלָאִכים ִּגְבַעת ָׁשאּול... ַוַּיַעל ָנָחׁש ָהַעּמֹוִני ַוִּיַחן ַעל ָיֵבׁש ִּגְלָעד"
ְּתֵחהּו ַוְיַׁשַּלח ְּבָכל ְּגבּול ִיְׂשָרֵאל ְּבַיד ַהַּמְלָאִכים ֵלאמֹר ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו יֵֹצא ַאֲחֵרי ָׁשאּול  ַוְיַנָּבָקרַוִּיַּקח ֶצֶמד ... לִֹהים ַעל ָׁשאּול-ֱא

 ֵמאֹות ֶאֶלף ְׁשלֹׁשָרֵאל ַוִּיְפְקֵדם ְּבָבֶזק ַוִּיְהיּו ְבֵני ִיְׂש :ַעל ָהָעם ַוֵּיְצאּו ְּכִאיׁש ֶאָחד’  ַוִּיּפֹל ַּפַחד דִלְבָקרֹוְוַאַחר ְׁשמּוֵאל ּכֹה ֵיָעֶׂשה 
 ָראִׁשים ַוָּיבֹאּו ְבתֹוְך ַהַּמֲחֶנה ְּבַאְׁשמֶֹרת ַהּבֶֹקר ַוַּיּכּו ְׁשלָֹׁשהַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוָּיֶׂשם ָׁשאּול ֶאת ָהָעם ... : ָאֶלףְׁשלִֹׁשיםְוִאיׁש ְיהּוָדה 

ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל ָהָעם ְלכּו ְוֵנְלָכה ַהִּגְלָּגל ּוְנַחֵּדׁש ... :ְולֹא ִנְׁשֲארּו ָבם ְׁשַנִים ָיַחד ֶאת ַעּמֹון ַעד חֹם ַהּיֹום ַוְיִהי ַהִּנְׁשָאִרים ַוָּיֻפצּו
ּול ְוָכל ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְׂשַמח ָׁשם ָׁשא’ ד ִלְפֵני ְׁשָלִמים ְזָבִחיםַּבִּגְלָּגל ַוִּיְזְּבחּו ָׁשם ’  ַוַּיְמִלכּו ָׁשם ֶאת ָׁשאּול ִלְפֵני ד...:ָׁשם ַהְּמלּוָכה

  "ַעד ְמאֹד
,  מסמלת גאולה בדרך הטבעָּבָקראלא שעבודת ה. ָּבָקרמדוע שאול שהומלך למלך על ישראל ממשיך לעבוד עם ה, והדבר מפליא

היה הערך העליון ולכן הוא  ָּבָקרבעיניו של שאול ה. ושאול המשיך להדגיש את הסמל הזה בפני העם גם כאשר הפך למלך
,  ֵמאֹות ֶאֶלףְׁשלֹׁש -ְבֵני ִיְׂשָרֵאל " (שלוש"המספר הבולט בצבאו של שאול היה . השתמש בו להרתעה כדי לכפות את הגיוס לצבאו

  ). ָיַחדְׁשַנִיםם ְולֹא ִנְׁשֲארּו ָב" (שנים"והנצחון מסומל בהכנעת המספר ).  ָראִׁשיםְׁשלָֹׁשה,  ָאֶלףְׁשלִֹׁשים - ִאיׁש ְיהּוָדה
  

ך במעמד "וביטוי זה מופיע רק פעם נוספת בתנ, "ְׁשָלִמים ְזָבִחיםַוִּיְזְּבחּו ָׁשם "חגיגות חידוש המלוכה של שאול מצוינות בביטוי 
 שבהם יש חלק לבני ְׁשָלִמיםשאול מעדיף את ה". ָּפִרים’ לד ְזָבִחים ְׁשָלִמים ַוִּיְזְּבחּו: "...)ה, שמות כד(השראת השכינה בהר סיני 

 גם כן שהוקרבו אצל שאול היו ְׁשָלִמיםוהביטוי שחוזר על מעמד הר סיני מרמז שה, ’האדם מאשר את העולות שעולים כליל לד
  .ָּפִרים

  
  האידיאולוגיה של שמואל לעומת האידיאולוגיה של שאול

 של התקופה שבה שמואל שפט את ישראלהיתה נגדית לאידיאולוגיה , האידיאולוגיה של שאול שמסמלת גאולה בידי אדם
  :)י-ב,  ז,שמואל א(

ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל ָּכל  :’ ָׁשָנה ַוִּיָּנהּו ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַאֲחֵרי דֶעְׂשִריםַוְיִהי ִמּיֹום ֶׁשֶבת ָהָארֹון ְּבִקְרַית ְיָעִרים ַוִּיְרּבּו ַהָּיִמים ַוִּיְהיּו "
ַוִּיְׁשְמעּו ... ַוִיָּקְבצּו ַהִּמְצָּפָתה... ְוִעְבֻדהּו ְלַבּדֹו ְוַיֵּצל ֶאְתֶכם ִמַּיד ְּפִלְׁשִּתים... ’ם ְּבָכל ְלַבְבֶכם ַאֶּתם ָׁשִבים ֶאל דֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ִא

 ָּכִליל עֹוָלה ַוַּיֲעֵלהּו ְטֵלה ָחָלב ֶאָחדַוִּיַּקח ְׁשמּוֵאל ... לְפִלְׁשִּתים ִּכי ִהְתַקְּבצּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהִּמְצָּפָתה ַוַּיֲעלּו ַסְרֵני ְפִלְׁשִּתים ֶאל ִיְׂשָרֵא
ְּבקֹול ָּגדֹול ַּבּיֹום ַההּוא ַעל ְּפִלְׁשִּתים ַוְיֻהֵּמם ַוִּיָּנְגפּו ’ ַוְיִהי ְׁשמּוֵאל ַמֲעֶלה ָהעֹוָלה ּוְפִלְׁשִּתים ִנְּגׁשּו ַלִּמְלָחָמה ְּבִיְׂשָרֵאל ַוַּיְרֵעם ד... ’לד
  "ְפֵני ִיְׂשָרֵאלִל

והוא הסמל הנגדי , אינו בהמה שכוחה משמש לעבודה" טלה"ה. לעולה בידי שמואל" טלה חלב"הקרב הזה החל בהעלאת 
מבואר ששמואל העלה אותו בתוך שמונת הימים ) ב"הי א"מגילה פ(ובירושלמי , הוא טלה צעיר ביותר" טלה חלב".  "בקר"ל

הכתוב מדגיש .  מסמל תלות גמורה בבורא עולם-לזון את עצמו וקיומו תלוי לגמרי באמו שאינו מסוגל " טלה חלב. "להולדתו
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  משפטיםפרשת 
שבטחון מושלם בבורא העולם מסוגל להביא , כדי לרמז ששמואל מלמד באמצעות הקרבן הזה, ’ָּכִליל לדשקרבן העולה הוא 

מבאר שהוא  )ב, זבחים דף קיח(ה והתלמוד שמוזכר שם הוא קש"  ָׁשָנהֶעְׂשִרים"המספר . כפי שאכן ארע שם, לתשועה ניסית
  ).שתי עשרות= עשרים " (שנים"אולם המספר הזה מוזכר כאן כדי להדגיש את המספר , נמשך גם אחרי תקופת שמואל

  
, ואכן.  מתאימים רק לאחרית הימים–" שנים"והמספר " טלה"וה" גדי" ה-שאול היה סבור שסמלי האידיאולוגיה של שמואל 

" טלה"שאול חש שזהו צווי של אחרית הימים והסמלים שמלווים אותו שם הם ה, רא לשאול להילחם בעמלקכאשר שמואל ק
  ):ד-א, שמואל א טו" (שנים"וה

... ל ָעָליוֵלְך ְוִהִּכיָתה ֶאת ֲעָמֵלק ְוַהֲחַרְמֶּתם ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ְולֹא ַתְחמֹ... אֹות-ְצָב’ ּכֹה ָאַמר ד... ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל ָׁשאּול"
  " ֶאת ִאיׁש ְיהּוָדהַוֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ַרְגִלי ֶאֶלף  ָמאַתִים,ְּטָלִאיםַוְיַׁשַּמע ָׁשאּול ֶאת ָהָעם ַוִּיְפְקֵדם ַּב

 לפי טלאים מצאנו של מלך ואחר כך מנה את הטלהאמר לכל אחד ואחד שיקח ששאול , מבואר) ב, יומא דף כב(בתלמוד 
י מביא שם ששאול "ורש" ַוִּיְפְקֵדם ְּבָבֶזק"אולם בתיאור המלחמה הקודמת של שאול בבני עמון נאמר . שאסור למנות את ישראל

אלא ששאול חש שזו העת של ". טלאים"וצריך להבין מדוע הוא מונה אותם במלחמה הזו דווקא ב". אבנים"מנה אותם ב
" שנים"ותו במלחמה הזו היו מבוססים על הוהמספרים שליוו א, "טלאים"אחרית הימים שבה אפשר להשתמש בסמל של ה

  ).ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים" (אחד"ועל ה)  ֶאֶלףָמאַתִים(
  

והם לא ,  קרבן שיש בו חלק לבני האדם-" זבחים"הם היו אנשי . אלא שהאידיאולוגיה הזו לא היתה אהובה על שאול והעם
ובעקבות כך המלוכה הועברה משאול . 5"’לד ְזבַֹחן ְוַהָּבָקר ְלַמַען ָחַמל ָהָעם ַעל ֵמיַטב ַהּצֹא "- במלחמה הזו ’מילאו אחר צוויי ד

  "ֶאת ַמְמְלכּות ִיְׂשָרֵאל ֵמָעֶליָך ַהּיֹום ּוְנָתָנּה ְלֵרֲעָך ַהּטֹוב ִמֶּמָּך’ דַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְׁשמּוֵאל ָקַרע : ")כח, שמואל א טו(
  

שמואל (ול היה יכול להתחבר אל האידיאולוגיה הרוחנית  הזו כאשר שמואל כותב את ספרו הוא מרמז שבאופן פוטנציאלי שא
  ):ב-א, א יג

 ְּבִמְכָמׂש ַאְלַּפִיםַוִּיְהיּו ִעם ָׁשאּול   ִמִּיְׂשָרֵאל ְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפיםַוִּיְבַחר לֹו ָׁשאּול  : ָמַלְך ַעל ִיְׂשָרֵאלּוְׁשֵּתי ָׁשִנים ָׁשאּול ְּבָמְלכֹו ָׁשָנהֶּבן "
  ": ָהיּו ִעם יֹוָנָתן ְּבִגְבַעת ִּבְנָיִמין ְוֶיֶתר ָהָעם ִׁשַּלח ִאיׁש ְלאָֹהָליוֶאֶלף ֵאל ְוּוְבַהר ֵּבית

ששאול היה יכול , אלא ששמואל מרמז באמצעות הכתוב הזה. כפשוטו"  ָׁשאּול ְּבָמְלכֹוָׁשָנהֶּבן "לא יתכן להבין את הכתוב 
 ּוְׁשֵּתי ָׁשִנים" (שנים"וה ) ָׁשאּול ְּבָמְלכֹוָׁשָנהֶּבן " (אחד"מליה הם הלהתחבר כבר מלכתחילה אל האידיאולוגיה הרוחנית שס

שאול ראה . )ְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפיםַוִּיְבַחר לֹו ָׁשאּול " (שלוש"אלא שהוא בחר להעדיף את האידיאולוגיה הגשמית שסמלה הוא , )ָמַלְך
; ) ָהיּו ִעם יֹוָנָתן ְּבִגְבַעת ִּבְנָיִמיןֶאֶלףְו( "אחד"ועל ה ) ְּבִמְכָמׂשַאְלַּפִיםַוִּיְהיּו ִעם ָׁשאּול " (שנים"כמי שמשפיע על ה" שלוש"את ה

  .ושילח את יתר העם" שלשת אלפים"ולפיכך שאול בחר ב
ָּכל  ִאיׁש ָּבחּור ִמְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפיםַוִּיַּקח ָׁשאּול ". "שלוש"כאשר שאול רדף את דויד הוא רדף אותו מכוח של , גם בהמשך דרכו

ְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים ַוָּיָקם ָׁשאּול ַוֵּיֶרד ֶאל ִמְדַּבר ִזיף ְוִאּתֹו "; )ב, שמואל א כד( "ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶלְך ְלַבֵּקׁש ֶאת ָּדִוד ַוֲאָנָׁשיו ַעל ְּפֵני צּוֵרי ַהְּיֵעִלים
ומכוח " שלוש"שאול ייצג את האידיאולוגיה של ה). ב, ושמואל א כ" ( ְּבחּוֵרי ִיְׂשָרֵאל ְלַבֵּקׁש ֶאת ָּדִוד ְּבִמְדַּבר ִזיףִאיׁש

  .האידיאולוגיה הזו הוא רדף את דויד
  
  ’לדִלְזּבַֹח ' ִּתַּקח ְּבָיֶדָך ְוָאַמְרָּת 'ֶעְגַלת ָּבָקר'

  :)א, שמואל א טז(כאשר שמואל הצטווה למשוח מלך במקומו של שאול הוא פחד מהמשימה הזו 
ד ָמַתי ַאָּתה ִמְתַאֵּבל ֶאל ָׁשאּול ַוֲאִני ְמַאְסִּתיו ִמְּמלְֹך ַעל ִיְׂשָרֵאל ַמֵּלא ַקְרְנָך ֶׁשֶמן ְוֵלְך ֶאְׁשָלֲחָך ֶאל ִיַׁשי ֶאל ְׁשמּוֵאל ַע’ ַוּיֹאֶמר ד"

 ִּתַּקח ְּבָיֶדָך ְוָאַמְרָּת ֶעְגַלת ָּבָקר’ אֶמר דַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֵאיְך ֵאֵלְך ְוָׁשַמע ָׁשאּול ַוֲהָרָגִני ַוּיֹ :ֵּבית ַהַּלְחִמי ִּכי ָרִאיִתי ְּבָבָניו ִלי ֶמֶלְך
  ":ָּבאִתי’ לד ִלְזּבַֹח

 מצווה עליו  לקחת כעת קרבן שאינו ’מדוע ד, "עולה"לקרבן " טלה"במלחמה שאותה ערך שמואל נגד הפלישתים הוא העלה 
ת על השאלה הזו צריך להתעמק בדברי כדי לענו? )זבחים" (שלמים"לקרבן " עגלת בקר"מדוע , מסמל את האידיאולוגיה שלו

  ):פרשת ואתחנן" (מחנה אפרים"ספר דגל ט שמובאים ב"הבעש
 - ֵאיְך ֵאֵלְך ' וזהו שאמר. כי המלך הוא הלב של כלל ישראל והלב שומע פירוש מבין...ה"ששמעתי ממארי אבא זקני זללה"...

למה אנכי הולך על מה  -', ְוָיִבין' פירוש ',ְוָׁשַמע' ;יחה לַאֵחר פירוש כי הוא עדיין המלך של ישראל קודם מש'ְוָׁשַמע ָׁשאּול
אבל על החזרה לא היה ירא כי כבר יהיה דוד משוח למלך ולא יבין ולא ישמע כי בודאי יעשה הדבר . 'ַוֲהָרָגִני' - ולמה

  "בהסתר
היה צורך שגם שמואל , לוגיה שלו ששמואל הולך למצוא מישהו שיחליף את האידיאו– לב המלך –כדי ששאול לא יחוש בלבו 

" בקר"שאול היה מחבב את הסמלים שקשורים ל. יחשוב שהאיש שהוא עומד למשוח למלך ממשיך את האידיאולוגיה של שאול
ואמר לשמואל שילך כאשר הוא מאמץ לו את ,  הטעה גם את שמואל’ד, ולפיכך. 6"ֶעְגָלה"ומיכל בתו היתה קרואה גם בשם 

  ".זבחים"ל" ֶעְגַלת ָּבָקר"ויקח עימו ,  של שאולסמלי האידיאולוגיה
  

שמואל " (שבע"וה" שלוש" רוצה להמשיך בקו של גבורה טבעית שהסמלים שלו הם ה’ושמואל עצמו חשב שד, וההטעיה הועילה
  ):יב-ד, א טז
 ֱאִליָאבַוְיִהי ְּבבֹוָאם ַוַּיְרא ֶאת  :ְוֶאת ָּבָניו ַוִּיְקָרא ָלֶהם ַלָּזַבח ַוְיַקֵּדׁש ֶאת ִיַׁשי ...ַוָּיבֹא ֵּבית ָלֶחם’ ַוַּיַעׂש ְׁשמּוֵאל ֵאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ד"

 ֲאִביָנָדבַוִּיְקָרא ִיַׁשי ֶאל ... ִּכי ְמַאְסִּתיהּו ֶאל ְׁשמּוֵאל ַאל ַּתֵּבט ֶאל ַמְרֵאהּו ְוֶאל ְּגבַֹּה קֹוָמתֹו’ ַוּיֹאֶמר ד :ְמִׁשיחֹו’ ַוּיֹאֶמר ַאְך ֶנֶגד ד
 ָּבָניו ִלְפֵני ִׁשְבַעתַוַּיֲעֵבר ִיַׁשי  :’ ַוּיֹאֶמר ַּגם ָּבֶזה לֹא ָבַחר דַׁשָּמהַוַּיֲעֵבר ִיַׁשי  :’ֵרהּו ִלְפֵני ְׁשמּוֵאל ַוּיֹאֶמר ַּגם ָּבֶזה לֹא ָבַחר דַוַּיֲעִב

רֶֹעה ַׁשי ֲהַתּמּו ַהְּנָעִרים ַוּיֹאֶמר עֹוד ָׁשַאר ַהָּקָטן ְוִהֵּנה ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל ִי :ָּבֵאֶּלה’ ְׁשמּוֵאל ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל ִיַׁשי לֹא ָבַחר ד
  ":קּום ְמָׁשֵחהּו ִּכי ֶזה הּוא’  ַוּיֹאֶמר ד... ַוִּיְׁשַלח ַוְיִביֵאהּו...ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל ִיַׁשי ִׁשְלָחה ְוָקֶחּנּוַּבּצֹאן 

 רמז ’אולם ד. שהוא מתאים לקו של הגבורה הטבעית של שאולולכן שמואל חשב , אליאב היה גבה קומה בדומה לשאול
  .לשמואל שהוא מאס בקו הזה

ולכן הוא הביא בתחילה את ". שבע"וה" שלוש" ה7שסמליה הם, ִיָׁשי עצמו היה מושפע מהאידיאולוגיה ששלטה בתקופת שאול
ִיָׁשי לא הביא את דויד בנו . בנים הגדוליםה" שבעת"ואחר כך את שאר הבנים ובסך הכול את , הבנים הגדולים בנפרד" שלושת"
מסמלים את " רועי צאן"ו" רֶֹעה ַּבּצֹאן"ובנוסף לכך דויד היה , 8מסמל את האידיאולוגיה הרוחנית" שמונה"מפני שה, "שמיני"ה

י תהילים מפני שהוא היה רוחני ביותר והיה מחבר פרק, ודויד היה אמנם ילד מוזר ושונה במשפחתו. האידיאולוגיה הרוחנית
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 ֶעְגַלת לא האמין שדויד מתאים למטרות שִיָׁשי. )ט, תהלים סט" (מּוָזר ָהִייִתי ְלֶאָחי ְוָנְכִרי ִלְבֵני ִאִּמי "–בזמן שהיה רועה בצאן 

מן הקצר ובז". קּום ְמָׁשֵחהּו ִּכי ֶזה הּוא" ציווה אותו ’ד, ואז בפרק הזמן הקצר שדויד הובא והתגלה בפני שמואל.  מייצגתָּבָקרה
  .9 לא הספיק לחוש במה שארע– שעדיין תפקד בזמן הקצר הזה בתור לב מלך –לבו של שאול , הזה

  
רועי " בן הרכינס שרואה את המעלה דווקא ביונתן. ך"ל מהוות שיקוף של סמלים שמופיעים בתנ"לפי דרכנו ראינו שאגדות חז

ואילו ". רועי בקר"והיו מכנים את דייני ישראל בתואר " בקר" בן שאול שבמשפחתו היו מחשיבים את היונתן מסמל את -" בקר
והיה מתייחס לעם ישראל כאל " רועה צאן"מסמל את דויד המלך שהיה " רועי צאן"רבי עקיבא שרואה את החשיבות דווקא ב

  ".צאן"
  
דה הפלאית שבה הלל שופכת אור נוסף על האג, כדי להטעות את שאול המלך" שלמים"ששמואל לקח לזבוח ל" הבקרֶעְגַלת "

האגדה ". שלמים" והטעה את תלמידי בית שמאי ואמר להם שהוא רוצה לזבוח אותה ל-הזקן לקח בהמה כדי להקריבה לעולה 
ים שסמלי האגדה הזו לקוחים גם מתוך ספר ובהארה הנוספת רוא". של בבא בן בוטא' מהפך'ה"הזו התבארה כבר במאמר 

ומתברר שהמחלוקת שבין בית שמאי לבין בית הילל היא מחלקת רוחנית עתיקה ששורשה במחלוקת שבין בית שאול . שמואל
אך אפשר שיהיה שלום בין הצדדים השונים כפי ששרר השלום בין יונתן לבין ". רועי צאן"לבין " רועי בקר"בין , לבין דויד המלך

  .דויד
  

______________________________________________  
  
מפני שחכם גדול , והיה הדבר קשה לחכמים, ַהָּבת לאחין-בימי רבי דוסא בן ַהְרִּכיָנס התירו ָצַרת): "א, יבמות דף טז(וזו לשון המעשה    1

? ואחריו מי. אלעזר בן עזריה' ר? ואחריו מי. אני אלך: אמר להן רבי יהושע? אמרו מי ילך ויודיעו. ועיניו קמו מלבוא לבית המדרש, היה
יהושע ' ְתָפׂשֹו לר. ונכנסו, יכנסו: אמר לה, חכמי ישראל באין אצלך, רבי: אמרה לו, נכנסה שפחתו. הלכו ועמדו על פתח ביתו. עקיבא' ר

: אמר. אלעזר בן עזריה' ר? מי הוא: אמר לו, אמור לתלמידך אחר וישב, רבי): יהושע לרבי דוסא' ר(אמר לו . מטה של זהבוהושיבהו על 
מטה ְתָפׂשֹו והושיבו על ', ַנַער ָהִייִתי ַּגם ָזַקְנִּתי ְולֹא ָרִאיִתי ַצִּדיק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבֶּקׁש ָלֶחם': קרא עליו המקרא הזה? ויש לו בן לעזריה חבירנו

ששמך הולך , אתה הוא עקיבא בן יוסף: אמר לו. עקיבא בן יוסף? י הואומ: אמר לו, אמור לתלמידך אחר וישב, רבי: אמר לו. של זהב
, ַהָּבת-ָצַרת: אמרו לו. ַהָּבת-עד שהגיעו לָצַרת, התחילו מסבבים אותו בהלכות. כמותך ירבו בישראל, שב, בני, שב? מסוף העולם ועד סופו

הלכה כבית : והלא משמך אמרו, אמרו לו. לכה כבית הללה: אמר להן? הלכה כדברי מי. מחלוקת בית שמאי ובית הלל: אמר להן? מהו
, ָׂשָטן הוא-ְּבכֹור, אח קטן יש לי: אמר להם. סתם שמענו, חיי רבי: אמרו לו? שמעתם' בן ַהְרִּכיָנס'או , שמעתם' דוסא': אמר להם! שמאי

אבל , ַהָּבת שהיא מותרת- תשובות בָצַרתתמאו שלשלפי שיש עמו , והזהרו שלא יקפח אתכם בהלכות, והוא מתלמידי שמאי, ויונתן שמו
עמון ומואב מעשרין מעשר עני , ַהָּבת אסורה-ָצַרת:  דבריםשלשהואמר , שעל מדוכה זו ישב חגי הנביא, מעיד אני עלי שמים וארץ

יונתן (פגע בו . ם פתחישלשהיצאו ב, כשיצאו, נכנסו בפתח אחד, כשנכנסו: תנא. ומקבלים גרים מן הקרדויין ומן התרמודים, בשביעית
ששמך הולך מסוף העולם , אתה הוא עקיבא: אמר לו. עקיבא עמד בפניו וענה לו' עקיבא והקשה עליו את קושיותיו ור' בר) בן ַהְרִּכיָנס
  ! "ואפילו לרועי צאן: עקיבא' אמר לו ר! אשריך שזכית ְלֵׁשם ועדיין לא הגעת לרועי בקר? ועד סופו

ק "וכתב הרד!". ?ולא אמר ליה מר ולא מידי' רועי בקר'קרי לן : כי אתו לקמיה דרבי יוחנן אמרו ליה): "א, דף כו(כמבואר בסנהדרין    2
 ".' אפילו רועי בקר'ל " כי הם הנבזים שבאנשים כמו שמצאנו בדברי רז-רועי בקר ): "ד, שופטים ט(

  ". פתחיםשלשהב"והחכמים יצאו ; " דבריםשלשההעיד "וחגי הנביא ; הבת-בהיתר צרת"  תשובותשלש מאות"ליונתן בן הרכינס יש    3
  ב, חגיגה דף טז   4
  טו, שמואל א טו   5
  .וכמבואר במפרשים שם) ה, שמואל ב ג" (ְוַהִּׁשִּׁשי ִיְתְרָעם ְלֶעְגָלה ֵאֶׁשת ָּדִוד"   6
דווקא בבית ". ִׁשְבָעה"ו"  ְׁשלָֹׁשה–ָפִרים "בתחילת המאמר התבאר שגם חנה אמו של שמואל העדיפה את הסמלים של הגאולה הגופנית    7

 נולד דויד שדגל בגאולה - ודווקא בבית ִיָׁשי שדגל בגאולה גופנית ;  נולד שמואל שדגל בגאולה רוחנית- חנה שדגלה בגאולה גשמית 
 . הגואל הרוחני שגדל דווקא בבית פרעה-שמואל ודויד דומים למשה . רוחנית

  "המתמטיקה שבעקידת יצחק"כפי שהתבאר במאמר    8
ולכן הוא לא חשש מדויד למרות שהוא ידע שדויד הוא , ")שבע"וה" שלוש"שסמליה הם ה(שאול ידע שִיַׁשי דוגל באידיאולוגיה זהה לשלו    9

התברר לו , אולם בהמשך". ָאִכים ֶאל ִיָׁשי ַוּיֹאֶמר ִׁשְלָחה ֵאַלי ֶאת ָּדִוד ִּבְנָך ֲאֶׁשר ַּבּצֹאןַוִּיְׁשַלח ָׁשאּול ַמְל): "יט, שמואל א טז" (רועה צאן"
 ְּבֵׁשם ְוָאנִֹכי ָבא ֵאֶליָךַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל ַהְּפִלְׁשִּתי ַאָּתה ָּבא ֵאַלי ְּבֶחֶרב ּוַבֲחִנית ּוְבִכידֹון ): "שמואל א יז(להפתעתו שדויד נלחם מלחמה רוחנית 

או שמא הוא בן מאומץ כפי שמשה , האם דויד הרוחני הוא בן ביולוגי של ִיַׁשי, ושאול תמה אז". לֵֹהי ַמַעְרכֹות ִיְׂשָרֵאל-אֹות ֱא-ְצָב’ ד
ר ָּדִוד ֶּבן ַעְבְּדָך ִיַׁשי ֵּבית ַוּיֹאֶמ! ?ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָׁשאּול ֶּבן ִמי ַאָּתה ַהָּנַער): "נח, שמואל א יז(היה בן מאומץ בבית פרעה " רועה הרוחני"ה

 ".ַהַּלְחִמי
  

  

  

  ה"בנימין בונים ע' ר רחל בת ר"נ אמו"לע
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  )ב"מתוך ח(

   Torino, Italy                     איטליה, טורינו
  ב"נחשון תש

  גת גבול במתן הכשרים במקום שכבר יש בו רב נבחרסה

  שאלה
למוצרים המיוצרים במפעלים הנמצאים , בשמם,  נותנים הכשרמסוימיםנים בשנים האחרונות התפתחה באיטליה מציאות שרב

  .ללא רשות הרבנים המקומיים, באיטליה
האם ניתן להגדיר את , האיטלקיות אין לרבנים אלה סמכות רבנית" איגוד הקהילות"היות שלפי התקנון של : שאלתי היא

  ?םבעניינים כגון אלה היו" הסגת גבול"וא גדר מה ה   ?"הסגת גבול"פעילותם של אותם הרבנים והמשגיחים כ
  

  תשובה
ומכיון שמזכויותיה של .  בדין עשתה זאת ובוודאי המינוי בר תוקף1םקהילה שמינתה לעצמה רב כדי לדאוג לצרכיה הרוחניי .א

הוא . עם מינויוהרי שגם ענין זה כלול בסמכויות שנמסרו לו לרב , הקהילה ומחובותיה הוא להבטיח את ענייני הכשרות שלה
בין שהוא מפקח עליהם פיקוח ישיר בין שהוא , המפקח האחראי על כשרות המפעלים המספקים תוצרתם לבני המקום

אסור לרב אחר להורות לציבור זה בענייני איסור , משנתמנה הרב. מפקח באמצעות משגיח נאמן שהוא ממנה לצורך זה
  .3ידי מתן הכשרים למפעלים שהוא ממונה עליהם-של רב המקום עלוכמו כן אין לרב אחר לקפח את פרנסתו , 2והיתר

 וגם משום פגיעה בזכות 4משום איסור גרימת מחלוקת בישראל, בפעילותו של רב מבחוץ יש משום השגת גבול הרב הממונה .ב
  .6ומעלין בקודש ואין מורידין, 5השררה שזכה בה רב המקום

____________________________________________________  
  
חושן (ע "וכן נפסק בשו. שרשאים בני העיר להתנות על המידות ועל השערים וכן שכר הפועלים, )ב"ח ע(רא תכשם שמצאנו בבבא ב  1

 .היינו בסמכות הקהילה לתקן תקנות לטובתה, שרשאים בני העיר לקוץ להם שער לכל דבר שירצו) כז, רלא' משפט סי
" שלטי גבורים"ועיין . להורות שם אתריה דשמואל הוה ולא רצה רב, שמצאנו בגמרא) ק לו"רמה ס' עה סייורה ד(ע "א שו"ביאור הגר  2

  ).ף"א בדפי הרי"ז ב ע"ע(
, אחר לבוא וללמוד גם כן שם יכול חכם, רב היושב בעיר ולומד לרבים "- )כב, רמה' יורה דעה סי(א "מה להכרעתו של הרמון זה דיוא   3

משום שפסק זה , "אפילו הכי יכול השני לבוא לדור שם ולהחזיק רבנות בכל דבר כמו הראשון... ת הראשוןאפילו מקפח קצת פרנס
, )ק טו"ך שם ס"עיין ש( שכר מצוה -בקיפוח פרנסה שאינה כל כך בהיתר . אפשרות א: א אמור דווקא לגבי שתי אפשרויות"של רמ

שכן התשלום לקהילה קובעת שישלמו לו לרב ,  שכרו בהיתר גמור- ד להואלו בנדון דידן שהרב הוא שכיר לקהילה לעבודתה ומשועב
 לשם מילוי 1הוא מס המוטל מטעם הקהילה על יסוד האמור בהערה , הנהנים מהשגחתו על הכשרות' בעלי המפעלים והחנויות וכו

שכל זה , ך שם"וראה עוד בש. )רל' יורה דעה סי" (חתם סופר"ת "עיין שו,  משכורת הרב המקומי- ובכלל זה, צרכי הוצאותיהם
דווקא במרביץ תורה לרבים שבו שייך . אפשרות ב. אבל מצד המנהג אפשר שיש למחות גם במשיג גבול בפרנסה של שכר מצוה, מדינא
מה ) וכק' סי" (תרומת הדשן"עיין , מה שאינו כן בתפקיד הרב כמורה הוראות איסור והיתר, "קנאת סופרים תרבה חכמה"לומר 

ואכן כך חילק הלכה למעשה , )ז' חלק יורה דעה כלל ג סי" (גינת ורדים"ת "ואמנם עיין שו, "אור זרוע"י וייל בשם ה"ממהרשהביא 
  ).ח' ב סי"ח" (משיב דבר"ה

וממילא , משום שאומן אינו זקוק להסכמת הקהל, שהשגת גבול ברבנות גרועה מהשגת גבול באומנות" משיב דבר"עוד הוסיף שם ב   4
 העובדה שפלוני שואל הוראה - אך ברב המורה הוראה. א לבן הקהילה הרגיל אצל אומן אחד על חברו שהולך לאומן אחראין קפיד

 - יוצא שהשגת גבול ברבנות פירושה.  משום ששואל בדווקא את האחד ולא את האחר- מרב מסוים היא כידוע הטלת פגם ברב האחר
  ".ולא יהיה כקרח וכעדתו" והגורם לה עובר על ,והמחלוקת נמשלה לאש, להרבות מחלוקות בישראל

, )ב"קידושין עו ע(ריש כורי   כמו- )עה' א סוף סי"חושן משפט ח" (אגרות משה"ת "שו, ין שהשגחת כשרות כשלעצמה היא שררהינצ   5
  .הבית-משום העצמאות שיש למשגיח הכשרות בתפקידו כלפי בעל

). ז"ד וה"מלכים ה' א מהל"פ(ם "וכן רמב, )ק לט"ק לז וס"שם ס(א "וביאורי הגר, )א"מכב בדברי ר, רמה' יורה דעה סי(ע "ויין שע   6
  .לגבי שותפות בשררה) ר' ג סי"ח(ט "ת המבי"עיין עוד שוו

  
  ,ם צוות המשיבים ובברכת התורהבש

  ה ארנרייך          הרב יוסף כרמלמשב הר

  שי הכוללרא
  

  :אני מאשר גם
   שאול ישראליהרב

  

  

  ' ו-'חלקים א, "הבזקבמראה "ת "שו
התשובות . השאלות מבטאות את המצב מיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנו. תשובות לשאלות מרבני הגולה

תוך " שלחן ערוך"הספרים עוסקים בארבעת חלקי ה". דרכיה דרכי נעם"מתמודדות עם המציאות בעולם מודרני מתפתח בדרך של 
        ".תורת חיים"ת החלק החמישי ההופך את התורה לניסיון לקחת בחשבון גם א

  )לחץ לקניה(  300₪  360₪ במקום מחיר מבצע לששת הכרכים 


