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תשס"ט

" ִי ֲאדֹנִ י"  אדנות רק בדר אחדות
הרב יוס כרמל ,ראש כולל "אר חמדה"
יהודה פותח את נאומו במילי " ִי ֲאד ִֹני" )בראשית מ"ד יח( .בלשו זו כבר השתמשו האחי כאשר הוזמנו לבית
יוס בחזרת ע בנימי למצרי .
וז"ל הכתוב:
ָר ְדנ ַ& ְ* ִח ָ)ה ִל ְ' ָ&ר אֹ ֶכל" )בראשית מ"ג כ(.
ֹאמר ִי ֲאד ִֹני ָירֹד י ַ
" ַוְ #
הראשוני בעקבות חז"ל נתלבטו בהסבר הביטוי.
רש"י בעקבות התרגו מבאר" :לשו בעיא ותחנוני הוא ,ובלשו ארמי בייא בייא".
ג אב עזרא מפרש בכיוו זה" :לשו בקשה ,ולפי דעתי שהוא דר קצרה ,כמו בי אני אדני העו )ש"א כ"ה ,כד(,
והטע עשה בי מה שתרצה ותשמעני".
לעומת הרמב" דוחה פירוש זה בתקיפות ולדעתו ג התרגו לא התכוו לכ וז"ל בקיצור ... " :אבל היא לשו
צעקה ותרעומת על שבר ועל עוות דבר ,כגו מלת אבוי בלשו קדש ...ולכ אני אומר שפירושו בי בעצמי אתה אדו
ומושל".
לדעתו יהודה והאחי מאשימי את יוס ומתלונני על כ שאיננו נוהג בה בהגינות.
]בדר אגב מלמדנו הרמב" את נחיצותו בכל משטר של מוסד "האומבדסמ"  "נציב תלונות הציבור" .מקורו בדברי
המדרש הבא" :מהו "סלו לרוכב בערבות ביה שמו" )תהלי ס"ח ה( ,אי ל כל מקו ומקו שאי לו ממונה על בייא
שלו )מי שממונה על תלונות הציבור(  ...כ מי ממונה על בייא של עולמו הקב"ה .רוצה לומר שבכל מקו יש איש
ממונה על הצעקה ועל העיוות ,והקב"ה ממונה על צעקת העשוקי בעול הצועקי בייא"[.
גדולי החסידות ג ה נתייגעו רבות בהסבר הביטוי .השבוע נביא מדבריו של בעל ה'שפת אמת':
ח4ר' ַ&ֵֹ 3צר )עמוס ט' יג( הנה ימי באי נא ד' ונגש חורש וגו' .חורש זה יהודה ,בקוצר זה
"מצאנו במדרש וְ נִ ֵ 'ַ5
יוס" .לומד מכא ה'שפת אמת' כי "יוס הוא למעלה מבחינת יהודה ויהודה המכי כמו החורש ואח"כ בעת הגמר
נתעלה לבחינת יוס לכ הוא הקוצר  ...ויהודה הוא מדרגה התחתונה ...יוס הוא כלל האבות ויהודה כלל התולדות"
)ויגש תרמ"ג(.
בדברי אלה יש חידוש גדול ,שהרי אנו נוהגי תמיד לראות ביוס הכנה ליהודה שהרי משיח בו יוס מכי למשיח ב
דוד .יוס האורח=האושפיזי ביו ששי של חג הסוכות מכי לדוד האורח=האושפיזי ביו השביעי .מלמד אותנו
ה'שפת אמת' יש כא הדדיות ג יהודה מכי ליוס ,א אחד מה לא יכול בלי אחיו .כל עוד המצב הוא ש"לא יכלו
דברו לשלו " אי שלמות .לכ מדגיש יהודה " ִי ֲאד ִֹני א על פי שאתה אדו לי אבל האדנות תלויה בי בכח החרישה
והעבודה שלי" .רק באחדות הכוחות נוכל להגיע לשלמות.
זהו ג המסר של הפטרתנו:
י4ס ֵעֶ 7א ְפ ַריִ
:ד ַקח ְל ָ ֵעֶ 7א ָחד ְכתֹב ָע ָליו ִליה ָדה וְ ִל ְבנֵי יִ ְָ 9ר ֵאל ֲח ֵב ָריו ְל ַקח ֵעֶ 7א ָחד ְכת4ב ָע ָליו ְל ֵ
;*ה ֶב ָ
"וְ ָ
ָד ָ" )יחזקאל ל"ז טזיז(.
וְ ָכל ֵ&ית יִ ְָ 9ר ֵאל ֲח ֵב ָריו :וְ ָק ַרב א ָֹת ֶא ָחד ֶאל ֶא ָחד ְל ָ ְל ֵעֶ 7א ָחד וְ ָהי ַל ֲא ָח ִדי ְ&י ֶ
הפיצול והמחלוקות הפנימיות ה שדרדרו בעבר את ע ישראל לשפל המדרגה,
ה שהרסו את הבית הראשו בפילוג הממלכות ,ה שביטלו את הישגי החשמונאי ,
ה החריבו בשנאת חינ את הבית השני.
רק באיחוד פנימי נוכל בעזרת הקב"ה להמשי ולבנות את ה"בית השלישי".
לע"נ הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' כסלו תשס"ט
אר חמדה ע"ר
רח' המ"ג  5ת.ד 36236 .ירושלי91360 #
טל'  02'5371485פקס02'5379626 :
web-site: www.eretzhemdah.org

לע"נ רבי יעקב
ב אברה ועיישה סבג
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
נית -לקרוא את הדברי #ג #באתר האינטרנט www.yeshiva.org.il

3
3
33

פרשת ויגש

ג'ז טבת ,בבא קמא דפי #ב'ו

פטור ש -ורגל ברשות הרבי#
הרב עופר לבנת
למדנו השבוע בד היומי )בבא קמא ג עמוד ב( כי אד פטור על נזקי ש ורגל שאירעו ברשות הרבי )ברחוב( וחייב על נזקי
אלה א אירעו ברשות היחיד )ברשות פרטית( .בימי עברו בהמות עברו ברשות הרבי כחלק משגרת החיי  .הלכה זו
קובעת שאד שבהמתו הזיקה רכוש הנמצא ש פטור .הפטור קיי בי א הרכוש נאכל ,נדרס ,או ניזוק בעקיפי מצרור
)אב ,גוש עפר ,או כלי( שהוע ברגלי הבהמה ופגע והזיק.
הרי" והרמב" הסבירו טעמו של פטור זה כ" :הזיקה ברשות הרבי  ...א בש ורגל הזיקה כדרכה ,הרי זה פטור ,מפני
שיש לה רשות להל בכא ,ודר הבהמה להל כדרכה ולאכול ולשבר כדר הילוכה" )רמב" נזקי ממו א ,ח( .הרא"ש )א,
א( לומד מכא את ההלכה הבאה .ע 7ארו שמקצתו מונח ברשות הרבי ומקצתו ברשות היחיד והבהמה דרכה עליו בדר
הילוכה ברשות הרבי וכתוצאה מכ נשבר כלי ברשות היחיד ,בעל הבהמה פטור .זאת למרות שהנזק אירע ברשות היחיד.
הרא"ש ,מפנה אותנו לדעת בעלי התוספות )ו עמוד א ד"ה תאמר( החולקי ומחייבי במקרה שכזה.
דברי התוספות מבוססי על גמרא מפורשת )יט עמוד א( המחייבת בעל בהמה שהתיזה צרורות )אב או גוש עפר או כלי(
מרשות הרבי לרשות היחיד ,כיו שבסופו של דבר ,הנזק התרחש ברשות היחיד .המפתיע הוא שג הרמב" פסק שחייב
במקרה זה )נזקי ממו ב ,ד( .כיצד נסביר את דעת הרמב" ?
האחרוני ניסו לחלק בי שני המקרי )עיינו כדוגמא ב"י של שלמה" א ,ד(.
עיו בדברי השולח ערו מגלה כי מצד אחד ציטט את טעמו של הרמב" )חוש משפט שפט ,יא( וכמה סעיפי לאחר מכ
)בסעי טו( פסק להלכה שא בהמתו דרכה על ע 7ארו שמונח מקצתו ברשות הרבי ומקצתו ברשות היחיד ונשבר כלי
ברשות היחיד – חייב) ,שלא כמסקנת הרא"ש(.
נסביר את סברת הרמב" והמחבר בעקבותיו ,באמצעות עיו בדבריו ב"מורה נבוכי " )חלק ג פרק מ( .ש הוסי הרמב"
ביאור לסיבת הפטור של ש ורגל ברשות הרבי וז"ל" :וזה שש ורגל ברשות הרבי פטור ,שהוא עני שאי אפשר לשמרו ,...
ומי שש דבר ברשות הרבי הוא שפשע בנפשו ונת ממונו לאבוד" .משמע מדברי הרמב" שהטע לפטור הוא כזה .ראשית,
דרכ של הבהמות ליל ברשות הרבי ולכ אי חובה על הבעלי למנוע זאת מה .מכא נובע כי מי שהניח את כליו ברשות
הרבי פשע בממונו ולכ אינו יכול לתבוע תשלו עבור הנזק .לפיכ ,במקרה של ע 7ארו שמקצתו ברשות הרבי ומקצתו
ברשות היחיד ,על א שהבהמה הזיקה בדר הילוכה ,מכל מקו כיו שהניזק לא פשע בממונו שהרי הניחו ברשותו ,חייב בעל
הבהמה לשל .

בחודשי הקרובי יתפוס מדור "שער לדי" את מקומו של המדור משפט והלכה – משפטי שאול  /הלכה פסוקה.
המדור "שער לדי" יעסוק בסוגיות יסוד במשפט העברי ויפתח לציבור הרחב פתח להבנת מושגי יסוד בתחו עבודת בית
הדי על פי די .בכ נבנה נדב נוס בקירוב משפט התורה לליבו של הציבור הרחב.

אופ -ההתחייבות של השומר
הרב יואב שטרנברג
כסיו לעיסוקנו ביסודות של דיני שומרי  ,טר שניגש לפרטי הדיני  ,נעסוק השבוע בשאלה כיצד נוצרת ההתחייבות של השומר
לשמור.
הגמרא בבבא מציעא )צט (.דנה במי ששאל חפ 7מחברו ,והמשאיל מתחרט על ההשאלה .ברור ,שמרגע שההשאלה התבצעה ,אי
המשאיל רשאי לחזור בו ,למש כל הזמ שהוסכ מראש ,כפי שהדבר נכו לגבי שכירות .השאלה היא מהו הרגע שבו 'מתבצעת'
ההשאלה  מהי נקודת ה"אל – חזור"? הגמרא מביאה דעה ,שעד שהשואל לא השתמש בפועל בחפ ,7המשאיל רשאי לחזור בו
מההשאלה ,א מסקנת הגמרא היא ש'כש שתקנו משיכה בלקוחות ,כ תקנו משיכה בשומרי '  מרגע שהשואל ביצע את אחד
מקנייני המטלטלי בחפ ,7אי המשאיל יכול לחזור בו.
הרמב" )הלכות שכירות פרק ב הלכה ח; הלכות שאלה פרק א הלכה ד; ש פרק ג הלכה ב( סובר ,שכש שעיסקת השאלה לא
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נגמרה לעניי חזרתו של המשאיל עד שנעשה קני משיכה ,הוא הדי שחובותיו של השומר לשמור ,מתחילות רק משעה שהתבצע
קני משיכה.
המשנה בבבא מציעא )פ (:אומרת " :שמור לי ואמר לו הנח לפני  שומר חנ " .בגמרא )ש פא (:מבואר ,שקבלת השמירה על ידי
השומר ,היא שהופכת אותו לשומר .התוספות )בבא מציעא צט (.הבינו ,שמהגמרא הזו עולה ,שחיובי השמירה של השומר אינ
תלויי במעשה קני ,אלא עצ ההסכמה של השומר לשמור ,מחייבת אותו מיד בחיובי השמירה .לכ ,בניגוד לרמב"  ,התוספות
סוברי שחיובי השמירה תלויי בהסכמת השומר לשמור בלבד .ורק לעניי יכולת הבעלי לחזור בה מהסכמת להשאיל
ולהשכיר ,נאמר הדי שמשיכה קונה בשומרי  .כשיטת התוספות סובר ג הרא"ש .לעומת זאת לדעת הרמב" צרי לומר
שהגמרא שמדברת על 'הנח לפני' מדברת ברשות השומר ,כ שמעשה הקני קיי  ,מכח קני חצר.
שיטה נוספת נזכרת בר" )חידושי לב"מ צט .(.הר" כותב בש יש אומרי  ,שתקנו משיכה רק בשואל ושוכר ,שקוני את החפ7
להשתמש בו ,ולכ המשיכה עושה מעשה קני עבור  ,וממילא אי הבעלי יכול לחזור .אבל בשומר שכר או שומר חינ  ,היות
שהמשיכה אינה מקנה כלו לשומר ,שהרי אי לו קני בגו החפ ,7ממילא לא סביר שהמשיכה תחייב את הבעלי  .אמנ  ,הר"
עצמו חולק בעני שומר שכר .לדעתו אצל שומר שכר ,משיכת החפ 7הרי היא תחילת מלאכה ,וממילא הבעלי מתחייב לשל לו
שכרו ,כדי מי ששכר פועל ,שתחילת המלאכה היא קני.
מדברי הר" והיש אומרי עולה ,שה סוברי באופ עקרוני כשיטת התוס' והרא"ש ,שמשיכה אינה מחייבת בחיובי השמירה,
משו שאילו היה כ ,ברור שהמשיכה היתה מועילה לחייב בחיובי השמירה ג שומר חינ ושומר שכר .מלבד זאת ,נית להסיק
מדברי הר" שלוש מסקנות) :א( שואל ושוכר קוני את החפ 7להשתמש בו )ב( שומר שכר ושומר חינ אינ קוני בחפ 7כלו )ג(
שומר שכר נחשב כפועל ,ותחילת המלאכה היא משיכת החפ.7
נמצא שיש בידינו שלוש שיטות עקרוניות בשאלה כיצד מתחייב השומר לשמור:
לדעת הרמב"  ,חיוב זה נעשה ע"י מעשה קני .מעשה הקני מועיל ה לחיובו של השומר לשמור ,וה לחוסר היכולת של הבעלי
לחזור בה .
לדעת התוספות והרא"ש ,חיובו של השומר לשמור נובע מעצ הסכמתו לשמור .לעומת זאת ,חוסר היכולת של הבעלי לחזור
בה  ,נובעת ממעשה קני.
לדעת הר" ,יש להבדיל בי שומר חינ ושומר שכר ,שאצל יש רק חיוב שמירה ,ובי שוכר ושואל ,שאצל יש לשומר קני בגו
החפ .7לכ ,אצל שומר חינ ושומר שכר ,המשיכה אינה מעלה ואינה מורידה כלל ,באופ עקרוני ,ורק קבלת השמירה יוצרת את
חיובי השמירה .לעומת זאת ,אצל שוכר ושואל ,חיובי השמירה ה תוצאה של הבעלות החלקית שיש לשואל ולשוכר בגו החפ7
)בתוכנה של בעלות זו דנו בארוכה בעבר ,כשדנו במהותה של עיסקת שכירות( ולכ ה תלויי במעשה הקני בגו החפ.7
לשיטת התוס' והרא"ש ,יש לשאול ,כיצד מתחייב השומר בחיובי השמירה ,א לא מש .קצות החוש )סימ שז סק"א( כותב,
ששומר נחשב כפועל ,ומיד כשהסכי לשמור ,הרי זה כתחילת מלאכה שמחייבת אותו ואת בעל הבית .קצות החוש עצמו מעיר,
שמדברי הר" משמע לא כ ,שהרי הר" כתב שרק המשיכה עושה תחילת מלאכה .כמו כ ,כפי שנראה עוד לקמ ,לא ברור בכלל
ששומר חינ נחשב כפועל ,ולכ דברי הקצות צריכי עיו .לעניות דעתי ,ההסבר הפשוט הוא ,שחיובי השומר נובעי מ'די ערב'.
הגמרא בסו מסכת בבא בתרא אומרת שערב מתחייב כאשר המלוה איננו מוכ להלוות אלא אחר הסכמת הערב ,בלא קני .טע
ההתחייבות הוא ,שכיוו שהמלוה לא היה מוכ לסכ את כספו ,אלא על סמ הבטחתו של הערב ,הערב גומר בדעתו לשל  .מכא
לומדי ראשוני רבי  ,שאד שהוציא הוצאות על סמ הבטחתו של חברו לכסות את הפסדיו במידה ויהיו ,יש להבטחה זו תוק
מחייב מדי ערב.
על פי עקרו זה יש לומר ,שג הבעלי  ,מוכ להפסיק ולשמור בעצמו על החפ ,7רק מחמת הבטחתו של השומר לשמור ,ולשל
במקרה של אבד החפ .7נמצא ,שהשומר הוא בעצ כעי 'ערב' לחפ .7ואפשר לומר ,שג כוונת הקצות כעי זה ,שאי השומר נחשב
כפועל ממש ,אלא שכש שבפועל התורה אמרה שתחילת המלאכה היא תחילת העיסקה של שכירות פועלי  ,וקונה לגבי חיובי
בעל הבית והפועל ,כ ג תחילת השמירה ,הנובעת מהסתלקות הבעלי  ,היא תחילת העיסקה לגבי שומרי  .אמנ  ,מלשו
הקצות לא משמע כ.

משפטי שאול
הוצאה מחודשת של הספר המכיל פסקי די עקרוניי של מו"ר מר הגאו הרב שאול ישראלי זצ"ל בשבתו
בבית הדי הגדול בירושלי  .בספר ג משא ומת בנושאי אלה ע גדולי הדור.
מחיר הספר ) B 80לח לקניה(

רוצי #לפתור בעיות עלפי ההלכה ובמסגרת החוק?
פנו אל" :משפט והלכה בישראל" טלפו 02'5382710 :-פקסBEITDIN@ERETZHEMDAH.ORG 02'5379626 :
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הרב מרדכי הוכמ-

הגג שהפיל את אגג
בירושלמי )סנהדרי פ"א ה"ב( מובא מעשה ברב גמליאל שרצה לעבר את השנה ,וזו לשו המעשה בתרגו חופשי:
"מעשה ברב גמליאל שאמר 'קראו לי שבעה זקיני לעלייה' ,ונכנסו שמונה!! אמר 'מי הוא שנכנס שלא ברשות?' עמד שמואל
ידד שכל
הקט על רגליו ואמר 'אני עליתי שלא ברשות ,הלכה נצרכה לי ונכנסתי לשאול עליה' .אמר לו רב גמליאל 'ומה ֶא ְל ָDד ֵמ ָ
ישראל יודעי שאילו ה ְ'נַיִ  ,אמרתי שאתה אחד מה!' .ואפילו כ לא עיברו את השנה באותו היו  ,והאריכו בו בדברי תורה;
ועיברו אותה ביו שאחריו".
המעשה מעורר תמיהה עצומה .מדוע רב גמליאל תלה את הריבוי במספר הנוכחי  בכוונות זדו .א מותר לתלמידי לעלות כדי
ללמוד הלכה שנצרכת לה  ,הוא היה צרי להניח שה"שמיני" שעלה שלא ברשות  עלה לש המטרה הזו .ואי יתכ בכלל ,שמישהו
ירצה להצטר לבית הדי במזיד ,מבלי שהדבר יתגלה מייד בתחילת הדיו?!
ידד' .אול מצד שני
ג תשובתו של רב גמליאל טעונה ברור ,מצד אחד הוא משבח את שמואל הקט ,והוא משווה אותו ל' ֶא ְל ָDד ֵמ ָ
ידד' יהיו חברי בסנהדרי שמשה נצטווה לאסו; ונמצא שרב גמליאל משווה אותו למי
מקובלנו 1שהקב"ה לא חפ 7ש' ֶא ְל ָDד ֵמ ָ
שהקב"ה לא זימ אותו!!
כאשר מעייני בפסיקת הרמב"  2נוס קושי גדול .הרמב" כותב שראש הסנהדרי מזמי באופ אישי את הדייני שיהיו בעיבור
השנה .לשיטתו ,לא יתכ שרב גמליאל אמר את המשפט הראשו שבמעשה הזה  'קראו לי שבעה זקיני לעלייה'!!
הפליאה שטמונה במעשה התמוה הזה  משמשת דר של חז"ל לרמוז לנו להעמיק ולהתבונ במשמעויות הסמליות שרמוזות בו.

המחלוקת בי -בתי המדרשות ביחס ל"עיבור השנה"
המאמר הקוד "מי שעלה שלא ברשות ירד" ד כבר בסמליות שבמעשה דומה שמובא בתלמוד הבבלי )סנהדרי ד יא ,א(; והתבאר
ש"עיבור השנה" משמש באגדות חז"ל כרמז סמלי לדיו בשאלה הא הגיע כבר "חודש אדר" בשלב הגאולה .בתחילת המאמר
הנוכחי נחזור על עיקרי הדברי .
"חודש אדר" זה ,הוא שלב שנראי בו עדיי סימני ה'חור' של הגאולה  א החלו להראות כבר סימני ה'אביב' של הגאולה .בשלב
ה'חור' של הגאולה  מופיעי "חייליו" של משיח ב יוס; שמקרבי את הגאולה בכוח האד ולא מתו בטחו בניסי הקב"ה.
בשלב ה'אביב' של הגאולה  מופיעי "חייליו" של משיח ב דויד; שמקרבי את הגאולה באמצעות העמל בחוקי התורה ומתו
אמונה בנפלאות הקב"ה .בשפת הסמלי של חז"ל דיו ב"עיבור השנה" מרמז לדיו בשאלה הא הגיעה כבר העת לפעולת "חייליו"
של משיח ב דויד או שמא לא .והחלטה על "עיבור השנה" משמעותה "דחיית האביב" ,ודחיית העת לפעול לקירוב הגאולה באמצעות
"חייליו" של משיח ב דויד.

משה רב 3מל -ל'שבעה' ואת מוהל -ל'שמונה'

במעשה שבירושלמי רב גמליאל ביקש ש'יקראו' לו 'שבעה' לעלייה ונכנסו 'שמונה' .סמלי אלו מוזכרי ג בפסיקתא דרב כהנא
)מנדלבוי  ,כח(:
" ' ֶ* ֵח ֶלק ְל ְִ 6ב ָעה' )קהלת יא ,ב(  זה דור שמל משה ל' ְִ 6ב ָעה'' ,וְ ַג ִל ְ6מ7נָה' )ש (  זה דור שמל יהושע ל' ְ6מ7נָה' .אמר לו
הַ '4ע וגו' וְ ' ב מֹל ֶאת ְ&נֵי יִ ְָ 9ר ֵאל ֵ6נִ ית'
:מר ה' ֶאל יְ G
הקב"ה ,משה רב מל ל'שבעה' ואת מוהל ל'שמונה' שנאמר ' ָ& ֵעת ַה ִהיא ַ
י6ית' אי את מוהל".
)יהושע ה ,ב( .לברית ' ֵ6נִ ית' את מוהל ,לברית ' ְִ 6ל ִ
בתורה נאמר )ויקרא יב ,ג(ַ " :בַ 4#ה ְִ Iמינִ י יִ 4Hל ְ& ַ9ר ָע ְר ָלת ."4ופשוט וברור  שמשה רבנו לא הפר את הציווי הזה ,ולא מל את בני
ישראל ברית מילה רגילה ביו השביעי .ה"מילה" שמוזכרת כא היא ביטוי מושאל לפעולה שנועדה להכשרת אד לקבלת מעלה
מסוימת .המדרש מלמדנו ,שבתקופת משה מעלת ה'שבע' היתה המעלה שהתאימה לע ישראל ,ומשה רבנו הכשיר אות לכ .אול
לאחר שבני ישראל נכנסו לאר 7ישראל  מעלת ה'שמונה' היא המעלה שמתאימה לע ישראל; ויהושע נצטווה להכשיר לכ.
הדרשה מזהה בי המספרי 'שני ' ו'שמונה' ,ובי המספרי 'שלוש' ו'שבע' .והקבוצות הללו מופיעות בדרשה כסמלי ניגודיי .
כאשר יהושע מתבקש למול את בני ישראל ל'שמונה' הוא מל אות 'שנית'  ,מפני ש'שמונה' ו'שני ' ה בעלי אותה מהות .לשיטת
המדרש הזה 'שנית' מסמל דבר רצוי ,ואילו 'שלישית' מסמל דבר שאינו רצוי.
במאמר "המתמטיקה של רועי הבקר והצאן" התבאר שספר שמואל מזהה את הגאולה בדר הטבע  ע המספרי 'שלוש' ו'שבע'; והוא
מזהה את הגאולה בדר האמונה והתורה  ע המספרי 'שני ' ו'שמונה' .וא כא  המעשה שבירושלמי חוזר ומשתמש בסמלי
שמופיעי בספר שמואל.

ר9אי '#אל ה'עליה' )ה'גג'(
ה' ְִ :

המעשה ברב גמליאל ביקש ש'יקראו' לו 'שבעה' ל'עליה' ,לאחר מכ הוא מהלל את חשיבות המספר ' ְ'נַיִ '; חוזר על סמלי
שמופיעי בתהלי המלכת שאול )שמואל א ט ,ב  י ,ח(:
ֲלה ָה ִעיר ַ ...ו ַ=עֲלָ 9ה ִעיר ...
ֹאב ְדנָה ָה ֲאתֹנ4תֵ ...ה ָHה ע ִֹליַ &ְ #מע ֵ
ָמ ְע ָלה ָ5ב ִַֹ Kמ ָJל ָה ָע ַ ...:ו* ַ
" ...וְ לָ 4היָה ֵב ְ'מ'ָ 4א לִ ...מ ִ; ְכמ 7ו ַ
ֲלה ְל ָפנַי ַה ָ& ָמה ...וַָ *ֵ ִ#ל ֶה ָמק&ְ 4רֹא'
ֹאמר :נ ִֹכי ָהר ֶֹאה ע ֵ
ַע ְ'מ ֵאל ֶאת ָ'א ל ַוֶ #
את ַלעֲל7ת ַה ָ& ָמהַ ...:וַ #
וְ ִהֵLה ְ'מ ֵאל י ֵֹצא ִל ְק ָר ָ
ֵרד ֵמ ַה ָ& ָמה ָה ִעיר
ִָ 9ל ְפנֵי ָ'א ל ַ ...וְ #
יה ַוֶ #
ָר ַה ַ&ָ Mח ֶאת ַה4Iק וְ ֶה ָע ֶל ָ
ֹאמר ְ'מ ֵאל ַל ַ&ָ Mחַ ...וֶ #
ר9אי #וְ ֵה ָHה ִ> ְ6ל ִֹ6יִ #אי'ַ :וֶ #
ַה ְִ :
ַא ַ' ְ) ֶח ֶָ &ְ ...Nל ְכ ְ* ָ ַה4#
ַ>ִ 6מ 9וַיְ ִהי ַ>עֲל7ת ַה ַַ Iחר וַ=ִ ְק ָרא ְ'מ ֵאל ֶאל ָ'א ל )הגג( ַה ָ@גָה ֵלאמֹר ק ָמה ו ֲ
וַיְ ַד ֵ&ר ִע ָ'א ל ַעל ַה@ָגַ :ו= ְ
ֹ6ת
ֹ6ה גְ ָדיִ י וְ ֶא ָחד נ ֵֹ9א ְ6ל ֶ
ָ'י ע ִֹליֶ ...#א ָחד נ ֵֹ9א ְ6ל ָ
ֹ6ה ֲאנ ִ
ָ'י  ...וְ ָח ַל ְפ ָ* ִמ ְָ ... Iמ ָצא ָ ָ6ְ Iל ָ
את ְ6נֵי ֲאנ ִ
ֵמ ִע ִָ Hדי ָמ ָצ ָ
י"...
&4אי ֵא ֶל ָ
*4חל ַעד ִ
ֵ
ָמי
ָתנ ְל ָ ְAֵ 6י ֶל ֶח ְ 6ִ ...ב ַעת י ִ
ֵבל יָיִ  ...:וְ נ ְ
ִJְ Jר4ת ֶל ֶח וְ ֶא ָחד נ ֵֹ9א נ ֶ
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שמואל היה גר במקו גבוה ור שנקרא "רמה" ,והבמה שעליה ישבו "שלושי " ה"קרואי " היתה במקו הגבוה ביותר ש ;
ולפיכ היה צרי לעלות אליה .המספר "שלושי " מרמז לגאולה בדר הטבע .ושאול הוזמ "לעלות" ולהיות בראש ה"קרואי "
הללו .ג בהמש שמואל מדרי את שאול שהוא צפוי לפגוש במתח שקיי בי המספרי 'שני ' ו'שלוש' .במעשה שבירושלמי
"שבעת" ה"קרואי " "לעליה"  מקבילי ל"שלושי " ה"קרואי "; מפני שהמשמעות של המספרי הללו היא זהה ,והיא מסמלת
גאולה בדר הטבע.

יה" .הכתוב אינו קורא למנה הנוספת בשמה המדויק ,הוא מדגיש את האופ שבו
שאול מקבל מנה מיוחדת שנקראת " ַה4Iק וְ ֶה ָע ֶל ָ
יה"; זאת ,כדי להדגיש את צד ה"עליה" ככל האפשר .3ג בהמש ,כאשר ה יורדי אל העיר ,שמואל
היא הוגשה " ַה4Iק וְ ֶה ָע ֶל ָ
מחפש מקו גבוה לדבר בו ע שאול ,הוא מדבר עמו "על  הגג" .והיו ששאול נמשח בו למל מתחיל מ"קריאה" אל 'הגג' .כל זאת
מתו הבנה ששילוחו לתחילת מלכותו  יתחיל מה'קריאה' אל 'הגג'.

הגג )העליה( ברמה

ספר שמואל מדגיש את הגג באמצעות השימוש בקרי וכתיב .בקריאה נאמר" :וַ=ִ ְק ָרא ְ'מ ֵאל ֶאל ָ'א ל )הגג( ַה ָ@גָה"; אול המילה
' ַה ָ5גָה' נכתבה באופ הבא  'הגג' .הכתיב המיוחד מרמז לקשר שבי מלכות שאול לבי נבואות בלע )במדבר כד ,גח(:
ַBא ַמ ְלכGת"4
י יִ ְָ 9ר ֵאל ...וְ ָירֵֹ #מ ֲאגַג ַמ ְל> 7ו ְִתֵ C
י ַי ֲעקֹב ִמ ְ' ְJנ ֶֹת ָ
ֹאמר נְ Gא ִ& ְל ָע ַ ...מה ֹMב א ָֹה ֶל ָ
"וַPָ ִ#א ְמ ָ'לַ 4וַ #
שליחותו של שאול למל מתחילה בעיר רמה על הגג והיא מתאימה מבחינת הצליל הלשוני לדברי בלע " :וְ ' ָירֵֹ '#מ' ֲאגַג'  ַמ ְל.4"4J
"וְ ָירֹ "#מקביל ל"רמה" ולהתרוממות של שאול למקו ה"ר " שבעיר הזו; ו"הגג" מקביל ל"אגג" שהיה מל עמלק .התהלי כולו
ַBא ַמ ְלכGת."4
מתאי ג להמש דברי בלע " :וְ ִתֵ C
הפרשני נחלקו )במדבר ,ש ( מדוע ' ֲאגַג' ,המל העתידי של עמלק ,מוזכר בנבואת בלע  .יש מי שאומר שזו נבואה על העתיד ,וכש
שהנביאי ידעו על כורש בטר נולד ,כ בלע ידע על ' ֲאגַג' בטר נולד .ויש מי שאומר שכל מלכי עמלק נקראו בש ' ֲאגַג' .אול
מכ ששמואל הנביא טורח וממלי את שאול על 'הגג' ,נית ללמוד שהקשר שבי ' ֲאגַג' לבי 'הגג' הוא לא רק קשר בצליל  אלא ג
קשר במשמעות.
' ֲאגַג' מייצג את 'הגג' של הגויי  .בכתיב של הפרשיה הזו כתוב ששמואל קורא לשאול 'הגג'; מפני שהמל החדש ,שהוא 'הגג' של ע
ַBא ַמ ְלכGת;("4
ישראל ,צרי להתמודד ע ' ֲאגַג'  שמסמל את 'הגג' של הגויי ' .הגג' של ע ישראל צרי להיות נישא יותר )"וְ ִתֵ C
ולפיכ תהלי המלכת שאול מתחיל ב'עליה' אל 'הגג' וממשי ב'עליה' רוחנית  והוא מתנבא.

משמעות השֲ ' #אגַג'

ֶ" .האב עזרא כותב ש
ָתד ִ* ְהיֶה ְל ָ ַעל ֲא ֵזנ ָ
ֶ '3שבכתוב )דברי כג ,יד(" :וְ י ֵ
הש ' ֲאגַג' מתחיל ב' ֲא' והוא דומה בכתיבתו למילה ' ֲא ֵזנ ָ
ֶ' היא אות שנוספת על השרש זו" שמשמעותו כלי זי .נית להשלי מדברי אלו  ג על הש ' ֲאגַג'; ונית לומר,
שה' ֲא' שב' ֲא ֵזנ ָ
שה' ֲא' שב' ֲאגַג' היא אות שנוספת על השורש; והשורש של הש ' ֲאגַג' הוא גו"ג; ומשמעותו מקו גבוה.
ולפי מה שמתבאר במשמעות הש ' ֲאגַג' ,נית לומר שג '45ג' ו' ָמג4ג' שידועי במסורת על מלחמת '45ג ו ָמג4ג' ה שמות שמסמלי
ֶי ֶאל @7ג ֶא ֶרַ 7ה ָDג7ג ."...הכתיב של המילה ' ֶא ֶרַ 7ה ָHג4ג' הוא
:ד ִ9י ָRנ ָ
מציאויות 'גבוהות' .בנבואת יחזקאל )לח ,ב( נאמר " ֶ& ָ
קשה שהרי ה"א הידיעה אינה מופיעה לפני ש של מקו או ש של ע  .5אול לפי מה שהתבארָ ' ,מג4ג' אינו מייצג ש של מקו או
ש של ע  ,אלא הוא מייצג מציאות גבוהה; והאות ' ָמ' שבתחילתו היא אות שנוספת על השורש גו"ג.6
ַPא ַמ ְלכGת "4הוא
ה ' ֲאגַג' ,וה '45ג' ו' ָמג4ג' ,ה שמות שמסמלי מציאויות גבוהות )ג"גיות( .כאשר בלע מנבא "וְ ָירֹ ֵמ ֲאגַג ַמ ְל 4Jוְ ִתֵ L
אינו מתכוו רק ל' ֲאגַג' הפרטי .אלא ל"מציאות גבוהה"  מציאות גגי"ת  שעומדת ומתנגדת לע ישראל .אול המל של ע ישראל
ירו ויתנשא מעליה וינצח אותה.7
ה'קריאה' של רב גמליאל ל'שבעה' אל ה'עליה' ,חוזרת על משמעות ה'קריאה' של שמואל לשאול אל 'הגג' .מדובר ב'קריאה' למי
שמתאי לבוא ול'התעלות'  כדי הילח במציאות ג"גית שמאיימת על ע ישראל.

המציאות הג"גית

בנבואת בלע נאמר )במדבר כד ,כ(:
ֲדי א ֵֹבד":
;ח ִרית 4ע ֵ
ֲמ ֵלק וְ ֲ
א6ית @7יִ  #ע ָ
ֹאמר ֵר ִ
ֲמ ֵלק וַPָ ִ#א ְמ ָ'לַ 4וַ #
ַרא ֶאת ע ָ
" ַוְ #
א'ית 45יִ " משמעותו שעמלק היה נחשב באותה העת ב"ראש העמי " .8ג א הדבר אינו מוסכ על כול  ;9הרי
הרמב" כתב ש" ֵר ִ
שעמלק חש עצמו כאילו הוא נמצא ב"ראש העמי " ,וכאילו הוא נמצא "על הגג" של העול  .כאשר ישראל היו בדר לארצ  ,עמלק
חש שהוא עומד לאבד את התדמית העצמית ה"גבוהה" שיש לו ,והוא קיב 7תחתיו עמי נוספי כדי להילח בישראל .10וכאשר
ֲמ ֵלק
הַ '4ע ֶאת ע ָ
ַחלֹ' יְ G
יהושע נלח בעמלק הוא נאל 7להילח לא רק בעמלק ,אלא ג בעמי שעמלק קיב 7תחתיו )שמות יז ,יג(ַ " :וֲ #
וְ ֶאת ַעְ 7Dל ִפי ָח ֶרב".
הש 'גוג ומגוג' מגלה שג כא מדובר במציאות שחשה עצמה כאילו היא "על הגג" של העול  .כאשר ע ישראל נאחז בארצו' ,גוג
ומגוג' חש שהוא נדחק ממעמדו הגבוה; וג הוא יקב 7עמי נוספי כדי להילח בע ישראל; אול ג הוא יפול.
במש הדורות היו כמה מלכי גויי שחשו עצמ "על הגג של העול " וקיבצו עמי למלחמה בע ישראל; ונית היה לראות
במציאויות האלו מלחמת גוג ומגוג .11וג כאשר המלחמה הזו אינה מתבצעת באופ מוחשי היא קיימת באופ תתמודע בכל דור
ֲמ ֵלק ִמֹDר ֹDר" )שמות יז ,טז(.
ודורִ "  .12מ ְל ָח ָמה ַלה' ַ&ע ָ

מי מתאי #להילח #במציאות הג"גית?

כדי להילח במציאות הגגי"ת שמאיימת על ע ישראל צרי לבחור באנשי שמתאימי למשימה; אנשי שיוכלו להיות מציאות
יותר גגי"ת )גבוהה( מהג"ג של הגויי  .מי מתאי להיות "קרוא" ל"עליית הגג" הזו?
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במלחמה הראשונית בעמלק אנו נפגשי לראשונה בדמותו של יהושע )שמות יז ,ט(:
ֲמ ֵלק"...
ָ'י וְ ֵצא ִה ָ) ֵח ַ&ע ָ
הַ 67ע ְ& ַחר ָלנ ֲאנ ִ
ֹאמר מ ֶֹ'ה ֶאל יְ E
" ַוֶ #
הכתוב לא מסביר כא מדוע יהושע נבחר למשימה הזו .אול דבורה הנביאה מרמזת לכ )שופטי ה ,יד(ִ " :מ ִLי ֶא ְפ ַריִ ָ' ְר ָ'
י ."...דבורה מגלה שיש קשר מיוחד בי אפרי #ובנימי -לבי המלחמה בעמלק )המציאות הג"גית
ֲמ ֶמ ָ
ָמי ַ&ע ָ
י ִבנְ י ִ
;ח ֶר ָ
ֲמ ֵלק ֲ
ַ&ע ָ
שמאיימת על ע ישראל( .תרגו יונת ב עוזיאל )שמות מ ,יא( ממשי את הכיוו הזה ,ומגלה שהקשר הזה קיי ג לגבי מלחמת
גו"ג ומגו"ג; ומשיח ב אפרי שיוצא מיהושע  הוא זה שיכריע את גוג ואת סיעתו.
שמואל ידע שהמל הראשו שיקו לע ישראל יתחיל את מלכותו בתהלי של 'עליה' ,הוא "קרא" לו להתחיל את היו הראשו
ַPא ַמ ְלכGת .("4בר ,
למלכותו מהג"ג; כדי שהג"ג של ע ישראל יתנשא על הג"ג של הגויי וינצח אות ; ) "וְ ָירֹ ֵמ ֲאגַג ַמ ְל 4Jוְ ִתֵ L
שמואל לא ידע מתחילה מי מתאי למשימה הזו ,הקב"ה הודיע לשמואל שהוא בחר במישהו משבט בנימי למשימה הזו; הוא גילה
בכ  ש"חייליו" של משיח ב יוס ה אלו שמתאימי לעלות ראשוני אל 'עליית הגג' של ע ישראל.

והאריכו בו בדברי תורה; ועיברו אותה ביו #שאחריו.

לשיטת הרמב"  המעשה ברב גמליאל שרצה "לעבר את השנה" וביקש ש"יקראו" ל"שבעה" אל ה"עליה"  לא יתכ כפשוטו.
המעשה חוזר על סמלי שמופיעי בספר שמואל .המספר "שבעה" מסמל את הפעילות של משיח ב יוס באמצעי טבעיי ;
והמעשה מרמז שרב גמליאל הכריע ש"חייליו" של משיח ב יוס ה עדיי אלו שמתאימי "לעלות" ולהילח במציאות הגגי"ת
המאיימת של גוג ומגוג; ולכ ה"שבעה" אלו שעדיי "קרואי " אל ה"עליה" .אול שמואל הקט התנגד לכ .המספר "שמונה"
מסמל את הפעילות של משיח ב דויד באמצעות התורה; והמעשה מרמז ששמואל הקט היה סבור שהגיעה כבר "חודש אדר של
הגאולה"; והגיעה העת ל"קרוא" לחייליו של משיח אל ה"עליה"; ולהילח במציאות הגגי"ת המאיימת  באמצעות עמל התורה.
רב גמליאל חלק כבוד לשיטתו של שמואל הקט; שהרי בסופו של דבר ,דויד ה"שמיני" החלי את שאול וה"שבעה" ;13ולכ האריכו
באותו היו בדברי תורה .אול רב גמליאל לא חזר בו משיטתו שטר הגיעה העת הזו; ולפיכ" ,עיברו את השנה" ביו שאחריו.
רב גמליאל הודיע ש"חודש אדר של הגאולה" טר הגיע; ו"חייליו" של משיח ב יוס ה עדיי אלו שמתאימי "לעלות" ולהילח
כנגד המציאות הגגי"ת המאיימת.
_______________________________________________________

 1רש"י )במדבר יא ,כו( לפי ה"יש אומרי " שבספרי )צה(.
" 2אי מעברי את השנה אלא במזומני לה .כיצד ,יאמר ראש בית די הגדול לפלוני ופלוני מ הסנהדרי  'היו מזומני למקו פלוני
שנחשב ונראה ונדע א שנה זו צריכה עיבור או אינה צריכה') "...קידוש החודש ד ,ט(
 3ר' שמואל בר נחמ אומר בתלמוד הירושלמי )מגילה פ"א הי"ב( שהמנה הכילה את כל מה שנמצא 'על' השוק ,את היר וג את מה ש'על'
היר ,שהוא "כ היר" )'שופה'='שופי'(; כלומר את ה'על' וג את מה ש'על' ה'על'.
 4וכאשר הרציתי את עיקרי הדברי בפני ידידי הרב מרדכי אברהמי ,העירני שהראי"ה קוק כבר הדגיש את הנקודה החשובה הזו בתהלי
המלכתו של שאול )סידור עולת ראיה ,ר"ח רגלי וחגי  ,מגילה(" :שאול' ...וְ ָירֹ ֵמ ֲאגַג ַמ ְל  '4Jשקיבל מלכותו על הגג ,שדיבר
עמו שמואל ש "...
 5רד"ק ש .
 6ובדומה לש " ָמנ) "4משלי כט ,כא( שהאות ' ָמ' נוספה בו על השורש ני" שמשמעותו צאצא.
 7ג ָה ָמ ָה ֲאג ִָגי היה גג"י ,והוא גדל ו'התנשא' מ'על' כל השרי )אסתר ג ,א(Gַ @ִ ..." :ל ַה ֶֶ Hל ְ ֲא ַח ְ'וֵרֶ '4את ָה ָמ ֶ& ַה ְָ Hד ָתא ָה ֲאג ִָגי
ַBא ַמ ְלכGת  "4בסופו של דבר מרדכי התנשא
ֶָ 9את ְִ Jסאֵ 4מ ַעל ָJל ַה ִָ Pרי " .אול כפי שבלע התנבא  " ְו ָירֵֹ #מ ֲאגַג ַמ ְל> 7ו ְִתֵ C
ֵַ Bאהַ 9וֶ #
ו ְַינ ְ
ֳכי ַעל ֵ&ית ָה ָמ"; ולאחר מכ נאמר )אסתר ט ,גד(" :וְ ָכל ֵָ 9רי
ַ* ֶֶ 9א ְס ֵ*ר ֶאת ָמ ְרַ D
וגדל מעליו; ובהמש המגילה נאמר )אסתר ח ,ב(  "ו ָ
ֳכי ְ& ֵבית ַה ֶֶ Hל ְ
יה Jִ :י גָד7ל ָמ ְרַ D
ֲל ֶ
ֳכי ע ֵ
ָפל ַַ Rחד ָמ ְרַ D
ִַ Bאיֶ #את ַה ְ#ה ִדי ִJי נ ַ
אכה ֲא ֶ'ר ַל ֶֶ Hל ְ ְמנ ְ
ַה ְִ Hדינ4ת וְ ָה ֲא ַח ְ' ְַ Dר ְRנִ י וְ ַה ַRח4ת וְ ע ֵֹ9י ַה ְָ Hל ָ
ה7ל ְְ 3וגָד7ל".
ֳכי ֵ
ה4ל ְ ְ& ָכל ַה ְִ Hדינ4ת ִJי ָה ִאי' ָמ ְרַ D
וְ ָ' ְמעֵ 4
א'ית 45יִ  ,כי בראש העמי יחשב ,כי גבורי היו ואנשי חיל למלחמה") .רמב" ,ש (
 ..." 8ואמר כי הוא עתה ֵר ִ
א'ית 45יִ ' ,כי ה יחשבו בראש הגוי  .ולא היה כ".
 9האב עזרא כותב ש ..." :ורבי פירשוֵ ' ,ר ִ
וְאל
 10ג ָה ָמ ָה ֲאג ִָגי היה גג"י ,וקיב 7עמי להילח בע ישראל )אסתר ג ,יביג( ..." :וֵַ Jָ ִ#תב ְָ Jכל ֲא ֶ'ר ִצ ָה ָה ָמ ֶאל ֲא ַח ְ' ְַ Dר ְRנֵי ַה ֶֶ Hל ְ ֶ
;&ד ֶאת ָJל ַה ְ#ה ִדי "...
ָע ְ ...ל ַה ְ' ִמיד ַל ֲהרֹג ְל ֵ
ְאל ֵָ 9רי ַע ו ָ
ַה ַRח4ת ֲא ֶ'ר ַעל ְמ ִדינָה ְמ ִדינָה ו ֶ
" 11ביקש הקדוש ברו הוא לעשות חזקיהו משיח ,וסנחריב גוג ומגוג .אמרה מדת הדי לפני הקדוש ברו הוא :רבונו של עול ! ומה דוד
מל ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפני  לא עשיתו משיח ,חזקיה שעשית לו כל הנסי הללו ולא אמר שירה לפני  תעשהו
משיח?" )סנהדרי ד צד ,א(
 12ה"פרי צדיק" ד ביחס שבי תקופת מלחמת גוג ומגוג לבי התקופות השונות ,וזו לשונו )פרשת שמיני ,ט(:
"איתא בגמרא )שבת ד קיח א( :כל המקיי שלש סעודות בשבת ניצול משלש פורעניות ,מחבלו של משיח ,ומדינה של גהינ ומלחמות
גוג ומגוג .ולהבי זה אי שיי בכל פרט נפש להיות ניצול מחבלו של משיח ומלחמת גוג ומגוג שיהיה רק באותו הדור בלבד? ויותר פלא
דבעל המימרא היה בר קפרא שהיה בימי רבי .ובסנהדרי )ד צז ב( אמרו ז"ל שקוד לשמוני וחמשה יובלות לא יבא משיח ,ולפי
חשבו הזה היה דור כמאתיי שנה קוד זמ ביאת המשיח ,ואי אמרו על דור ניצול מחבלו של משיח על כל פרט נפש? א העני
הוא על דר שאמרו ז"ל )ש צב א( כל מי שיש בו דיעה כאלו נבנה בית המקדש בימיו ,דהיינו שכל נפש מישראל יש בכוחו לבנות המקדש
בפנימיות ע מדת ימיו הג שבפועל הוא המניעה מהכלל ,ע כל זאת ברוחניות יש מציאות בני בית המקדש בכל נפשות ישראל בפרט,
וממילא ג התיקוני מחבלו של משיח ומלחמות גוג ומגוג ישנ ג כ ברוחניות בכל פרט נפש".
 13ה"שמיני" "הקט"  מתאי לתפקיד יותר מה"שבעה"; ושמואל "הקט" סבור שאפשר להמלי את ה"שמיני" ה"קט" עוד לפני
ֹאמר ְ'מ ֵאל ֶאל יִ ַ'י לֹא
ֲבר יִ ַ'י ְִ 6ב ַעת ָ&נָיו ִל ְפנֵי ְ'מ ֵאל ַוֶ #
שממליכי את שאול ואת אלו ששייכי ל"שבעה" )שמואל א טז ייב(ַ " :ו ַ#ע ֵ
ֹאמר ְ'מ ֵאל ֶאל יִ ַ'י ִ' ְל ָחה וְ ָק ֶח... L
ֹאמר ע4ד ָ';ר ַה ָָ :ט -וְ ִהֵLה ר ֶֹעה ַ&ֹYא ַוֶ #
ֹאמר ְ'מ ֵאל ֶאל יִ ַ'י ֲה ַתַ Hהָ ְLע ִרי ַוֶ #
ָב ַחר ה' ָ& ֵא ֶ)הַ :וֶ #
ֹאמר ה' ק ְמ ָ' ֵחה ִJי זֶה ה א":
יאה ַ ...וֶ #
וַַ 'ְ ִ#לח וַיְ ִב ֵ

לע"נ אמו"ר רחל בת ר' בנימי -בוני #ע"ה
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)מתו ח"ג(

קוויבק ,קנדה

Quebec, Canada

תשנ"ג

שימוש בממחטות לחות בשבת
שאלה
הא מותר להשתמש בשבת במטפחות נייר לילדי )ובפני יש סבו(?

תשובה
קיימי בשוק סוגי שוני של ממחטות לחות לניקוי התינוק ,מה לחות יותר ומה לחות פחות.
באר7ישראל קיימת חברה שמייצרת ממחטות לחות ע "הכשר" לשבת ,1וה חתוכות ופחות לחות מאחרות .בקשר
לממחטות האחרות ,יש לוודא לפני שבת ,א אי טיפות זבות מ הממחטה כאשר משתמשי בה ,ואז ג השימוש
בממחטות אלה בשבת מותר .2אבל ג א זבות טיפות נוזל מ הממחטה בשעת השימוש ,יש לסמו  במקו הצור  על
המקילי להתיר את השימוש בה ,ובלבד שיקנח בנחת ובזהירות.3
ואול כאשר לכלו דבוק בתינוק ,ויש חשש שאכ יסחוט את הממחטה ,יש להסיר תחילה את הלכלו בממחטה יבשה,
ורק אחר כ לקנח את השאריות בלחה ,ויש לקנח בנחת.4
ובכל מקרה יש להפריד את הממחטות זו מזו לפני שבת.5
___________________________________________________
1
2

3

4
5

הכשר של הראשל"צ הרה"ג ר"מ אליהו.
לפי עצתו של הרב מרדכי אליהו ,כי אז אי חשש סחיטה כלל ,וזה דומה למה שהביא ס' "שמירת שבת כהלכתה" )פרק יד סעי לג(,
ומקורו ב"משנה ברורה" )סי' תריג ס"ק כה(.
"ילקוט יוס" )חלק שבת ב ,סי' שב סעי לא ובהערה ש ( ,ועוד עיי שו"ת "אגרות משה" )או"ח ח"ב סי' ע ,ד רסג( ושו"ת "הר
צבי" )ח"א סי' קצ(.
עיי "שמירת שבת כהלכתה" פרק יב סעי מ ובהערה ש .
"שמירת שבת כהלכתה" פרק כג סעי טז.

בש צוות המשיבי ובברכת התורה,
הרב יוס כרמל
הרב משה ארנריי
ראשי הכולל
ג אני מאשר:
הרב שאול ישראלי

בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות  -ההסתדרות הציונית העולמית

שו"ת "במראה הבזק" ,חלקי #א'' ו'
תשובות לשאלות מרבני הגולה .השאלות מבטאות את המצב מיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנו .התשובות
מתמודדות ע המציאות בעול מודרני מתפתח בדר של "דרכיה דרכי נע " .הספרי עוסקי בארבעת חלקי ה"שלח ערו"
תו ניסיו לקחת בחשבו ג את החלק החמישי ההופ את התורה ל"תורת חיי ".
מחיר מבצע לששת הכרכי  B 300במקו ) H 360לח לקניה( )טל' (025371485

חדש!!! שו"ת "במראה הבזק" במהדורה מהודרת! מחיר מבצע לששת הכרכי H 400 #במקוH 480 #

