
 

 

 

 
 

  

  
 
 
 
 
 
 

 

 פ"אתש נשא 
 

ל ֵעֶדר  הישיבה הראשונה בגוש עציון. מי הקים ולמה?, ִמְגדַּ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 'ארץ חמדה'כולל  , ראשרב יוסף כרמלה
 

ֹצֵלָעה" הּוא ְנֻאם ְיֹקָוק ֹאְסָפה הַּ ּיֹום הַּ ְך ְיקֹ  בַּ נֲַּהָלָאה ְלגֹוי ָעצּום ּוָמלַּ ֹצֵלָעה ִלְשֵאִרית ְוהַּ ְמִתי ֶאת הַּ ֲאֶשר ֲהֵרֹעִתי: ְושַּ ֵבָצה וַּ ִנָדָחה ֲאקַּ ר ְוהַּ ָוק ֲעֵליֶהם ְבהַּ
ד עֹוָלם: פ ָתה ְועַּ ָתה   ִצּיֹון ֵמעַּ ל ֵעֶדרְואַּ ֶמְמשָ  ִמְגדַּ ת ִצּיֹון ָעֶדיָך ֵתאֶתה ּוָבָאה הַּ םֹעֶפל בַּ ת ְירּוָשָלִ ְמֶלֶכת ְלבַּ  ח(. -ד' ו) "ָלה ָהִראֹשָנה מַּ

 בחסדי השם, נבואת מיכה נראית מתגשמת בימינו. קיבוץ גלויות אחרי שבר נורא, קוממיות מדינית והצלחה אדירה. 
 נקווה שבקרוב נזכה גם להשכנת שכינה. 

ְת ְמִשיָחא ְדִיְשָרֵאל ְדָטִמיר ִמן "תרגום יונתן במקום )שגם רש"י מצטטו( מוסיף לו נופך ומפרש את הפסוקים על התגלות המלך המשיח:  ְואַּ
ְלכּות ְכִנְשָתא  ְדָמָאה ְלמַּ ְלכּוָתא ְלֵמיֵתי ְוֵייֵתי ִשְלטֹוָנא קַּ  ". ִדירּוְשֵלםֳקָדם חֹוֵבי ְכִנְשָתא ְדִציֹון ָלְך ֲעִתיָדא מַּ

ל ֵעֶדרהביטוי  ֵּיט ָאֳהֹלה ֵמָהְלָאה "מופיע גם בספר בראשית:  ִמְגדַּ ע ִיְשָרֵאל וַּ ִּיסַּ ל ֵעֶדרוַּ   (.ה כא"ל) "ְלִמְגדַּ
ָמןּוהמיוחס ליונתן שם מתרגם: " ְגְדָלא ְדֵעֶדר ַאְתָרא ְדִמתַּ ָלא ְלמַּ ְשְכֵניּה ִמן ְלהַּ ס ְלמַּ ל יֲַּעֹקב ּוְפרַּ ָיא ְנטַּ ְלָכא ְמִשיָחא ְבסֹוף יֹומַּ  ".ָעִתיד ְדִאְתְגֵלי מַּ

ל ֵעֶדרכלומר, הוא מזהה את  עם המקום שממנו יתגלה המלך המשיח. פסוק זה מופיע בסמיכות לפסוקים העוסקים בקבורת רחל  ִמְגדַּ
מקום זה עם הגבעה המתנשאת מעל ובהמשך מסעה של משפחת יעקב אבינו לכיוון חברון, שם הם התיישבו. חוקרי ארץ ישראל זיהו 

היישוב מגדל עוז שבגוש עציון. לגבעה זו קשר מיוחד לירושלים,  זהו המקום היחיד בין ירושלים לחברון, שממנו ניתן לראות את הר 
ְרא ֶאת"הבית מרחוק. יתכן מאוד שעל מקום זה נאמר:  ּיַּ ִּיָשא ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו וַּ ְשִליִשי וַּ ּיֹום הַּ ָמקֹום ֵמָרֹחק בַּ   (.ב ד"ראשית כ)ב "הַּ
 שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה היה, והוא היה נושא כליו של בן כוזיבאמסתבר שבר כוכבא, שעליו כותב הרמב"ם: "

גם  (,ג"היא ' הלכות מלכים פ) "המלך, והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח, ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח )כוכבא(
 הוא הכיר את המסורת שמביאים התרגומים, ולכן קבע את מושבו דווקא במקום זה. 

גם מבחינה יהודית. בשנה זו יזם רבה הציוני של מאה שערים )שהיה גם  ו(, עמד המקום בשיממונ1927מימי בר כוכבא ועד שנת תרפ"ז )
סבא רבה שלי( עם אחרים,  -ראש ישיבת מאה שערים ואחד משלשת הדיינים של ירושלים(, הרב יוסף גרשון הורביץ )למען השקיפות 

קבוצה היו יהודים שעלו מתימן(, את חידוש ההתיישבות היהודית במקום. הם ארגנו קבוצה של כעשרים מתיישבים )רוב חברי ה
אליהם צירף הרב יוסף גרשון הורביץ שבעה מתלמידי ישיבתו. כך הוקם הסניף של ישיבת מאה שערים באזור גוש עציון וקול התורה 

החל להישמע שוב ברמה. ]נציין במאמר מוסגר כי גם המזרחי בירושלים נוסד בישיבת מאה שערים, ע"י הרב י.ג הורביץ במעמד 
אי"ה קוק. בביתו של הרב הורביץ, בנוכחות אב"ד ירושלים הגרצ"פ פרנק, צוינה גם הישיבה הראשונה של כנסת ישראל בירושלים הר

 )ט"ו בשבט תש"ט( בברכת שהחיינו בשם ומלכות[.
ר היה נצור במשך ( ירד שלג כבד מאוד בהרי הגוש, והיישוב הצעי1927המתיישבים נאחזו במקום במסירות נפש עילאית. בחורף תרפ"ז )

כשבועיים, הייתה כבר סכנה של מוות ברעב. הישועה הגיעה משני כיוונים. הראשון, הרב יחזקאל סרנה זצ"ל, ראש ישיבת "חברון" 
)כפשוטו( שלח אליהם יהודי עם חמור ועליו כמה שקי דבלים, תמרים וצימוקים להחיות את נפשם. מכיוון זה הגיעה גם משלחת של 

 מר", שכניהם הערבים שהיו עמם ביחסים טובים, עם אספקה נוספת כדי להצילם.ערביי "בית או
( יצא הרב יוסף גרשון הורביץ למסע גיוס כספים בארה"ב, כדי לחזק את ישיבת מאה שערים והסניף שהוקם במגדל 1929בשנת תרפ"ט )

חבי הארץ, ומה שנחקק בזיכרון הלאומי הוא הטבח עדר. לצערנו, בחודש מנחם אב של שנה זו, פרצו פרעות תרפ"ט. רבים נרצחו בכל ר
ל ֵעֶדרשל ערביי חברון בשכניהם היהודיים. גם יהודי  חשו בסכנה הנוראה והידיעות על טבח קרוב הלכו ורבו. גם אז כעשרים  ִמְגדַּ

 וחמישה מתושבי "בית אומר" נחלצו להושיעם, ועזרו להם להגיע, בסופו של דבר, לירושלים בשלום. 
( חודש היישוב היהודי באזור זה והוקם קיבוץ 1943( רכש מהם שמואל צבי הולצמן את הקרקעות ובשנת תש"ג )1933תרצ"ג ) )בשנת

(, והוקמו מחדש, ב"ה, לאחר מלחמת ששת הימים. מאז קול התורה הולך 1948כפר עציון. יישובי הגוש חרבו ונפלו בד' באייר תש"ח )
 ומתגבר בארצנו ובגוש עציון בפרט.

 הבה נתפלל כי הקב"ה ימשיך לשלוח את עזרתו מקודש,
 רפואה שלימה לכל הפצועים, ניחומים לכל המשפחות ששכלו את יקיריהן, 

 יביא שקט שלווה ושגשוג לכל עמנו ואוהבנו, ויעניש את אויבינו.
 

 

 לע"נ לע"נ חברי הנהלת 'ארץ חמדה'
 ע''ה שרה ונגרובסקי מרת

 בת ר' משה זאב
 י' בתמוז תשע"ד

 

 

 שמואל וגב' אסתר שמש ז"ל לע"נ  מר 
 כ' באב/  י"ז בסיוון

 

 ז"ל  משה וסרצוג מר לע"נ
 כ' בתשרי תשפ"א

 

 זצ"ל ראובן אברמן הרב לע"נ
 ט' בתשרי תשע"ו

 

 זצ"ל שלמה מרזל לע"נ הרב
 י' באייר תשע"א

 

  ז"ל אשר וסוזן וסרטילהרב  לע"נ
 ט"ז בכסלו / אלול תש"ף

 

 

 ז"ל מאיר וגב' שרה ברכפלדר'  לע"נ
 ט"ז בטבת תש"ף( -)שרה 

 

 
 

 זצ"ל הרב ישראל רוזןלע"נ 
 י"ג בחשוון תשע"ח

 

 ז"ל אליהו כרמללע"נ ר' 
 ח' באייר תשע"ו

 

 נועה רבקהלע"נ 
 מלכה ברכה ומשה בת

 

 ז"ל ר' אברהם קלייןוגיטה מרת לע"נ   
 ד' באב / י"ח באייר

 

 ז"ל יצחק טרשנסקי לע"נ
 תשפ"אכ"ח באדר 

  ז"ל דוד צבי טרשנסקילע"נ 
 ונעמי הי"ו "לז בנם של יצחק

 נלב"ע כ"ח באייר
 

 ע"ה יחזקאל וחנה צדיק לע"נ
 י"א באייר תשע"ו / י"ט בתשרי תשפ"א

 

 ע"ה  מרים שטרן לע"נ
 נלב"ע ה' באב תשע"ט

 

 

 ז"ל שטרן שמחה יוסף מרדכיהרב  לע"נ
 כ"א באדר א' תשע"ד

  דהי" הגנת המולדתהנופלים במערכה על לע"נ  
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 , חוקר במכון משפט והלכה בישראלעורך: הרב הדיין עקיבא כהנא
 

 החזר כספי על נופש שבוטל בגלל הקורונה 
 81012תיק מס' /  תשפ"א 'ארץ חמדה גזית' ירושלים / אדר

 
 הרב דניאל מן, הרב ישועה רטבי, הרב יעקב ידידיה לוי דיינים:

 
לאחר שפרצה מגפת ₪.  26,664התובע הזמין נופש דרך הנתבעת שהיא חברת תיירות, בתמורה לסך המקרה בקצרה: 

מהסכום שאותו שילם, לחלופין  90%הקורונה, והתברר כי לא ניתן יהיה לקיים את הנופש בזמנו, החברה החזירה לתובע 
לטענת הנתבעת, ₪.  2,664יתרה בסך היא הציעה לו לקבל נופש דומה בשנה הבאה. כעת התובע מבקש לקבל בחזרה את ה

מגיע לה לקבל חלק מהתשלום עבור ארגון הנופש, ולכן היא משאירה אצלה סכום כזה. הנתבעת אף בקשה שהתובע ישלם 
 עבור הטרחה שלה. 10%לה עוד 

 
 ₪. 1,664הנתבעת תשלם לתובע  פסק הדין:

 
 נימוקים בקצרה:

 . קבלן שלא השלים עבודתו בגלל כורח1
היא בגדר קבלן שהתחייב לספק חופשה הכוללת שירותים רבים, ובסופו של דבר לא יכול היה לספק זאת בגלל הנתבעת 

כורח )אונס(. השולחן ערוך והרמ"א )חו"מ שלד, א( פסקו לגבי פועל שאם עבודה הופסקה באונס, שאינו תלוי בפועל או 
לגבי קבלן )נתיבות המשפט שלה, א(. ערוך השולחן )חו"מ  במעסיק, הרי שהפועל לא זכאי לקבל את שכרו. הלכה זו נכונה גם

 שלד, א( הוסיף שגם במקרה שבו הפועל מחזיק בשכר עבור כלל עבודתו, עליו להחזיר את הכסף עבור העבודה שלא בוצעה.
 
 הפסדים לו נגרמוקבלן שעבודתו הופסקה ו. 2

לעבודה, הוא זכאי לפיצוי על כך כאשר העבודה הופסקה במקרים מסוימים כאשר נגרמים לפועל הפסדים בגלל ההכנות 
בגלל כורח. כך עולה מהגמרא )בבא מציעא עט ע"א( שעוסקת באדם שסיכם עם אדם אחר שזה יוביל עבורו בספינה חביות 

יין ממקום למקום אחר, והספינה טבעה. במקרה זה המזמין לא יכול לממש את חלקו בחוזה משום שהיין טבע, אולם, 
ל יכול להעמיד ספינה אחרת, והדין הוא שהפועל זכאי לקבל את שכרו, וכן נפסק בשולחן ערוך )חו"מ שיא, ג(. לדעת הפוע

ריב"ן )תוספות שם, ד"ה אלא( הסיבה שהפועל זכאי לשכרו היא כיון שנגרם לעובד נזק מטביעת הספינה. החזון איש )בבא 
שייך רק במקרה שמראש היה ידוע שיש סיכון מסוים בשעת  קמא כג, יב( הוסיף שהחיוב לשלם לפועל עבור העבודה

 המלאכה. כמו בספינה, שהסיכון לטביעה היה ידוע, ולכן חלק מהתשלום הוא מעין ביטוח עבור הספינה. 
אולם, יש ראשונים נוספים שחלקו על ריב"ן וסברו שגם במקרה של הפסד לפועל אין לשלם לו על עבודה שלא ביצע, וכך 

)חו"מ שיט, ג(. אמנם גם לדעתם במקרה שהפועל קיבל את כל שכרו, הוא לא חייב להחזיר כלום למעסיק, אם פסק הרמ"א 
הוא יכול ומוכן לממש את ההסכם. אלא שבמקרה זה הנתבעת אינה יכולה לממש את ההסכם ולכן במקרה זה אין לחייב 

 את התובע לשלם לנתבעת.
 

 ג. דין מכת מדינה בקבלן
דרת בהלכה כ"מכת מדינה", הרמ"א )חו"מ שכא, א( פסק שעובד זכאי לשכר במקרה של מכת מדינה, מגפת הקורונה מוג

והגר"א הקשה והרי לגבי מכת מדינה )שם( נאמר שאין לשלם למשכיר. אם כן, כיוון שהעובד משכיר את עצמו, הרי הוא 
מכת מדינה. אמנם לדעת הסמ"ע )שכא ו( בגדר משכיר ועליו לשאת בהפסד? ואכן לדעת הגר"א עובד לא זכאי לתשלום גם ב

עובד זכאי לקבל מחצית משכרו. בגלל מחלוקת זו יש לפשר בין המעסיק לעובד )חתם סופר, ספר הזכרון, עמ' נא(. למרות 
זאת נראה שדין זה אינו חל על קבלן, ולכן אין לחייב את המזמין בתשלום במקרה של מכת מדינה. ואכן המחנה אפרים 

ים, ב( כתב שקבלן שלא סיפק את מה שהזמינו ממנו, אינו זכאי לתשלום שכרו. לכן התובע פטור מלשלם )שכירות פועל
 לנתבעת.
עבור ההזמנה המסוימת של  ממשי באופן הוציאה שהנתבעת בהוצאות להחזיק רשאית שהנתבעת הכריעהדין  בית, למעשה

בית הדין בדרך של פשרה לאפשר לנתבעת להשאיר אצלה התובע וירדו לטמיון. כיוון שהנתבעת לא המציאה ראיות הכריע 
 בלבד ולהחזיר את היתרה.₪  1000

 
  דיןהלמעבר לפסק 

 
 info@eretzhemdah.org : ניתן ליצור קשר עם הכותבים דרך
 
 

  

https://www.beitdin.org.il/Article/419
mailto:info@eretzhemdah.org
http://eretzhemdah.org/publications.asp?lang=he&pag
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 הרב מרדכי הוכמן
 

 אתונות שאול והצל של יעקב
 

-ג,א טבספר שמואל מסופר על מסלול שעבר שאול בעת שנמשח למלך. תחילה מסופר על המסלול עד בואו לשמואל הנביא )
 :(יז

נֹות" ֹּאֶמר ִקיׁש ֶאל ָׁשאּול ְבנֹו ַקח ָנא ִאְתָך ֶאת ַאַחד ֵמַהְנָעִרים ְוקּום ֵלְך ַבֵקׁש ֶאת  ַותֹּאַבְדָנה ָהֲאתֹּ ְלִקיׁש ֲאִבי ָׁשאּול ַוי

ר ְבֶאֶרץ ָׁשִלָׁשה ְולֹּא ָמָצאּו ַוַיַעְברּו ְבֶאֶרץ ַׁשֲעִלים ָוַאִין ַויַ  ר ְבַהר ֶאְפַרִים ַוַיֲעבֹּ ת: ַוַיֲעבֹּ נֹּ ר ָהֲאתֹּ ְבֶאֶרץ ְיִמיִני ְולֹּא ָמָצאּו: ֲעבֹּ

נֹות ְודָ  ֹּאֶמר לֹו ִהֵנה ָנא  ַאג ָלנּו:ֵהָמה ָבאּו ְבֶאֶרץ צּוף ְוָׁשאּול ָאַמר ְלַנֲערֹו ֲאֶׁשר ִעמֹו ְלָכה ְוָנׁשּוָבה ֶפן ֶיְחַדל ָאִבי ִמן ָהֲאתֹּ ַוי

ֹּאת  ָעָנהּו ִהֵנה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָאַמְרִתי ֵאֶליָך ֶזה ַיְעצֹּר ְבַעִמי: 'דל וַ ּוְׁשמּוֵאל ָרָאה ֶאת ָׁשאּו ...ִאיׁש ֱאֹלִהים ָבִעיר ַהז

הכתוב מציין ששאול ונערו לא הצליחו למצוא את האתונות בארץ שלישה ובארץ שעלים ובארץ ימיני, אך אינו מציין זאת 
והוא מכיל אזורי משנה, והכתוב ביחס להר אפרים. ונראה שהר אפרים הוא השם של האזור הכללי שבו עברו בחיפוש, 

מציין שבכל אחד מאזורי המשנה שבדקו הם לא הצליחו למצוא את מבוקשם. ארץ צוף גם היא אזור בהר אפרים שבו גר 
 שמואל כמבואר בתחילת ספר שמואל )ובמפרשים שם(, ובבואם לשם הם הגיעו לשמואל. 

יקו מתחילה למקומות הרחוקים שם ומדוע לא חיפשו ולכאורה תמוה מדוע חיפשו שאול ונערו בכל הר אפרים והרח
מתחילה בסביבת ממקום מגורי משפחת שאול, שהרי סיכוי קלוש מאוד שהאתונות שמרדו וברחו מאביו יגיעו הרחק בלא 

י 'דמ  שיהיה מי שישים לב אליהן ויאסוף אותן אליו עד שידע למי להחזירן. ונראה שאפשר לומר על כך את הכתוב: "  ִמְצֲעד 
הכניס בלב שאול את הרצון לחפש את האתונות המורדות במרחבי הר אפרים,  '(. דכד,משלי כ" )ָגֶבר ְוָאָדם ַמה ָיִבין ַדְרּכֹו

משום שבמעשה זה זכה שאול שיצטרפו אליו זכויות של יעקב אבינו שפעל באזור זה להשגת המלכות בעם ישראל. במרכז 
והר אפרים פעלו יעקב ובניו כדי להכניע את חמור אבי שכם שהיה נשיא האזור,  הר אפרים נמצאת העיר שכם, ובאזור שכם

( נקבצו אליו 'חמור'מורדות ) אתונותמסמל. ובעת ששאול סייר באזור זה במצוות אביו בחיפוש אחר  'חמור'ואת מה שה
במדרש וכפי שיובא ויתבאר  . נראה שלהבנה זו מרמז רבי עקיבא'חמור'כוחות רוחניים שהשאירו שם יעקב ובניו במאבקם ב

 לקמן.
 

 משמעות צלצח
 (:ב ,א י) במסגרת החיפוש הגיע שאול לשמואל הנביא שמשח אותו למלך, ונתן לו אותות שיתרחשו עמו בלכתו מעמו

נֹות ֲאֶׁשר  ְבֶצְלַצחְבֶלְכְתָך ַהיֹום ֵמִעָמִדי ּוָמָצאָת ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ִעם ְקֻבַרת ָרֵחל ִבְגבּול ִבְנָיִמן " ְוָאְמרּו ֵאֶליָך ִנְמְצאּו ָהֲאתֹּ

ר ָמה ֶאֱעֶשה ִלְבִני: נֹות ְוָדַאג ָלֶכם ֵלאמֹּ  ..." ָהַלְכָת ְלַבֵקׁש ְוִהֵנה ָנַטׁש ָאִביָך ֶאת ִדְבֵרי ָהֲאתֹּ

 (:רמז קטמובא בילקוט שמעוני ) "ֶצְלַצחובענין משמעות השם  "

 '"ּוְמָלִכים ֵמֲחָלֶציָך ֵיֵצאּו'עקיבא אומר צח צל של זקן ר' יוסי הגלילי אומר צח צל יום. ר' "

לדעת ר' יוסי הגלילי הכוונה לשעה ביום שבה יפגוש שאול את האנשים, שאז הצל של אור השמש הוא הקטן ביותר וכביכול 
ויבהיק הצל הצל נהיה צח, והיא שעת הצהרים. ואילו רבי עקיבא פירש שהכוונה לשעה היסטורית, שבאותה השעה יתבהר 

אּושהתברך בברכה: " -יעקב אבינו  -זקן" 'של ה ֲחָלֶציָך י צ   של יעקב אבינו.  'צל'". ויש לברר מהי משמעות הּוְמָלִכים מ 
 

 מדוע התעכב יעקב אבינו בשכם
היינו כדי להעמיק במשמעות הצל של יעקב אבינו, יש להעמיק ולהבין מדוע התעכב יעקב בחזרתו להוריו שבחברון. לכאורה 

מצפים שבחזרתו לארץ הוא יגיע מוקדם ככל האפשר אל יצחק ורבקה שהיו בחברון והתגעגעו אליו. אלא שבדרכו של יעקב 
הוא קנה בשכם שבהר אפרים חלקת שדה ובנה שם מזבח, וקניית השדה מראה על תכנית להשתקעות לפרק זמן באותו 

 המקום. מדוע השתהה יעקב?
ש'צל רוחני' מעיב על אזור שכם, ושצאצאיו עומדים לעבור בשכם תהליך מסובך שחשוב  נראה שיעקב ראה ברוח הקודש

לעתיד האומה. ושדחיית הסרת ה'צל הרוחני' למועד מאוחר יותר עלולה להגדיל אותו באופן שיקשה מאוד להסירו. ולכן 
ו משא ומתן באמונה וכדו' יועילו העדיף יעקב לשהות שם מתוך תקווה שהפעולות הרוחניות שהוא יעשה שם, כגון תפילות א

 להסיר או לכל הפחות להקטין את הצל הרוחני שהוא ראה שם.
ק ִמָשם ָהָהָרה (: "ח ,בראשית יבשהייה דומה מסופרת גם על אברהם אבינו שבא לארץ ושהה בין בית אל ובין העי ) ַוַיְעת 

ל ִמָים ְוָהעַ  ית א  ל ַוי ט ָאֳהֹלה ב  ית א  ַח לִמֶקֶדם ְלב  ם  'די ִמֶקֶדם ַוִיֶבן ָשם ִמְזב  סנהדרין דף )תלמוד ". ומובא על כך ב:ה'ַוִיְקָרא ְבש 
אמר רבי אלעזר: לעולם יקדים אדם תפלה לצרה, שאילמלא הקדים אברהם תפלה לצרה בין בית אל ובין העי לא (: "ב,מד

שמעיב על האזור שבין בית אל והעי, והרגיש שבניו  'לצ'כלומר, אברהם חש ב ."נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליט
עתידים להיות שם בסכנה, ולכן שהה שם והתפלל עליהם. ואכן בספר יהושע מסופר שבכניסת ישראל לארץ הם נכשלו 
בנסיונם הראשון לכבוש את העי ונפל מהם מספר מועט, עד שניסו בשנית והצליחו. וחז"ל מגלים שאברהם חש בסכנה 

 ולכן שהה באזור ההוא והתפלל על בניו, ולולי כן היו נופלים מהם עם רב ולא רק מספר מועט של אנשים. העתידית 
על אזור הר אפרים ובנה במרכזו עיר בשם בנו שכם, ויעקב חש שצל רוחני כבד מעיב על  ֲחמֹור ַהִחִויבימי יעקב השתלט 

רצה להקים שם 'גרעין תורני' כדי להאיר את האזור באור האזור ורצה להסיר את הצל. בלשון ימינו ניתן לומר שיעקב 
 רוחני. ולכן הוא קנה שם חלקת שדה והתכוון להתעכב ולשהות שם. נראה שהצל שראה יעקב קשור גם לשם "חמור".
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 נשא
 ָעִני ְוֹרֵכב ַעל ֲחמֹור

ְך ִגיִלי ְמֹאד ַבת צִ מתאר את המלך שישראל מצפים לבואו הוא מנבא: "זכריה כאשר הנביא  ה ַמְלּכ  יֹון ָהִריִעי ַבת ְירּוָשַלִם ִהנ 
ב ַעל ֲחמֹור ְוַעל ַעִיר ֶבן ֲאֹתנֹות  מסביר את המושג 'רוכב על חמור', במובן מהר"ל מפראג". ָיבֹוא ָלְך ַצִדיק ְונֹוָשע הּוא ָעִני ְוֹרכ 

. יעקב אבינו חש ברוח 'חמור'העיר שכם וסביבותיה היו נתונים לשליטת משפחה שאביה נקרא  .של שליטה על החומריות
קודשו שבאזור זה קיימת רוח של מרדנות שעלולה לפעפע בעתיד בקרב בניו, רוח של משיכה אל החומר והחומרנות. הוא 

, ובכך יסתייע בידו שבעתיד יצא "א ָהָאֶרץְנִשיַהִחִּוי  ֲחמֹורחש שצריך להכניע תחת הקדושה את האזור הזה שבשליטת "
 מבניו מלך שימלוך על החומריות.

ולכן הוא קנה חלקת שדה מבני חמור והקים שם מזבח וקרא בשם ה'. אך  'יעקב רצה לקרב את תושבי אזור שכם לעבודת ד
שכם היתה המקום שבו  בסופו של דבר יעקב לא הצליח להסיר את הצל אלא להקטין אותו. ואכן לאחר דורות רבים העיר

בני ישראל מרדו במלכות בית דויד ברחבעם בן שלמה. ולפי מה שהתבאר, יעקב חש מעין פיקוח נפש רוחני שמצדיק 
התעכבות באזור שכם כדי להשתדל ולתקן רוח מרדנות זו, וכדי שיהיה מלך אחד לכלל ישראל, ולכן הוא התעכב בשכם ולא 

תכן שפעולותיו בשכם הקטינו את הנזק והועילו לכך שבני ישראל שמרדו בבית דויד לא המשיך במסעו אל הוריו שבחברון. וי
התפצלו אז למספר גדול של ממלכות כמספר השבטים, והמלכות נחלקה אז רק לשתי ממלכות לממלכת יהודה ולממלכת 

 עשרת השבטים.
 

 שכם והמלחמה הראשונה בתולדות בני ישראל
ר שכם פגע כבר ביעקב עצמו, משום ששכם בן חמור אנס את דינה בת יעקב, ובני יעקב הצל הרוחני המעיק שיעקב ראה בעי

שמעון ולוי יצאו והרגו את חמור ואת אנשי שכם בלא הסכמת אביהם. יעקב נזף בהם שהם סיכנו את כולם משום שמשפחת 
, אך שמעון ולוי לא יעקב הם אנשים מועטים ואם העמים שבארץ יתאספו עליהם למלחמה הם עלולים להשמיד אותם

נּוהשתכנעו מדבריו וענו לו "  ".ַהְכזֹוָנה ַיֲעֶשה ֶאת ֲאחֹות 
 
( מסופר שחששו של יעקב ד,בראשית רבה פאציווה אז על יעקב לעלות לבית אל והוא ומשפחתו עשו כך. ובמדרש ) 'ד

ַוֲאִני ָנַתִתי ְלָך ְשֶכם ַאַחד ַעל ַאֶחיָך "התקיים והגויים התכנסו למלחמה על יעקב ובניו. דבר זה מרומז בדברי יעקב ליוסף: 
 ."זו בקשה -זו תפלה, ַקְשִתי  -ַחְרִבי ( מובא "א,בבא בתרא דף קכג". בתלמוד )ֲאֶשר ָלַקְחִתי ִמַיד ָהֱאֹמִרי ְבַחְרִבי ּוְבַקְשִתי

הפיל פחד על הגויים והם לא  'כלומר תפילותיו ובקשותיו של יעקב להינצל מהגויים שקמו להילחם בהם הן אלו שהועילו, וד
אז את  ( מסופר שיעקב אבינו חגרי,בראשית רבה פרדפו אחרי יעקב ובניו. ואמנם אין מקרא יוצא מידי פשוטו וגם במדרש )

ם ולבאר שיעקב חגר אז את חרבו וקשתו ממש, אלא שבסופו של דבר התברר חרבו וקשתו ממש, אך אפשר לשלב בין הדברי
שהשימוש שנעשה בם לא היה בהריגת האויבים בחרב ממש אלא בתור כלים המסייעים לתפילה )וכפי שעשה אלישע עם 

יֶהם ַוִיָסעּו ַוְיִהי ִחַתת ֱאֹלנענה לתפילות יעקב והפיל פחד על הערים שסביבם: " '(. וד1מלך ישראל ִהים ַעל ֶהָעִרים ֲאֶשר ְסִביבֹות 
י ַיֲעֹקב י ְבנ   ".ְולֹא ָרְדפּו ַאֲחר 

 
ונמצא שעצם ההליכה של שאול באזור הר אפרים מתוך מטרה להשתלט על החמורים )האתונות( שמרדו וברחו. יש בה מעין 

המשיכו במסע מלחמה מטיל אימה  חזרה על מעשי יעקב ובניו שכבשו את האזור הזה מאת "חמור" נשיא הארץ ולאחר מכן
על האיזור עד שהגיעו לבית אל. והכוחות הרוחניים )"הזכויות"( שהותירו שם יעקב ובניו מתלכדים סביב שאול ויסייעו בידו 

 למלוך על ישראל ולהילחם באויבי ישראל.
ת אביו, וגם בכך יש חזרה על ואמנם לא מדובר בהליכה של שאול מרצונו העצמי בלבד, אלא שהוא הולך למשימה זו בשליחו

 פעולות של יעקב אבינו ששלח לאזור הזה את בניו, וכפי שיתבאר לקמן.
 

 יוסף ואחיו והחמורים
בהמשך ספר בראשית מסופר שיעקב אבינו יושב בחברון אך הוא שלח את בניו לרעות את צאנו באזור שכם המרוחקת 

להפגין בעלות על האזור שכבשו מאת חמור אבי שכם. אמנם ניתן  מרחק רב מחברון. יתכן שיעקב שלח אותם לשכם רק כדי
לומר שיעקב שלח אותם לשם למען אותה מטרה שהוא התעכב מתחילה בשכם בבואו לארץ, משום שהוא ראה שעדין יש צל 

הרוחנית רוחני שמעיב על המקום, ורצה שבניו יקיימו מצוות כיבוד אב וירעו את צאנו לפי בקשתו דווקא בשכם, והעבודה 
שבניו יפעלו שם תועיל להסיר את הצל. לאחר מכן שלח יעקב גם את יוסף לשכם לראות את שלום אחיו. וגם בשליחות זו 
יעקב הניח שהפעולה הרוחנית שיוסף יעשה באזור ההוא בעת שיקיים מצוות כיבוד אב ויחפש אחר אחיו תועיל למעט את 

 יך ל"חמור".ה'צל המעיק' שיעקב ראה שנותר באזור שהיה שי
אך כשיוסף הגיע לאזור, האחים ששנאו אותו מכרו אותו להיות עבד במצריים. באותה שעה האחים נכשלו בפעולה הרוחנית 

שלמענה נשלחו לשכם ובמקום להכניע את החומריות המרדנית שפעפעה בהם הם מרדו באביהם ומכרו את יוסף תמורת 
 "בצע" חומרי.

 שלח את בניו להביא אוכל ממצריים. דבר מעורר פליאה הוא שהחמורים מוזכרים מספרלאחר מכן היה רעב בארץ ויעקב 

ף רב של פעמים ובאופן בולט במעשי האחים במצריים, ואפילו באופן תמוה כמו בכתוב " ית יֹוס  ַוִייְראּו ָהֲאָנִשים ִּכי הּוְבאּו ב 
ינּו ינּו ְוָלַקַחת ֹאָתנּו ַלֲעָבִדים ַויֹאְמרּו ַעל ְדַבר ַהֶּכֶסף ַהָשב ְבַאְמְתֹחת  ל ָעל  ינּו ּוְלִהְתַנפ  ל ָעל  ְוֶאת  ַבְתִחָלה ֲאַנְחנּו מּוָבִאים ְלִהְתֹגל 

אותם לעבדים, מה מקום יש להתייחס בכלל ולהזכיר את  לעומת הצרה הגדולה שהם חוששים ממנה שיקחו ".ֲחֹמֵרינו
ָמה לקיחת החמורים. ותמיהה דומה יש גם בכתוב " ְלחּו ה    ".ַוֲחֹמֵריֶהםַהֹבֶקר אֹור ְוָהֲאָנִשים שֻׁ

י ָגֶבר ְוָאָדם ַמה ָיִבין ַדְרּכֹו 'דמ  " כד(,כ)משלי ניתן לומר גם על כך את הכתוב ב צעדי אחי יוסף במצרים  גילגל את '". דִמְצֲעד 
כך שיתקנו את אשר חטאו לאביהם יעקב במכירת יוסף. יעקב שלח את האחים לשכם לרעות את צאנו כדי לקיים שם 

של החמור המרדני תחת הקדושה. אלא שהאחים שבו ומרדו שם באביהם  'צל'מצוות כיבוד אב ואם ובכך להכניע את ה
אביהם למצרים עם חמורים שעליהם הם אמורים לשים אוכל לאביהם, הם ומכרו את יוסף. כעת כשהם יורדים במצוות 
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מתקנים את אשר פגמו לפני כן. וכיוון שהעיסוק בחמורים האלו מתקן את שפגמו בעת שנשלחו להר אפרים התורה מאריכה 

 ומזכירה את החמורים האלו מספר רב של פעמים.
וד אב ולהכניע בכך את הצל של החמור המרדני שיעקב ראה שנותר גם יוסף נשלח על ידי אביו לשכם כדי לקיים מצוות כיב

שם. יוסף לא הצליח לסיים אז את משימתו )שלא מרצונו(, אך כשהוא מצליח לגרום לאחיו לחזור בתשובה ואז מגיעה העת 
ֹנְשֹאת  ֲאֹתֹנתם ִמּטּוב ִמְצָרִים ְוֶעֶשר ֹנְשִאי ֲחֹמִריםּוְלָאִביו ָשַלח ְּכזֹאת ֲעָשָרה לגלות לאביו שהוא חי ומולך במצריים מסופר: "

". לכאורה לא מובן מדוע חשוב להזכיר את החמורים והאתונות ששלח לאביו, אמנם לפי מה ָבר ָוֶלֶחם ּוָמזֹון ְלָאִביו ַלָדֶרְך
הענין  שהתבאר יש לומר ש'עשר' הוא מספר המסמל את הקדושה, ויוסף מרמז לאביו שהוא והאחים משלימים כעת את

הקדושה בכפליים )הן את  הרוחני הנסתר שמחמתו שלחם אביהם לשכם שבהר אפרים, וכעת יוסף רותם את ה'חמור' תחת
 החמור והן את האתון( והוא מעלה על גבי עשרה חמורים ועשר אתונות דברים שונים לאביו.

 
מעשי בני יעקב שנשלחו במצוות אביהם ואף שאול שיוצא לחפש אחר האתונות בהר אפרים בשליחות אביו, חוזר בכך על 

נשיא הארץ החיוי. וזהו תפקידו של המלך בישראל  'חמור'לשכם שבהר אפרים כדי להכניע שם את הצל המעיק שהותיר שם 
לרתום את החומריות/ חמוריות תחת הקדושה. וקצת מן היסודות האלו מצויים בדברי רבי יהונתן אייבשיץ בספרו אהבת 

 לק(:יונתן )בהפטרת ב

עני ורוכב על ' (ט,ט הזכרי)וזהו  רוהנה לעתיד כשיבא משיח האמיתי יכרית בתחלה קליפת החמור ויכניעו כל עיק"

וגם יעקב ירא מזה לכנוס למצרים עד ששמע מיוסף בנו שהשפיל קליפת החמור ורמז בזה ששלח לאביו  '.החמור

מלך ראשון שהוא שאול הצדיק הכניע גם כן בתחילה קליפת החמור וזו היא ענין אבידת  וכן נמי '...עשרה חמורים'

 "האתונות

גלגל  'ומה שהתווסף במאמר זה הוא שאת המאבק בחמור/ חמוריות התחילו יעקב ובניו באזור שכם שבהר אפרים, ולכן ד
שהתפלל יעקב אבינו באותו אזור. וכן מתחילה שגם שאול המלך יחפש את האתונות באותו אזור. וזאת כדי שהתפילות 

זכויות המלחמות שעשו יעקב ובניו באותו אזור, וכן זכויות התשובה שעשו האחים על מעשיהם באזור הר אפרים, כל אלו 
 יצטרפו לכוח רוחני שיחזק את שאול בעלותו למלוכה, ויסיר את ה"צל" שראה שם יעקב.

מגיע להר אפרים חוזר על מעשי יוסף שנשלח במצוות אביו לאזור הר ושאול שיוצא לחפש את האתונות במצוות אביו ו
אפרים. וכשם שדאגת יעקב לבנו יוסף שלא חזר משליחותו נמצאת ברקע העלילה כך גם כאן נמצאת דאגת אביו של שאול 

 לבנו שאינו חוזר מהשליחות.
 

עקב אבינו בחזרתו להוריו שבחברון. מסע המלחמה של יעקב משכם שבהר אפרים ועד בית אל היה רק חלק ממסעו של י
 בהמשך דרכו מתה עליו רחל וגם מאורע זה מוזכר בתהליך המלכתו של שאול, ובכך נרחיב בעז"ה במאמר הבא.

 
_______________________________________________ 
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 לע"נ אמו"ר רחל בת ר' בנימין בונים ע"ה

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 :השלימה של םלרפואתמתפללים 
 

 טל שאול בן יפה ניר רפאל בן רחל ברכה ישראל בן רבקה
 חווה ָראְנָלה בת ָפייָלא חנן הראל הכהן בן דרורה אריה יצחק בן גאולה מרים

 רבקה רינה בת גרונה נתנה מאירה בת אסתר נטע בת מלכה

 
 

 לבתוך שאר חולי עם ישרא
 

 

 לע"נ
 עליזהבת  סוזי

 ז"לכהן 
 נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
 בן חיים משה

 ז"לכהן  קוקה יהודית
 נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

 לע"נ
 גב' לוריין

 ז"ל הופמן
 

 לע"נ
 ז"ל יעקברבי 

 וחנה ועיישה אברהםבן 
 סבג יעיש ושמחה בת

 לע"נ
 זלמן ושרה בןשלמה דוד 

 ז״ל אבנית
 טתשע" סיוןנלב"ע 

  

  הי"ד המולדתהנופלים במערכה על הגנת לע"נ 



  
3 

 
   

 נשא
 

 

 

 
 
 

 )מתוך ח"ו(
 

  Turin, Italy                         טורינו, איטליה
 שבט תשס"ג

 
 הסעת תינוק לבית הכנסת בשבת על ידי גוי במכוניתו

 
 שאלה

בשו"ת במראה הבזק ח"ג תשובה לו התרתם לצורך קירוב טלטול ילדים בשבת לבית הכנסת באמצעות אמירה לנכרי. 
התרתם גם שם בתשובה לח הבאת זקן לבית הכנסת בשבת ברכב על ידי גוי במקום של פיקוח נפש רוחני. האם מותר להביא 

 א דנפשיה"? תינוק לבית הכנסת בשבת באמצעות גוי שיעשה זאת ברכבו "אדעת
 

 תשובה
וגם אם עושה זאת  2הסעת תינוק יהודי ברכב לבית הכנסת בשבת גם אם הגוי עושה זאת "אדעתא דנפשיה" 1אין להתיר

 .3ברכב השייך לו ולא לאביו של התינוק

 
_____________________________________________ 

 
הפוסקים ולכן יש להיזהר מאוד גם במקום שנוכל למצוא היתרים ע"פ המאבק על צביונה של השבת הוא זה שצריך להנחות את   1

 כללי הפסיקה הרגילים.
שם אין פגיעה באוירת  במקום שנוכחות האם בבית הכנסת היא לצורך "קירוב", אין זה דומה להיתר לטלטל קטנים לבית הכנסת,  2

 , כמבואר בשו"ת "במראה הבזק" ח"ג תשובה לו.השבת
 באופן קבוע.הותר הדבר הבזק" ח"ג תשובה לח, ההיתר מבוסס על פיקוח נפש רוחני וגם אז לא בשו"ת "במראה   3

 

 
 
 

 ם צוות המשיבים ובברכת התורה,בש
 

 ה ארנרייך          הרב יוסף כרמלמשב הר
 שי הכוללרא

 
 חברי הועדה המייעצת:
 הרב זלמן נחמיה גולדברג

 הרב נחום אליעזר רבינוביץ
 הרב ישראל רוזן
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