ראש

השנה תש"ע

וְח "...
" ְיקֹוָק ְיקֹוָק ֵאל ַרח ַ
החוזר בתשובה משבחי אותו
הרב יוס כרמל ,ראש כולל "אר חמדה"
הפסוקי המרכזיי ביותר בימי הרחמי והסליחות ובתפילות הימי הנוראי ,ה הפסוקי העוסקי בשלש עשרה
מידות של רחמי ,שלימד הקב"ה את משה ,ש  בנקרת הצור  כאשר ביקש משה מ הקב"ה לסלוח לע ישראל על
חטא העגל .וז"ל הכתוב:
ָפ ַ0ע
ֶא ֶמת :נ ֵֹצר ֶח ֶסד ָל ֲא ָל ִפי נ ֵֹ2א ָע 1ו ֶ
'&יִ  וְ ַרב ֶח ֶסד ו ֱ
" ַו ֲַ .עבֹר יְ קֹוָק ַעל ָ&נָיו וְַ ִ.ק ָרא יְ קֹוָק יְ קֹוָק ֵאל ַרח) וְ ַח*) ֶא ֶר ְ( ַ
ַ3ה ) "...שמות ל"ד וז(.
וְ ַח ָ45ה וְ נ ֵ
בביאור פסוקי אלה מובא בגמרא:
"ויעבר ה' על פניו ויקרא ,אמר רבי יוחנ :אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו ,מלמד שנתעט הקדוש ברו( הוא
כשליח צבור ,והראה לו למשה סדר תפלה .אמר לו :כל זמ שישראל חוטאי  יעשו לפני כסדר הזה ,ואני מוחל
לה .ד' ד'  אני הוא קוד שיחטא האד ,ואני הוא לאחר שיחטא האד ויעשה תשובה .אל רחו וחנו ,אמר רב
יהודה :ברית כרותה לשלש עשרה מדות שאינ חוזרות ריק ,שנאמר" :הנה אנכי כרת ברית" ".
נחלקו גאוני וראשוני מה פשר הפתיחה הכפולה של "יְ קֹוָק יְ קֹוָק".
מפשט הגמרא משמע שאכ מדובר בשתי מידות וזו ג דעת ר"ת בתוס' )ש ,ד"ה שלש עשרה מדות( וז"ל:
"דשני שמות הראשוני ה שני מדות ...ה' מדת רחמי הוא ולא כאלהי שהוא מדת הדי".
לעומתו מביאי בעלי התוס' )ש( כי:
"במגלת סתרי דרבינו נסי אי מונה ש הראשו שיש פסיק בי השמות משו דהכי קאמר ,קרא הקב"ה ששמו
ה' קרא ה' רחו וחנו".
דברי הגמרא קשי להבנה .מה פירוש דברי רבי יוחנ" :והראה לו למשה סדר תפלה .אמר לו :כל זמ שישראל חוטאי 
יעשו לפני כסדר הזה ,ואני מוחל לה"?
הא מדובר כא באמירת "מילת קוד" הפותחת שערי סליחה?! ומה פשר המימרא של רבי יהודה "ברית כרותה לשלש
עשרה מדות שאינ חוזרות ריק" ,על מה בדיוק כרותה הברית?
התשובה לשאלות אלה מצויה בדברי הגמרא ש .רבי יוחנ מדגיש" :יעשו לפני כסדר הזה" .כסדר הזה אי פירושו רק
אמירת "שלש עשרה מידות" אלא כפי שהגמרא מדגישה מיד לאחר מכ "ויעשה תשובה".
זה ג פשר דברי רבי יהודה .הברית כרותה למי שיעשה תשובה.
הפתיחה לשלש עשרה מידות היא "יְ קֹוָק יְ קֹוָק" כדי ללמדנו שיש אפשרות של תיקו ותשובה .מידת הרחמי מאפשרת
תיקו החטא" :אני הוא קוד שיחטא האד ,ואני הוא לאחר שיחטא האד ויעשה תשובה".
לא רק שמידת הרחמי מאפשרת זאת אלא שללא מידת הרחמי ,לא יתכ תיקו ולא תיתכ תשובה.
אמירת שלש עשרה מידות איננה מכפרת ואיננה מתקנת .היא באה להזכיר לאד לעשות תשובה ולנצל את המתנה
הנפלאה שהקב"ה העניק לנו אחרי חטא העגל ,כשבישר ביו הכיפורי ,סלחתי .מתנה שמשמעותה  תמיד אפשר
לתק.
ג א לא הצלחת להישאר קרוב אל הקב"ה בגלל שחטאת ,עדיי שמורה ל( הזכות ליהנות ממידת הרחמי ולשוב.
הבה נתפלל לקב"ה כי השנה נזכה שלא לחטוא ולזכות למידת הרחמי הראשונה
או לפחות שנזכה לשוב בתשובה ולשמוע :סלחתי! בזכות מידת הרחמי השנייה.
לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

בצער רב אנו מודיעי על פטירתו של
חבר העמותה
פרופ' אמריק דויטש.
ההלוויה התקיימה בי"ז אלול.

אר! חמדה ע"ר
רח' המ"ג  5ת.ד 36236 .ירושלי 91360
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
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כד' אלול* א' תשרי ,בבא בתרא כג*כט
חזקת קרקעות )כט עמוד א(

הרב עופר לבנת
לע"נ סבתנו מלכה טויבע בת הרב יעקב לייב

השבוע בדפי הד היומי מתחילי ללמוד את פרק שלישי במסכת בבא בתרא .הפרק עוסק בשאלה מתי אד מוגדר כמחוזק
בקרקע .כאשר אד "מוחזק" בממו פירוש הדבר שאנו מניחי שהוא הבעלי על הממו עד שיוכח אחרת .במטלטלי ,בדר(
כלל ההנחה היא שמי שהמטלטלי נמצאי ברשותו הוא הבעלי .לכ ג א מישהו אחר היה ידוע כבעלי על החפ ,האוחז
בחפ הוא המוחזק .לעומת זאת ,בקרקעות ,להפ( ,מי שידוע לנו כהבעלי הוא המוחזק ולא מי שיושב בפועל בקרקע .לכ ,א
היושב בקרקע טוע שהוא קנה את הקרקע מהבעלי ,עליו להביא כהוכחה את שטר המכירה.
מתי היושב בקרקע הופ( להיות מוחזק בקרקע? המשנה )כח עמוד א( קובעת כי לאחר שאד ישב שלוש שני בקרקע וטע
שקנה אותה בשטר ,א הבעלי הקודמי לא ערערו על ישיבתו ש ,הוא הופ( להיות המוחזק בקרקע .מרגע זה ג אי אפשר
לתבוע ממנו להציג את שטר הקני .הגמרא דנה בשאלה מדוע דווקא לאחר שלוש שני אד הופ( להיות מוחזק .מסקנת
הגמרא )כט עמוד א( היא שעד שלוש שני אנשי נזהרי לשמור שטרות להוכחה שה קנו את הקרקע .א( לאחר שלוש שני
ה כבר לא נזהרי לשמור את השטרות.
הראשוני נחלקו בהבנת מסקנת הגמרא .לדעת הרמב" )בבא בתרא מב עמוד א ד"ה הא דתניא( הסיבה העיקרית לכ(
שהמוחזקות עוברת ליושב בקרקע היא משו שישנה הוכחה שהוא קנה את הקרקע מכ( שבמש( זמ רב הבעלי לא מחו על
כ( שהוא יושב בקרקע .אול ,עד שלוש שני אנו מצפי שאד ישמור על השטר ולכ א הוא לא מראה לנו את השטר הדבר
מעורר חשד כנגדו .א( לאחר שלוש שני ,כיוו שיתכ שאד כבר איבד את השטר ,אנו סומכי על ההוכחה הנובעת מכ(
שהבעלי לא מחו.
ה"קצות החוש" )קמ ,ב( מוכיח מכמה ראשוני שה הבינו אחרת מהרמב" .לשיטת כיוו שחכמי ראו שלאחר שלוש שני
אנשי לא נזהרי לשמור על שטרות ,ה חששו שהבעלי הקודמי ימתינו עד שהבעלי הנוכחי יאבדו את השטר ,ואז
יבואו ויטענו שבעצ הקרקע עדיי שייכת לה .לכ ,תקנו חכמי שלאחר שלוש שני המוחזקות תעבור אל היושב בקרקע.
סיכו:לדעת הרמב" החזקה בקרקע לאחר שלוש שני נובעת מההוכחה מכ( שהבעלי לא מחו .לדעת "קצות החוש"
החזקה מקורה בתקנת חכמי משו שלאחר שלוש שני אנשי לא נזהרי לשמור על שטרותיה.

הרב מרדכי הוכמ

הא משה נקבר אצל רשעי?
מיקו קברו של משה רבנו מעורר קושי )דברי לד ,או(
ָמת ָ 0מ ֶֹ0ה ֶע ֶבד ד’ ְ< ֶא ֶר מ41ב ַעל ִ&י ד’ :וְַ ִ.ק<ֹר אֹת1
ַעל מ ֶֹ0ה ֵמ ַע ְרבֹת מ41ב ֶאל ַהר נְ ב 9רֹאַ 8ה ְִ 7סָ5ה ֲא ֶ0ר ַעל ְ&נֵי יְ ֵרחַ ...1וָ .
" ַוַ .
>רתַ 1עד ַהַ 1.ה=ֶה":
ָדע ִאיֶ 0את ְקב ָ
ַבַ5יְ ְ< ֶא ֶר מ41ב מ)ל ֵ<ית ְ&ע1ר וְ לֹא י ַ
הכתוב סותר את עצמו לכאורה; שהרי "הר" הוא מקו גבוה ואילו "גיא" הוא מקו נמו( .אב עזרא מתייחס לסתירה הזו ואומר
ש:
ֲב ִרי' ,שהוא ' ַהר נְ ב  '9שהוא צל כוכב ,הוא בעצמו
"ויקבור אותו  הוא קבר עצמו ,שנכנס במערה ב'ַ5יְ א' ...ודע ,כי ' ַהר ָהע ָ
' ַה@ַיְ א' ,שהוא 'רֹאַ 0ה ִ& ְס@ָה' ,שהוא 'מ)ל ֵ<ית ְ&ע1ר' .והעד ,שאמר הכתוב"...
בהמש( דבריו ,אב עזרא משווה בי הכתובי השוני; ומסיק מה שמשה נקבר ב"הר" שהיו לו שמות רבי; ואחד מה היה 
' ַה@ַיְ א' .אלא שהדבר תמוה מפני ש' ַה@ַיְ א' מתאי כש למקו נמו( .אב עזרא עונה על כ( ואומר ש'נְ ב  '1הוא צל כוכב .כלומר ,בני
ישראל הסבו את שמו של ההר לש ' ַה@ַיְ א'; כדי לציי שהמקו הזה היה קשור לעבודה זרה  ולכ הוא "נחות" ובזוי מבחינה
רוחנית.
קשה מדוע הכתוב נצר( לספר זאת דווקא כא? א הכתוב רוצה להשכיח ש של עבודה זרה ,מדוע הוא מארי( ומספר דווקא כא 
שהמקו נקרא ג בש 'מ)ל ֵ<ית ְ&ע1ר'?

תרגו יונת

תרגו יונת מתייחס להזכרת ' ֵ<ית ְ&ע1ר' ,וזו לשונו:
)מ ְת ְִ Aבי"...0
מ0ה ִ
ב)ר ֵCיְ Bד ֶ
מ1דיק ְ< ֵבית ְק ְ
ח1ב ְתהִ 1
ַקי ְ&ע1ר ְל ִמ ְד ַAר ְליִ ְָ 2ר ֵאל ַ
ימת ְדז ִ
"ְ ...ד ָכל ֵא ַ
ובתרגו חופשי לעברית:
"...שכל זמ שעולה ְ&ע1ר להזכיר לי2ראל את חטא הוא מביט בבית קבורתו של משה ויורד ונִ כנע"...
ש&ע1ר עולה כדי להזכיר בפני הקב"ה את 'חטא של ישראל'; הוא היה צרי( לנקוט
סגנו התרגו טעו ברור .א כוונתו לומר ְ
ח9ב ְתהְ 9דיִ ְָ :ר ֵאל"; כפי שהוא נוקט באופ דומה בתרגומו בויקרא )ד ,כא; טז ,יז( .אול התרגו נוקט " ְל ִמ ְד ַ;ר ְליִ ְָ :ר ֵאל 
" ְל ִמ ְד ַAר  ַ
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ח1ב ְתה ;"1שמשמעותו "להזכיר לי2ראל את חטא" .מדובר במציאות שאינה חטא גמור; ולפיכ( אי אפשר להזכיר אותה בתור
ַ
חטא לפני הקב"ה  א( אפשר להזכיר אותה בתור חטא בפני ישראל .היכ מצאנו מצב כזה?

המסורת של יחזקאל ביחס לחטא העגל

מציאות של חטאי שאינ גמורי מתוארת בילקוט שמעוני )תורה ,תשלב(:
ֹאכל ִ< ְק ֵצה ַה ֲַ Dחנֶה( .מימיה לא חטאו חטא
ְַ Cב ַער ָ< ֵא 0ד’ ַוַ C
<זנֵי ד’ ,וַַ 0ְ ִ.מע ד’ וַַ ִ.חר '& 1ו ִ
"ו ְַי ִהי ָה ָע ְ; ִמ ְתא ְֹנ ִני ) ַרע ְ= ְ
גמור ולא לקו מכה גמורה ... ,משל למה הדבר דומה ,למי שהל( אצל הזהבי לעשות לאשתו קוזמיו )תכשיט( ,והיא הולכת
'& ְ(
ָא ֵֶ Cנזֶ ַעל ֵ
אצל המכש לעשות לו כשפי ...כ( אמר הקב"ה אני משבח אתכ ב'אזניכ' שנאמר )יחזקאל טז ,יב( 'ו ֶ
ֵיה[
<זנ ֶ
ָהב ] ֲא ֶ8ר ְ= ְ
<זנ ִָי ְ@' ,ואת מכעסת אותי ב'אזני' שנאמר )שמות לב ,ג( 'וְַ ִ.ת ָ& ְרק) ָAל ָה ָע ֶאת ִנ ְז ֵמי ַהָ A
ילי ַעל ְ
ֲג ִ
ַוע ִ
'!!".
ילקוט שמעוני מגלה שלפי המסורת של הנביא יחזקאל ,ישראל לא חטאו מימיה בעבודה זרה ב'חטא העגל' ,וג לא בחטאי
החמורי של ' ִמ ְתאֹנְ נִ י' ו' ִק ְבר9ת ַה ֲַ Dאוָה' .הקב"ה העניק לע ישראל במעמד הר סיני  יכולת להאמי בו ובניסיו ,ולהשתחרר
ילי ַעל <זְ נָיִ ְ@'( .אלא שהע מאס במתנה
ֲג ִ
מהנהגות של דר( הטבע .יחזקאל מדמה את המתנה הזו לתכשיטי זהב שעל האוזניי )' ַוע ִ
ֵיה!!".
ָהב' ֲא ֶ8ר ְ=<זְ נ ֶ
הזו; והכתוב מדמה את המאיסה הזו  להורדת התכשיטי לצור( ה'עגל'  "וְַ ִ.ת ָ& ְרק) ָAל ָה ָע ֶאת 'נִ זְ ֵמי ַהָ A
בני לוי נצטוו "להרוג" את החוטאי ב'עגל' .במאמר "והשיב לב אבות על בנים" התבאר שמדרשי חז"ל רבי מרמזי שמדובר
ב"הריגה" סמלית ,שנועדה ל"הגנה עצמית"! בני ישראל לא רצו להתנתק מהעיסוק ומהחיבור לעול הגשמי; וה התייחסו למי
שעיקר עמל בתורה ובתפילה  כמו לאנשי שאינ מחוברי ל"חיי"  אנשי "הרוגי" .משה חשש שהלויי יאמצו את השקפת
העול הזו .לכ הוא הורה ללווי להתגונ; ולהתייחס כמו לאנשי "הרוגי"  דווקא לאלו שלא רצו בחיי הרוחניי!! הכתוב
מתאר את מה שהתרחש בחטא העגל במבט דר( "המשקפיי התורניות הגבוהות" של משה רבנו .לפיכ( הוא מתאר את מה
שהתרחש ש כ"חטא עבודה זרה ממש" ;1ואת העונש של החוטאי כ"הריגה".

המסורת ביחס לחטא ה"מתאונני"
ילקוט שמעוני מבאר שמסורת דומה יש ג ביחס לחטא ה"מתאונני" .במאמר "המידע החסוי ממלחמת עמלק" התבאר שבספר
תהילי )ע"ח( המשורר אס מגלה ,שכאשר ישראל נסעו מיסו ליוו אות סלעי שהתבקעו ויצאו מה 'נ9זְ ִלי' מיוחדי,
שהכילו מרכיבי מזיני כמו מי שמ ודבש .אול ישראל רצו לאכול מזו רגיל  כמו הגויי .משה ראה יתרו גדול בתזונה הזו,
מפני שהיא חסכה זמ מרובה של עיסוק במזו .הוא רצה שישראל יישארו בדרגה גבוהה כמוהו; וסירב להתפלל עליה שיקבלו מזו
רגיל .ישראל קבלו את ה ָ Eו ַה ְָ Fלו בזכות תפילותיו של יהושע ב נו .יהושע טע בפני הקב"ה ,שכל עוד הגו של בני ישראל דומה לגו
של הגויי  צרי( להנהיג אות כמו הגויי! הקב"ה נענה לבקשותיו .לכ ה קיבלו ג ' ָ 'Dוג ְָ 2לו.
כידוע ,אכילת בשר לא הותרה לבני האד מלכתחילה .היא הותרה לנוח ולבניו רק בעקבות חטאי דור המבול .לאחר שישראל קיבלו
ה Dואת ַה ְָ Gלו ,ה באו להר סיני וקבלו את התורה ובנו את המשכ .משה הניח שע ישראל "התעלה" כבר ,ומסוגל להתנתק
את ָ
מהצור( באכילת בשר .לפיכ( ,משה התפלל אז לקב"ה שיפסיק להביא לה את ַה ְָ Gלו .אול גדולי ישראל שבאותו הדור חלקו על
משה ,ונקטו שמוטב לישראל להישאר במצב הקוד ולהמשי( לקבל בשר מהקב"ה.
מה שהתרחש לאחר מכ מתואר כמאורעות שהתרחשו ב" ַת ְב ֵע ָרה" .חז"ל מגלי שה"אש" שבערה " ִ< ְק ֵצה ַה ֲַ Dחנֶה"  בערה
ב"קציני" שבה  כלומר בגדולי ישראל .הפרשייה מדגישה שישראל לא היו " ִמ ְתאֹנְ נִ י" ממש אלא  " ְִ Aמ ְתאֹנְ נִ י" בכ" הדמיו;
והיא מרמזת שנית להבי שא האש שבערה ב לא היתה אש רגילה  אלא "כמו אש"; ומבחינה חיצונית אי אפשר היה להבדיל בי
ה"מתי" ש"בערו"  לבי ה"חיי" ש"לא בערו".2
משה ניסה לגמול את ע ישראל מאכילת הבשר בתהלי( חד וכפייתי; א( הע נטה אחר שיטת הזקני ונוצר נתק בינו ובי הע.
הקב"ה מילא את רצונו של משה בדר( הפוכה .משה הצטווה להודיע לע ,שה יקבלו שפע של בשר במש( חודש ימי ,וה יאכלו
שה ְָ Gלו המית אות באופ מיידי .בר ,היתכ שד’ ישטה בע
ממנו עד שהבשר יעורר בה גועל .אול כאשר ַה ְָ Gלו הגיע מסופר ַ
ישראל?! היתכ שד’ ציווה את משה להודיע לע שה יאכלו בשר עד שיימאסו באכילתו; א( בסופו של דבר ד’ המית אות מייד
כשאכלו מהבשר?!
אי סתירה בי ההבטחה לבי מימושה ,מפני שמדובר בתיאור האירוע דר( "משקפיי" שונות .הקב"ה השפיע עליה בשר בכמות
עצומה במש( חודש ימי עד שה מאסו באכילתו .מתו( שה מאסו באכילת הבשר ,ה זכו לקבל את ה"משקפי הגבוהות" של
משה רבנו .ה שבו והתבוננו באמצעות "המשקפיי" האלו כיצד נראתה אכילת בתקופה הקודמת; וה ראו לנגד "עיניה" 
אנשי שהקב"ה היכה אות ב"שיגעו" של "תאווה"; אשר כבר כשה נגסו בבשר ה היו נחשבי ל"מתי".

המשמעות הסמלית של קברות התאווה

לאחר שישראל זכו ל"משקפיי הגבוהות" הללו; משה העלה אות למדרגה גבוהה יותר .משה הודיע לה שהעול חייב את
"המתי )=המשוגעי(" האלו! ללא האנשי "המשוגעי"  מוכי תאוות האוכל הטוב ותאוות ההתרחבות והעלאת רמת החיי 
העול לא היה מתפתח!! וכעי כ( מבואר בהקדמת הרמב" למשנה:
"וכמה יפה פתג האומר "אלמלי השוטי היה העול חרב" ואי ל( שטות גדולה מזו שאד חלוש הנפש ,בני גופו רופ,
נוסע מקצה האקלי השני עד קצה הששי ... ,כדי שאולי ירויח דינר .וכאשר יקב מאות הדינרי שמסר כל רוחו עליה,
יתחיל לחלק לאומני לבנות לו ...בני שיעמוד מאות בשני ,והוא יודע ברור שלא נותר מחייו אפילו כדי לבלות בני של
גומא ,היש שטות חמורה מזו .וכ( כל תענוגות העול ותאוותיו  שטות בהחלט!! כדי שיבנה העול ... .כי סיבת נחת אותו
ה"כסיל" מפני שג הוא משרת לאד שהוא מטרת הבורא ...,ויהיה אותו הארמו מוכ ל"חסיד" שיבוא במש( הזמ באחד
הימי לחסות בצל קיר מקירות אותו ארמו ותהיה בכ( הצלתו ממות!!"...
משה גילה בפני ישראל את התפקידי השוני שהקב"ה חילק בעולמו; והוא בח יחד עימ את המקומות )=התפקידי( שקיימי
בעול .משה וישראל נטלו לעצמ את המקומות )=התפקידי( שמתאימי לאנשי "החיי"; המקומות )=התפקידי( של
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ה"חסידי" שהוגי בתורה ומתנזרי מתאוות העול הזה .ואילו את המקומות )=התפקידי( שמתאימי לאנשי "המתי" ה
הותירו ל"מתאווי" .כדי ש"המתאווי"  "יקברו ש" במש( שנות חייה ויעסקו בפיתוח הגשמי של העול.
בתורה מסופר בכמה מקומות שהקב"ה העניש את ישראל והמית חלק מה .לא מסופר ש ש"קברו" את המתי .המקו היחיד
שהתורה מספרת זאת הוא בפרשיית "המתאווי"; והדבר אומר דרשני!! לפי מה שהתבאר  הדבר מוב .כאשר מדובר ב"מיתה
רגילה" ,פשוט שקוברי את המת ואי צרי( להארי( בכ( .אול כאשר מדובר ב"מיתה סמלית" ,יש משמעות סמלית מיוחדת ג
ל"קבורה"; ולפיכ( ,התורה ראתה צור( מיוחד להדגיש זאת .אי זה המקו היחיד בתורה שה"קבורה" מופיעה במשמעות סמלית;
וכפי שהתבאר באריכות במאמר "הקבורה המסתורית של אהרון".3

ארצות "החיי" * וארצות "המתי"

אר ישראל נועדה להיות האר של האנשי "החיי" שעוסקי ברוחניות .שאר הארצות נועדו עבור האנשי "המתי"
ש"מתאווי" ועוסקי בפיתוח הגשמי של העול .הד להבנה הזו אנו מוצאי בדברי דויד בתהלי )קטז ,ט( " ֶא ְת ַה ִֵ (ְ Kל ְפנֵי ד’
'רצ1ת ַה ַח ִGי" .המפרשי כתבו ,שדויד חיבר את המזמור הזה בשעה שהוא ברח לחולאר ,לפלישתי .הוא התפלל לחזור לאר
ְ< ְ
ישראל .לפי מה שמתבאר במאמר זה  אר ישראל היא האר של "האנשי ַה ַח ִGי".
ַח ַלת ד’ ֵלאמֹר ֵל ְ(
ֵר)0נִ י ַהֵ 1.מ ִה ְס ַַ &ֵ Cח ְ<נ ֲ
הבנה דומה נמצאת ג בספר שמואל )א כו ,יט( בדברי דויד לשאול שרוד אותוAִ ..." :י ג ְ
ֲעבֹד ֱאל ִֹהי ֲא ֵח ִרי" .דברי דויד ה תמוהי לכאורה ,מדוע מי שנמצא בחו לאר צרי( לעבוד עבודה זרה?
בר ,צרי( להבי את דברי דויד ש לפי מה שהתבאר בילקוט שמעוני ,שחטא העגל לא היה עבודה זרה ממש .וא כא ,כוונת דויד
ַח ַלת ד’ " והיא נועדה לעבודה הרוחנית שנחשבת לעבודת ד’ .מאיד( ,חו לאר נועדה לעבודה של
היא שאר ישראל היא "נ ֲ
"המתאווי" להתחבר אל הגשמיות; ולפי המסורת של דויד עבודת נחשבת ל"עבודה זרה".

"הגיא" ו"מול בית ְ7ע9ר"

המסורת של דויד מבוססת על השמות "הגיא" ו"מול בית ְ&ע1ר" .אב עזרא הסביר שהשמות האלו היו שמות נוספי של "הר נבו".
ֵ0ב ַ<@ָיְ א מ)ל ֵ<ית ְ&ע1ר" ,ולאחר מכ בסיו ספר דברי
אול קשה לומר זאת ,שהרי משה אומר בפרשת ואתחנ )דברי ג ,כט(  " ַו* ֶ
ַעל מ ֶֹ0ה ֵמ ַע ְרבֹת מ41ב ֶאל ַהר נְ ב ."...9ומכא ש"הר נבו" אינו מזוהה באופ מדויק ע 'הגיא' וע 'מול בית ְ&ע1ר'.
)לד ,א( נאמר " ַוַ .

המסורת של דויד מסכימה ע העיקרו של אב עזרא ש"הגיא" הוא ש גנאי; א( לפי המסורת של דויד ,הש "הגיא" נית לכל
העבר המזרחי של הירד!! ש זה נית על ידי משה לישראל כדי להפני בקרב שעבר הירד המזרחי הוא מקו נמו( )גיא( שנועד
ל"מתאווי" שעסוקי בעבודה הגשמית; ואילו אר ישראל שממערב לירד היא "גבוהה" מכל הארצות ,מפני שהיא נועדה לעבודה
הרוחנית.
ג הש "מול בית ְ&ע1ר" נית על ידי משה לישראל ככינוי לכל עבר הירד המזרחי .המשמעות הרגילה של המילה "מול" בתנ"( היא
"צד" .4משמעות הכינוי "מול בית ְ&ע1ר" היא שעבר הירד המזרחי הוא "הצד של בית ְ&ע1ר"; ואילו עבר הירד המערבי הוא מה
ַח ַלת ד’ .משה לא התכוו לומר שיש ממשות בעבודה הזרה של "בית ְ&ע1ר" .הכינוי נועד לגנות את מי שרוצה
שמכונה בדברי דויד  נ ֲ
להישאר בחו לאר ולעסוק בריבוי נכסיו  ולהתייחס אליו כמו למי שנשאר בצד של העבודה הזרה.

האר! הטמאה והאר! הטהורה

ההבנה שהכינוי "מול בית ְ&ע1ר" נוצר על ידי משה  ככינוי לצד המזרחי של הירד  מסבירה ג ההתייחסות המיוחדת של ישראל אל
השבטי שנשארו ש.
כזכור התבאר לעיל ,שתאוות אכילת הבשר היא יסוד וסמל לשאר התאוות .משה חינ( את ע ישראל ב"קברות התאווה" למאוס
באכילת הבשר ובשאר התאוות .אול החינו( הזה לא נקלט היטב אצל חלק מהשבטי .בני גד ובני ראוב אהבו לאכול בשר ,וה היו
4ר ַה=ֹאת
>ֶ Cאת ָה ֶ
ֶי( י ַ
ֹאמר) ִא ָמ ָצאנ) ֵח ְ< ֵעינ ָ
בעלי מקנה רב .עבר הירד המזרחי התאי לגידול מקנה ,ולכ ה פנו למשהַ " :וְ .
ַר ֵ ."Mמשה הסכי לכ( רק לאחר שהתנה עימ שיעברו חלוצי לפני ישראל וינחילו לה את האר
ֲב ֵרנ) ֶאת ַהְ .
י( ַל ֲא >ח=ָה 'ל ַCע ִ
ֲב ֶד ָ
ַלע ָ
המערבית .לאחר שה קיימו את התנאי ה שבו לעבר המזרחי ,והקימו מזבח ליד הירד .בני ישראל לא הבינו מדוע ה הקימו את
המזבח ורצו לצאת עימ למלחמה )יהושע כב ,טויח(:
ַת ֶכ ִע ְבר)
'( ִא ְט ֵמ<ה ֶא ֶר! ֲא Iחְ A
" ...וַיְ ַד ְ<ר) ִא ֵָ Cלאמֹרַ ...ה ְמ ַעט ָלנ) ֶאת עֲ7ְ 9ע9ר ֲא ֶ8ר לֹא ִה ַַ Hה ְרנ ִמ ֶַ Eעד ַהַ 9GהֶAה ...וְ ְ
ָל ֶכ ֶאל ֶא ֶר! ֲא IחַAת ד’"...
הדברי שנאמרו ש טעוני ברור .מדוע קיימת קביעה פסקנית שישראל לא נטהרו מ"עֲ&ְ 1ע1ר" והרי העוו הזה נמחל לישראל?5
ומדוע עבר הירד המזרחי הוא "אר טמאה"?
בר לפי מה שמתבאר במאמר זה ,הדברי שהושמעו ש ה פרי החינו( הממוש( של משה רבנו .משה חינ( אות להתייחס אל מי
שמתאווה לחיות בצד המזרחי  כמי שגר ב"צד של בית ְ&ע1ר" וכמי שחוטא ב"עֲ&ְ 1ע1ר" .העובדה שחלק מישראל התאוו לבשר
ולממו ונשארו בצד המזרחי  היא עצמה מוכיחה שישראל לא התנקו מ"עֲ&ְ 1ע1ר הסמלי"; כלומר  מהתאוות הגשמיות .6השבטי
שחזרו לש העדיפו לחיות ב"בית הקברות" של בעלי התאווה ,ובתור "בית הקברות"  ארצ היא "אר טמאה" .האר המערבית
היא ֶא ֶר! ֲא IחַAת ד’ והיא האר של האנשי "החיי"  ולכ ה קראו לשבטי המזרחיי לחזור ולהצטר אליה.

כי ש חלקת מחוקק ספו

כנגד הגינוי שמשה מגנה את "המתאווי" שרוצי להיות בצד המזרחי של הירד ,קיימת התייחסות שונה שלו אליה .בברכת משה
לשבט גד נאמר) :דברי לג ,ככא(:
ַרא ֵרא ִ0ית לAִ 1י ֶָ 0ח ְל ַקת ְמח ֵֹקק ָספ)"...
ר)( ַמ ְר ִחיב @ָדַ ...וְ .
4מר ָ< ְ
)לגָד ַ
" ְ
ר)( ַמ ְר ִחיב @ָד" .משה מבר( את שבט גד על שביקשו ליטול
משה מבר( את הקב"ה על שנטע בשבט גד את תאוות ההתרחבות  " ָ< ְ
א0ית ל  '1למרות שהנחלה הזו היא בצד המזרחי .והוא א מסביר ששבט גד ידע שמשה רבנו )המחוקק של
ַרא ֵר ִ
ראשוני נחלה  ' ַוְ .
ישראל( ייקבר אצל  ' ִAי ֶָ 0ח ְל ַקת ְמח ֵֹקק ָספ)'.
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לפי פשוטו ,משה נקבר במקו שהוא מת בו  בהר נבו שנמצא בנחלת ראוב .7כאשר משה אומר שה"חלקה" שלו "ספונה" ב"נחלה"
של גד הוא מתכוו ל"נחלה" במשמעות סמלית .בני גד היו "גדולי בעלי התאווה" לנחול בצד המזרחי .8משה מגלה בברכתו שבני גד
ידעו ,שמצד אחד הוא מגנה את תאוות ההתרחבות שלה; א( מצד שני הוא מסכי שיש צור( והצדקה בדרכ .וכאות הצדקה
לדרכ הוא מסכי ליטול את חלקת הקבר שלו בצד של בעלי התאווה  הצד המזרחי של הירד.
משה היה יכול להרבות בתפילה ולהיכנס לאר ישראל ,א( הקב"ה ביקש ממנו להסכי ולהישאר בצד של "קברות  בעלי התאוה",
כדי להראות שיש הצדקה ג בדרכ ,וג ה ממלאי את רצו הבורא .כ( מבואר בסוגיה במסכת סוטה )ד יד ,א( ש רבי שמלאי
דורש את הכתוב בנבואת ישעיה "וְ ֶאת & ְִֹ 0עי נִ ְמנָה' על משה רבנו שהסכי להיות נמנה יחד ע מתי המדבר שלא זכו להיכנס לאר.
העיו בנבואה מגלה שמשה נקבר בחו לאר לאחר שהסכי לכ( מרצונו )ישעיהו נג ,ט(" :וֶַ Cֵ ִ.את ְר ִָ 0עי ִק ְבר 9וְ ֶאת ָע ִ8יר
ְ=מ ָֹתיו .9"...משה הסכי לתת את הקבר שלו בצד של ה' ְר ִָ 0עי'  האנשי שמקומ בחיי הוא ב"קברות  בעלי התאוה" .משה
הסכי להיות במותו )' ְ<מ ָֹתיו'(  יחד ע הרודפי אחרי 'העושר' )'וְ ֶאת ָע ִ8יר'( .משה הסכי שה"חלקה" שלו תהיה בצד המזרחי של
הירד.

וְַ ִGק=ֹר אֹתַ 9בַ5יְ ְ= ֶא ֶר! מ<9ב מל ֵ=ית ְ7ע9ר

בסיכו הדברי נמצאנו למדי ,שלפי פשוטו משה נקבר במקו שהוא מת בו  בהר נבו; א( הכתוב מדגיש פ אחר של הקבורה שלו.
הכתוב מדגיש שמשה לא נקבר באר ישראל .הכתוב אינו מסתפק בתיאור העובדה שהוא נקבר ' ְ< ֶא ֶר מ41ב'; והוא מוסי לנו את
הפ הרגשי של הדבר .משה חינ( את ישראל לקרוא לאזור הזה ' ַה@ַיְ א'  כדי להדגיש שהמקו הזה של רדיפת העושר הוא "נחות"
מבחינה רוחנית .משה חינ( את ישראל לקרוא לצד המזרחי של הירד בש 'מ)ל ֵ<ית ְ&ע1ר'  כדי להדגיש שברדיפת העושר קיי צד
של עוו ' ְ&ע1ר' .א( למרות זאת התורה מדגישה שמשה נקבר ש  משה נמצא ש ע "הרשעי האלו" ש"קבורי ש בחייה".
כוונת הכתוב מתבארת בתרגו יונת ,שרמז שעוו פעור שמוזכר בכתוב הזה  אינו עוו גמור!
התורה מרמזת בכתוב הזה ,שהעול יגיע למטרת בריאתו כאשר הוא יתפתח ,ה מבחינת חיי תורה ואמונה ,וה מבחינת חיי עושר
ַח ָלת ."1יש
ורווחה .בעול יש "מקו )=תפקיד(" לכמה סוגי אנשי .יש "מקו" ללווי ולכהני שאי לה נחלה גשמית  "ד’ ה)א נ ֲ
"מקו" לשבטי שנכנסו לצד המערבי שהוא " ֶא ֶר ֲא >ח=ַת ד’ " .שבטי אלו אינ רוצי לרדו אחרי העושר ,ה מתעסקי
'רצ1ת ַה ַח ִGי' .בר יש מקו
בגשמיות מתו( ההכרח; א( עיקר רצונ להתעלות מבחינה רוחנית ונחלותיה הגשמיות נחשבות ' ְ
)=תפקיד( ג לשבטי שנשארו ב'צד של ְ&ע1ר'; מפני שהתאווה שלה לעושר מפתחת את העול .העובדה שמשה הסכי להיקבר
אצל מוכיחה ש"עֲ&ְ 1ע1ר" שמיוחס לה  אינו עוו גמור.
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כעי כ( מבואר בדברי הצדיק הירושלמי הרב אשר פריינד זצוק"ל בגליו "החברותא" )פרשת יתרו תשסז גליו  ..." :(297לא שעשו את
העגל ממש ,רק היות ובטל רוח משה רבינו ,ובני ישראל זרקו זאת הבקשה )'קו עשה לנו אלהי'( לאש ,יצא עגל .ומה גר העגל? זה
שאיבדו את רוח משה רבינו נתפס בה מלא( המות והוא העגל".
ילקוט שמעוני תורה רמז תשלב" :רבי שמעו ב מנסיא אומר ותאכל בקצה המחנה בקציני שבה בגדולי שבה ...ירדה אש מ השמי
והיתה קופלת בה מחתה והולכת ולא היה בי המתי ובי החיי כלו".
מ9ס ָרה" .במאמר "הקבורה
בספר במדבר מסופר פעמיי שאהרו נקבר ב"הֹר ָה ָהר"; אול בספר דברי מסופר שהוא נקבר ב" ֵ
מ9ס ָרה'  היתה קבורה במשמעות סמלית .והיא מסמלת הכרה של בני ישראל
המסתורית של אהרו" התבאר שהקבורה של אהרו ב' ֵ
בצור( ב"מקו" )=תפקיד( של כהני ושל לויי.
)מ ַלק ֶאת רֹאִ 10מEל ָע ְר& ,"1שמשמעותו  ִמ ַJד ָע ְר&.1
כמו )ויקרא ה ,ח(ָ " :
כמבואר בספרי דברי )פיסקא ל ,כט( וברש"י דברי )ג ,כט(
בספר 'שימושא רבא' )נתחבר בימי הגאוני( מרומז ש'עוו ְ&ע1ר' מוזכר בכתוב הזה  במשמעות סמלית .וזו לשו בית יוס אורח חיי
סימ לב" :וכתוב ב'שימושא רבא' שצרי( שיהיה ֵָ 2ער זה )שכורכי בו את פרשיות התפילי(  של עגל ,כדי שיזכור מעשה העגל ולא
יחטא ,דכתיב )יהושע כב יז( ' ַה ְמ ַעט ָלנ) ֶאת עֲ&ְ 1ע1ר ֲא ֶ0ר לֹא ִה ַַ 5ה ְרנ) ִמ ֶ .".')*Dדברי ה'שימושא רבא' טעוני ברור מפני שהוא מביא
פסוק שמתייחס לעֲ&ְ 1ע1ר כדי לסייע לצור( לזכור את חטא העגל .אול לפי מה שהתבאר במאמר זה ,חטא העגל לא היה עבודה זרה
ממש אלא הוא משמש בתורה באופ סמלי כביטוי חרי להעדפת העול הגשמי על פני העול הרוחני .ספר יהושע מזכיר את 'עֲ&ְ 1ע1ר'
לש אותה המטרה; ולכ ה'שימושא רבא' מביא אותו כסיוע לצור( לזכור את החטא הסמלי של 'חטא העגל'.
במדבר לב ,לח; דברי הימי א ה ,ח .הבנה זו עולה ג מתרגו יונת בכמה מקומות )במדבר לב ,ג; לב ,לח; לג ,מז(; וכ כתב אב עזרא.
שבט ראוב היה מרובה משבט גד כמבואר במני השבטי שבפרשת פנחס )במדבר לב(; והוא א היה חשוב ממנו  והדגל המשות של
שניה היה נקרא "דגל מחנה ראוב" .אול במשא ומת ששני השבטי האלו ניהלו כדי לנחול בצד המזרחי ,הכתוב מקדי תמיד את
בני גד לבני ראוב .הסיבה לכ( היא מפני שבני גד היו אלו שעוררו את בני ראוב לנחול עימ בצד המזרחי.
ג הזוהר דורש את הכתוב הזה על משה רבנו )רעיא מהימנא ג ,נשא ד קכה ב; כי תצא ד רפב א(.

לע"נ אמו"ר רחל בת ר' בנימי בוני ע"ה
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ראש השנה

)מתו( ח"ב(

קיטו ,אקוודור

Quito, Ecuador

אדר ב' תשנ"ב

הצור@ בכוונה מצד עדי קידושי
שאלה
הא שני אנשי שנועדו להיות עדי לצור( קידושי ,צריכי להתכוו להיות עדי בשעת נתינת הטבעת ,או מספיק שיראו
את מעשה הקידושי אפילו בלי כוונה להיות עדי?

תשובה
1

מעיקר הדי אי הכרח לייחד עדי הקידושי  ,ואפילו א לא נתכוונו העדי להיות עדי בקידושי אלה ,הרי ה כשרי
לעדות.2
3
ומכל מקו נהגו לייחד עדי הקידושי ולהזמינ מתו( ציבור הנאספי ולקבוע שה ה עדי הקידושי .
במקרה שלא ייחד עדי לקידושי ויש בקהל כשרי ופסולי ,הקידושי חלו והכשרי לבד ה הנעשי עדי הקידושי ,ולא
הפסולי.4
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שו"ע )אב העזר סי' מב ,ד(.
"בית מאיר" )ש סי' מ"ב ד(" ,חת סופר" נאב העזר ח"א סי' ק(.
ריטב"א )קידושי מג ע"א( בש רבו" ,אבני מילואי" )סי' מב ס"ק ו(" ,קצות החוש" )סי' לו ס"ק א(" ,ערו( השולח" )אב העזר
סי' מב ,לא(.
בגיטי וקידושי שיש בה צור( בעדי לקיו הדבר ,אפילו בסתמא אומרי שכוונתו לעדי הכשרי.
"חת סופר" )אב העזר ח"א סי' ק(" ,אגרות משה" )אב העזר ח"א סי' עו( עלפי "אבני מילואי" )סי' מב ס"ק ו(.
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