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  י"לק
  

  :נושאי השיעור
מה המקור לצורת ? האם דוד בן ישי הוא מלך המשיח אשר יבנה את בית המקדש

  . ומה הרמז בזה, "מגן דוד"ה
' אתה הראת לדעת וגו"בפסוקי " זכרה לחסדי דוד עבדך"מי ייסד את התוספת 

  . והאם ראוי לומר תוספת זו, שבהוצאת ספר תורה
ומה חומרתה עד שבגללה נחרב בית , את חנםמהי שנ? מדוע לא בא דוד בן ישי

  . המקדש
האם יש הבדל אם , השלמת דברים מהשיעור הקודם בעניין רב החולק על רבו

שיש לשמוע " ילקוט יוסף"כ בספר "התייחסות למש, המחלוקת מסברא או מראיה
', יפתח בדורו כשמואל בדורו'הסבר עניין , של ימינו" גדולי הדור"מדאורייתא בקול 

אלא , יית דבריו בעניין התימנים שצריכים לפי דעתו להיות כאילו ספרדיםדח
  . התימנים עדה מיוחדת בפני עצמה

מה ההבדל בין , ל מקרוב"א לנוסח הפרשת תרומות ומעשרות שיצ"הסבר מרן שליט
  .מ לדידן"וכיצד יש לנהוג בהפרשת תרו, מדוע מובא שתיהם, הנוסחאות

  
  

�� 
  כל הזכיות שמורות

  ץ בני ברק"י מוסדות יד מהרי"על "יוצ
  050-4140741: נייד. 03-5358404: טלפקס

   yad@maharitz.co.il: ל"דוא
  

  :להאזנה לשיעור דרך הטלפון
  03-6171031 –קול הלשון 

  319 -מספר השיעור 
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  ניתן להקדיש כל שיעור 

  או לעילוי נשמת, לרפואה, להצלחה

  050-4140741: פרטים בטלפון

, והתורמים והמסייעים להפצת התורה ולזיכוי הרבים
  .ר"אכי. ה כל משאלות ליבם לטובה"מקום בימלא ה
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האם דוד בן ישי הוא מלך המשיח אשר יבנה את בית 
  .ומה הרמז בזה, "דודמגן "מה המקור לצורת ה? המקדש
 ,אומרת ]ב"ח ע"דף צ[מסכת סנהדרין  הגמרא

עתיד הקדוש ברוך  ,אמר רב יהודה אמר רב
, ירמיהו ל(שנאמר  ,הוא להעמיד להם דוד אחר

ר "ְוָעְבדּו ֵאת י )ט ם ֲאׁשֶ ִוד ַמְלּכָ י ֱאלֵֹהיֶהם ְוֵאת ּדָ
ל "א .אלא אקים ,הקים לא נאמר .ָאִקים ָלֶהם

ְוָדִוד  )כה, יחזקאל לז(כתיב וה ,רב פפא לאביי
יא ָלֶהם ְלעֹוָלם י ָנׂשִ קיסר ופלגי  ,כגון ?ַעְבּדִ

   .קיסר
משיח בן ש ,ומר חידושיהודה אמר רב א רב
, ואנו מצפים ומייחלים לו בכל יום שיבשא, דוד

שדוד  כשם .'דוד המלך'הוא בעצמו נקרא בשם 
ה "ל הקב"כך לעת, היה מלך ישראל בראשונה

 .מלך המשיח ייקרא בשם דוד. יקים דוד אחר
י ֱאלֵֹהיֶהם ְוֵאת "ְוָעְבדּו ֵאת י, הוא מביא פסוקו

ר ָאִקים ָלֶהם ם ֲאׁשֶ ִוד ַמְלּכָ שואל רב פפא את  .ּדָ
יא , הרי כתוב, אביי על מאמר זה י ָנׂשִ ְוָדִוד ַעְבּדִ

שיקום דוד אחר לא , כלומר. ָלֶהם ְלעֹוָלם
אלא  ,מלך המשיחוהוא יהיה זה ייקרא בשם ש

דוד בן  היינו', דוד עבדי' .זהו דוד המלך בעצמו
במציאות אותו  אנו מכיריםש כפי, ישי

נשיא . 'נשיא להם לעולם'הוא יהיה ו ,הראשונה
ת בתחידוד המלך יקום  .ומלך זה היינו הך

עונה . שראליה המשיח של עם והוא יהי ,המתים
ני שהלשון חושב .כגון קיסר ופלגי קיסר, אביי

 .קיסר גוּ לְ או ופַ , ג קיסרלַ ל ופְ "צ, יקימדו ינוא
. חצי קיסר .ויש משנה לקיסר, יש קיסר, דהיינו

והשני , יהיה מלך המשיחאחד , םכ יהיו שניי"א
   .משנה למלך, הסגן שלו יהיה

 .יש שני פירושים? ומי שני לו המלךיהיה  מי
מלך ושני , כגון קיסר ופלגי קיסר, י אומר"רש
דכתיב ודוד מלכם כ, כן דוד החדש מלך. לו

כדכתיב , שני לו, ודוד המלך. אשר אקים
את  י מדייק"רש .ולא כתוב מלך, נשיא להם

. נשיא ולא מלך ',ודוד עבדי נשיא להם' הפסוק
אבל דוד בן  ,מלך המשיח יהיה מישהו בשם דוד

דוד החדש . ישי יהיה רק המשנה למלך
, קריהוא יהיה העי ,ל"ה יקים לנו לעת"שהקב

כך  .יהיה דוד בן ישי' ופלגו קיסר' .הוא הקיסר
. סובר להיפך, אולם בספר הערוך .י"רש דעת

ל "יהיה לעתהוא זה שגם  ,היהשדוד בן ישי ש
  .משנה למלךודוד החדש יהיה ה, מלך המשיח

 כי, הערוךי לא רצה לפרש כדעת "רש לכאורה
כיצד יכול להיות שדוד המלך  ,לו קשההיה 

ך לבנות את משיח צריהרי מלך ה ?יהיה משיח
ת בית דוד המלך לא בנה או, בית המקדש

מפורש כ, המקדש הראשון בגלל המלחמות
ם ָלרֹב  ,ה אמר לו"הקבש, בדברי הימים ּדָ

ַפְכּתָ  יתָ  ,ׁשָ דֹלֹות ָעׂשִ לֹא ִתְבֶנה ַבִית  ,ּוִמְלָחמֹות ּגְ
ִמי ַפְכּתָ ַאְרָצה ְלָפָני ,ִלׁשְ ים ׁשָ ִמים ַרּבִ י ּדָ י "דה[ ּכִ

לֹא  ,שוב ]'ח ג"שם כ[כ כתוב "ואח .]'ב ח"כ' א
ִמי ה  ,ִתְבֶנה ַבִית ִלׁשְ י ִאיׁש ִמְלָחמֹות ַאּתָ ּכִ

ָפְכּתָ   דברהגם אם , אדם ששפך דמים .ְוָדִמים ׁשָ
אינו , שפך דמים רביםכיון שאבל  ,בצדקהיה 

זה . שלוםמסמל היכול לבנות את בית המקדש 
אי אפשר . 'לא תניף עליהם ברזל' ,כמו שנאמר

 ,שלום ואהבית המקדש . היה דבר והיפוכושי
ינך יכול לבנות את בית א, ואתה איש מלחמות

יהיה מנוחה  ,שלמה המלךמזמן  .המקדש
אם דוד  ,לפי זה .והוא יבנה את הבית ,ושלוה

מה עם  ,המלך בעצמו יבנה את בית המקדש
'? שפכת דמים רבים'ו', לחמות רבות שפכתמ'

כיון שזהו , יאכ קוש"שאולי זאת לא כ ,מה נגיד
ית הרי הוא קם בתח. לא אותו דוד המלך

, יה חדשהכ הוא כבר גוף חדש ובר"א ,המתים
  .דוד המלך ההוא ינוא זה
 ,כ קשה"כ ינואהדבר  ,לאמיתו של הדבר םלאו

 ]ה"שמואל רמז קמ[ ל בילקוט שמעוני"כיון שחז
. ההיפך ממה שאנו מבינים, מסבירים את הפסוק

 רבים שפכת ארצהדמים ' ,ה אמר לדוד"הקב
הם , הדמים ששפכת, בשבילי, דהיינו. 'לפני

לך נאמר לדוד המ הדבר ,אדרבה .כמו קרבנות
 הלא כתוב ,שמואלהרי בנביא . בתורת שבח

הדבר כתוב רק ', דמים רבים שפכת'הסיבה של 
דוד המלך רצה בעצמו ש, בספר דברי הימים

, ה אמר לו"והקב, לבנות את בית המקדש
הרי דמים רבים  ?לשמיהאתה תבנה בית 

כגון מפני שאם היה  ,סיבות נוספות נןיש .שפכת
ואז , הוא לא היה נחרב, ק"דוד בונה את ביהמ

או מפני . ו היה כליה לישראל בעונותיהם"ח
בנה את בית המקדש , ששלמה המלך עשה טוב
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אבל דוד המלך בנה , וכ בנה את בית"ואח
אני  ,אמרהוא כ "אחורק  ,בהתחלה לעצמו

, בתוך היריעהה "והקב ,בבית ארזים יושב
נה את רק לאחר שהוא ב? בבית לא מתאים

הוא התעורר לבנות את בית , הבית שלו
חוץ מהסיבה  ,כמה סיבות נןישו .המקדש
א היה חפץ שדוד ה ל"הקבבגללה ש ,הידועה

על הפסוק  ,בכל אופן. ק"המהמלך יבנה את בי
אומר הילקוט  ',כי דמים רבים שפכת' ,הזה

 ,אמר .נתיירא ,כיון ששמע דוד כך, ני כךשמעו
ר יהודה "א. ות בית המקדשהרי נפסלתי מלבנ

 .תירא אל ,דוד ,ה"אמר לו הקב ,אלעאי' בר
כל ההרוגים  .חייך כי הם לפני כצבי וכאיל

שפכת 'לכך נאמר  .האלה ששפכת במלחמות
על  שנאמר ,ואין ארצה אלא צבי ואיל ',ארצה

חייך הם לפני  ,חראבר ד. הארץ תשפכנו כמים
 ',כי דמים רבים שפכת לפני'דכתיב  ,כקרבנות

שנאמר ושחט את בן  ,לפני אלא קרבן ואין
אם כן למה אינני , אמר לו דוד. י"יהבקר לפני 
שאם אתה בונה , ה"אמר לו הקב? בונה אותו

גלוי וצפוי לפני . הוא קיים ואינו חרב, אותו
ואני מפיג חמתי בו , שהם עתידים לחטוא

המלחמות . ש"יעו וישראל ניצולים, בוומחרי
מלחמות  ישנן. היו מוצדקותדוד המלך  של

וישנן מלחמות , בהם שדוד המלך נלחם ,חובה
 בכל אופן היא, ת רשותאבל גם מלחמ .רשות
ו שהוא שפך דם "א להחשיב זאת ח"א, תמותר
אפילו שדוד המלך  ,ה"מבחינת הקב כ"א. נקיים

ות למה חרהיו סיבות א, לא נפסל מצד עצמו
 ,וסיבות אלו. לא הוא שיבנה את בית המקדש

יכולות להיות דוקא הם ל "לעת ,אדרבה
מתאים השדוקא הוא אכן  ,לזכותו ולשבחו

  . לבנות את בית המקדש
על  ,]א"ב ע"דף פ פרשת לך לך[ 'קר המאמר בזוה יש
 .'דוד מלך ישראל חי וקיים' ,נו אומריםשא מה
דוד , כךק "זוהבכתוב  ?מלך חי וקייםהדוד  וכי

, בעמידה מלכא הוה קם בפלגות ליליא
דוד  ,ובגין כך. לאתעסקא בשירין ותושבחן

 ,ביומי מלכא משיחא' ואפי ,מלכא חי לעלמין
שדוד מלך  ',קר המשמע לפי הזוה. איהו מלכא

דוד המלך שהיה  זה ,חי וקיים ישראל בעצמו

בעצמו וימלוך יהיה זה שהוא ו ,דוד בן ישי ,פה
שלכאורה , מעירים שםה נםישנם אמ. ל"לעת

תלוי לפי  םלאו, דבר לא מתאים עם הגמראה
י "כי רש ,זה סתירה אכן, י"לפי רש. איזה פירוש

אבל . מר שדוד בן ישי יהיה המשנה למלךאו
מתאימים ' ק והגמ"הזוה ,אדרבה, הערוך י"פע

ממשיך . ל"הוא בעצמו יהיה לעתש, אחד לשני
כזה  יש מאמר ,דהא תנן, הזוהר ואומר

אי  ,מלכא משיחא ,בירושלמי במסכת ברכות
 ,יא הואיתואי מן מ .דוד שמיה ,הוא אמן חיי

 ,ית המתיםבין אם הוא יקום בתח .דוד שמיה
, בכל אופן, חייםוא יהיה מהאנשים ההובין אם 

  . ו יהיה דודשמ
שדוד  ,לא מוסכם דברה ,כ"בד רבים נוקטים

וגם . הוא שיקום לימות המשיח ,המלך בעצמו
ו יהיה אבל בכל אופן שמ, אם זה לא יהיה הוא

 ,]א"א הל"פי[ בהלכות מלכים סוברם "הרמב. דוד
. דוד מבנייהיה  ,ל"שהמשיח שיעמוד לעת

 ,הוא מוסיף ]ב"חלק ביסוד הי' פ[בפירוש המשניות ו
לדוד שהרי  .מבית דוד מזרע שלמה שהוא יהיה

כ הוא צריך להיות "א, בניםהמלך היו כמה 
גם אם לפי פשטות . רע שלמהמבית דוד מז

, לא דוד המלך בעצמו ושזה ,ם נראה"הרמב
דהיינו מבני בניו , אומרים משיח בן דודאנו לכן ו

יש אומרים אבל כפי שאמרנו , של דוד המלך
 ובאמ. ל"שיהיה לעת דוד המלך בעצמו ושזה

צמח  ,ר"להושע ,אלעזר הקלירפיוט של רבי ב
   .הוא דוד בעצמו, איש שמו

הצורה  ייןענאפשר יהיה להבין את , זהפי  על
הדבר  .הנמצא בספרים הקדושים, של מגן דוד

זהו דבר אבל  ,בספרי הפשטנים לא מובא
 שמשתמשים בצורה ,שראלימקובל בכל עם 

, צורה של שני משולשים ,דהיינו. של מגן דוד
מה זה . משולש ועוד משולש. אחד בתוך השני

, וע הרייד ?מה באה להגיד צורה זאת? בא לרמז
חיצים והיו חרבות , במלחמות של פעםש
כ אדם שנמצא "א, בליסטראותורמחים ו

בכדי , משתמש במגן, פנים במלחמה פנים מול
והוא משתמש בזה , יש לזה בית יד .להיפגעלא 

היה עשוי  ,המגן של מלכי בית דוד. כמגן
אחד בתוך , שני משולשים, בצורת מגן דוד
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לעשות צורה פשר אהיה  ,רגיל באופן. השני
אבל , כל צורה שירצו, מרובעעגול או , פשוטה

מה באה לרמז צורה . הם עשו את הצורה הזאת
   ?ולמה זה נקרא מגן דוד, זו

י "ברוך אתה י, ההפטרה אנו אומרים בברכות
לא מתכוונים על המגן  אבל שם, מגן דוד

י מגן "של בא הפשט .שמשתמשים במלחמה
, ם אבינואברה .י מגן אברהם"כמו בא, דוד

 ומכל אלו שרבו מאור כשדים ה הצילו"הקב
מאלה שרצו להשליכו , עמו ונלחמו איתו

אנכי ' כ"זה מש, ומכל המלחמות לכבשן האש
אני שומר  ,דהיינו. 'שכרך הרבה מאד, מגן לך

י מגן "ואתה י', אומר גם דוד המלךכ "א .עליך
, זה פירוש הברכה. 'כבודי ומרים ראשי, בעדי

   .מגן דודי "בא
ל "אין מקור בספרי חז, צורה של מגן דודל אבל

הוא בספר  ,לכךהראשון  המקור. הרגילים
ויש בזה , קמיעיםהשל  בצורות, רזיאל המלאך

שהדבר רומז לשש  מסביריםכ "בד .כוונות
 מזרח, ארבע רוחות העולם .קצוות העולם

אלו שש . ומעלה ומטה, דרוםו וצפון ומערב
אבל בעולמות  .בעולם שלנו קיימיםהקצוות 

 .המכוונים כנגדם, ישנן מדות עליונות, העליונים
יש . הוא השביעי, מלכות בית דוד, המלך דוד

ו צחון שליהנ ,דוד המלך .שש ספירות לפני כן
כ כך מסבירים "בד. היה בכח שש הקצוות

 בספר אור תורה .של צורה זו הרמזאת  בספרים
זה הטעם הוא כותב ש, סוף פרשת וזאת הברכה

יש הבדל בין מלכי כי , ומבואר שם. יבהוהס
 ,מלכי ישראל .למלכי בית דוד, בית ישראל

, יש שם ציור. המגן שלהם היה בצורת משולש
דהיינו  ,עקום בצורת משולש זאתהוא מצייר 

והחלק הצר מצד , החלק הרחב מצד ימין
אלא , מדוייק ינואאך אני מבין שהדבר . שמאל

, היינוד .למשולש בצורה ישרהמתכוונים 
כי . והחלק הצר למעלה, שהחלק הרחב למטה

הוא , אדם רוצה להגן על עצמומסתבר שכש
ממילא הוא מוריד  ,ישמור עליושמשהו צריך 

וממילא , את החלק הרחב של המגן למטה
אבל  .להיות כלפי מעלהצריך החלק הצר 

היה זה ו ,ש קצוותשישנן של, העיקר הואפ "עכ

מלכי של  אבל. מלכי בית ישראלהמגן של 
דה כנגד המ, היה בעל שש קצוות, בית דוד

. דת המלכותששרשם הוא במ, המיוחדת שלהם
על שם שהיה במגינים המצילים  ,הוא כותב כך

 ,מחרב ומחנית במלחמות של מלכי בית דוד
משש , להורות על קבלת השפע למלכות

השפע  ,את הכוחבלו יהם ק .ת העולםקצוו
קצוות  שש י"ע, היו מנצחיםהם שבכוחו 

ומלכות בית דוד היא , לפני כןשקיימים 
   .השביעית

הרי  .הדבר מובן טוב יותר, דברינולפי  אולם
ויש את דוד , דוד המלך בעבראת שיש  ,אמרנו

ובין אם  ,בין אם זה הוא בעצמו .המלך בעתיד
בכל אופן ישנם , ישהו אחר הנקרא בשמוזה מ

 יאה, מגן דודצורת ה, אם תשימו לב .שני דוד
שמו רמוז , דהיינו. המלךדוד  מעט כמו חתימתכ

, הגג למעלה יחד עם הקו הימני .בצורה הזאת
אך זה כמו , אף שזה עקום. ת"זוהי אות דל

. ו"הוא אות וא, והקו השמאלי .י"בכתב רש
כי , שובה לא צריך להכפיל, ת"ועוד פעם דל
משולש וב. משולש אחד וזה .ת"זוהי אותה דל

דבר הכ "א. שם דודיש שוב פעם את ה, שניה
דוד ו, דוד שהיה בעבר ,שיש שני דוד, בא לומר

זאת לקחת  ובעצם לא צריכים .ל"לעת יהיהש
אלא אפשר לומר , עתידהעבר וגם על הגם על 

כי שורש , זאת אפילו על זמן דוד המלך בעצמו
זה משולש  לכן, דת המלכותדוד המלך הוא במ

שהעליון והתחתון יהיו , אחד על גבי השני
, דוד העליון אחד כנגד. וונים אחד על השנימכ

כתוב זה ין ענישורש  .ואחד כנגד דוד התחתון
יש בתמונה  ,]'א אות ב"ז ע"דף ל[בספר המטעמים 

לרמוז כי , הזאת רמז לשם דוד שתי פעמים
כי יש , דוד משיח צדקנו הוא ,הוא דוד המלך

, ן"שני דלתייש  .ין"ין ושתי ואו"לתבו שני ד
 ,במשולש השניוהשני , ראשוןהבמשולש אחד 

קו באלכסון ו. ת"זו דלאבל  ת הפוכה"ם הדלש
   .בשני המשולשים .ו"כמו וא

ת נחשב ת"שהדל, לפי זה יוצא ,אגב דרך
כשהרגל שלה עקומה  'אפי, צורתה עליה

 ,לגבי ספר תורההפוסקים דנים בזה  .שמאלה
את ת "בסאם עשו מה הדין , תפילין ומזוזות
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הרי . רה שאינה ישרהבצו ת"הרגל של הדל
 נםישו, רגל ישרהעם להיות  ת צריכה"האות דל

בשיפוע מטים אותה ש אפילו) האשכנזים(כאלה 
את הרגל  אם עשו אבל מה הדין. קצת ימינה

האם זה כשר  ,י"כמו בכתב רש, שמאלה מוטה
 בכך לא. שהדבר כשר ,ד"עננראה לפ? או לא

וממילא גם זה נחשב , אותמשתנה צורת ה
   .כשר

שהמגן דוד בא , לפי דברינו מובן, ןאופ כלב
  .לרמוז על עניין זה

  
בפסוקי " זכרה לחסדי דוד עבדך"מי ייסד את התוספת 

והאם ראוי , שבהוצאת ספר תורה' אתה הראת לדעת וגו"
  .לומר תוספת זו

תה שנים רבות הי, שאנו מרוויחים מהדברים מה
 ,כידוע .ממש תמיהה עצומה, לי קושיא

ה ,אומרים פסוקים ת"כשמוציאים ס  ָהְרֵאתָ  ַאּתָ
י  , 'וכו ים ֵאין עֹוד ִמְלַבּדוֹ י הּוא ָהֱאלִֹד "יָלַדַעת ּכִ

ה ַוֲארֹון ֻעזֶּךָ  י"יקּוָמה  ּכֲֹהֶניָך . ִלְמנוָּחֶתָך ַאּתָ
נוּ  ׁשּו ֶצֶדק ַוֲחִסיֶדיָך ְיַרּנֵ ָך . ִיְלּבְ ִוד ַעְבּדֶ ֲעבּור ּדָ ּבַ

יֶחָך  ֵני ְמׁשִ ב ּפְ ׁשֵ והנה  ].'י- 'ב ח"הלים קלת[ַאל ּתָ
 .'זכרה לחסדי דוד עבדך' ,הרבה חזנים מוסיפים

 .נדפסה בעבר בשום ספר בעולםלא , תוספת זו
אצלינו אבל  ,זה לא מובא הנוסחאות בכל

רוב החזנים בקהילות תימן  .נפוץ מאדהדבר 
ותמיד הייתי מתפלא על , זאתנוהגים לומר 

ק הפסוהרי בעצם ש ?מדוע אומרים זאת, דברה
יר , הוא בספר תהלים', וגו למנוחתך י"קומה י ׁשִ

ֲעלֹות ְזכֹור  ל ֻעּנֹותוֹ  י"יַהּמַ  ',וכו, ְלָדִוד ֵאת ּכָ
ֵדי ָיַער ׂשְ ַמֲענוָּה ְבֶאְפָרָתה ְמָצאנּוָה ּבִ . ִהּנֵה ׁשְ

ֲחֶוה ַלֲהדֹם ַרְגָליו ּתַ נֹוָתיו ִנׁשְ ּכְ קוָּמה . ָנבֹוָאה ְלִמׁשְ
ה וַ  י"י ׁשּו . ֲארֹון ֻעזֶּךָ ִלְמנּוָחֶתָך ַאּתָ ּכֲֹהֶניָך ִיְלּבְ

נוּ  ָך ַאל . ֶצֶדק ַוֲחִסיֶדיָך ְיַרּנֵ ִוד ַעְבּדֶ ֲעבוּר ּדָ ּבַ
יֶחךָ  ֵני ְמׁשִ ב ּפְ ׁשֵ ע  .ּתָ ּבַ  הפסוק .'וגוְלָדִוד  י"יִנׁשְ

אלא , כתוב לא שם' זכרה לחסדי דוד עבדך'
תפילה יש שם  ].'פרק ו' ב[בספר דברי הימים 

כאשר בנה את בית  ,המלךארוכה של שלמה 
ַמִים  ,מרהוא התפלל וא המקדש ָ ֵהָעֵצר ַהׁשּ ּבְ

ְללּו ֶאל  י ֶיֶחְטאּו ָלְך ְוִהְתּפַ ְולֹא ִיְהיֶה ָמָטר ּכִ
קֹום ַהזֶּה שלמה המלך התפלל  ,'וכו ַהּמָ

י ִיְהיֶה , ה שיקבל את התפילות"הקבל ָרָעב ּכִ

י ִיְהֶיה  ֶבר ּכִ ר ְוַגם ֶאל ַהנָּ , 'וכוָבָאֶרץ ּדֶ ְכִרי ֲאׁשֶ
ָרֵאל הוּא  ָך ִיׂשְ ַמע ִמן , 'וכולֹא ֵמַעּמְ ׁשְ ה ּתִ ְוַאּתָ

ָך  ְבּתֶ כֹון ׁשִ ַמִים ִמּמְ ָ א "מ' פס[ ובסוף כתוב. 'וכוַהׁשּ

ה קּוָמה י ,]ב"מ ה ַוֲארֹון , י ֱאלִֹהים ְלנוֶּחךָ "ְוַעּתָ ַאּתָ
ׁשוּ ְתׁשוָּעה"ּכֲֹהֶניָך י, ֻעזֶּךָ  יֶדיָך ַוֲחסִ , י ֱאלִֹהים ִיְלּבְ

ְמחּו ַבּטֹוב ֵני "י. ִיׂשְ ב ּפְ ׁשֵ י ֱאלִֹהים ַאל ּתָ
יֶחיךָ  ךָ , ְמׁשִ ִויד ַעְבּדֶ   . ָזְכָרה ְלַחְסֵדי ּדָ

אמר  ,]א"ע' דף ל[מסכת שבת ' זה כתוב בגמ ועל
 )יז, תהלים פו(מאי דכתיב  ,רב יהודה אמר רב

 ?עשה עמי אות לטובה ויראו שונאי ויבושו
מחול  ,ונו של עולםרב ,ה"אמר דוד לפני הקב

שימחול , ה"מבקש מהקבדוד  .לי על אותו עון
 ,אמר לו .מחול לך ,אמר לו .על עון בת שבע

 שכולם ידעואני רוצה  .עשה עמי אות בחיי
ים את פני דוד המלך על היו מלבינ כי, זאת

בחיי  ,בחייך איני מודיע ,אמר לו .עניין זה
כשבנה שלמה את בית  .שלמה בנך אני מודיע

ביקש להכניס ארון לבית קדשי  ,קדשהמ
אמר שלמה  .דבקו שערים זה בזה ,הקדשים

פתח ואמר  .ולא נענה ,עשרים וארבעה רננות
שאו שערים ראשיכם והנשאו  )ז, תהלים כד(

רהטו בתריה  .פתחי עולם ויבא מלך הכבוד
 ?מי הוא זה מלך הכבוד ,אמרו .למיבלעיה

ח את הכבוד אתה לוק ?אתה מלך הכבוד
חזר ואמר  .עזוז וגבור י"י, אמר להו ?ךלעצמ

שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי ) ט, תהלים כד(
מי הוא זה מלך  ,עולם ויבא מלך הכבוד

ולא  .צבאות הוא מלך הכבוד סלה י"י, הכבוד
רוצה  ,שאו שערים ראשיכם, הוא מבקש .נענה

אבל , להכניס את הארון לבית קדשי הקדשים
לא נפתחו ו ,םכולם מחכי. נעולו השער סגור

דברי (כיון שאמר  .דבקו שערים זה בזה, השערים

ים אל תשב פני משיחך 'י אלד"י )מב, הימים ב ו
באותה  .מיד נענה ,זכרה לחסדי דוד עבדך

 ,שעה נהפכו פני כל שונאי דוד כשולי קדירה
ה "וידעו כל העם וכל ישראל שמחל לו הקב

  .על אותו עון
ר את עד שהזכי, ההיכל לא נפתחו דלתות

דוד ש ,משמעמכאן  .זכותו של דוד המלך
, אחרת .וןאין לו שום חטא וע, המלך צדיק גמור

כיצד נפתחו השערים דוקא כשהזכיר שלמה 
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ו הפסוק זה .קש בזכותויבו, המלך אותו
 ,בעוד מקומות דבר נמצאה .מביאה שהגמרא

 ,סנהדריןבמסכת מועד קטן וכגון במסכת 
שאמר  דברי הימיםב בכולם מובא הפסוק

  .שלמה המלך
אתה 'לומר את פסוקי  יקנות מדוע ,למעשה

למה ו ?מה זה קשור? ת"בהוצאת ס' הראת
ץ בעץ "מהרי'? וגו למנוחתך י"קומה י' אומרים

ד "מסביר זאת בשם הר ]א"ח ע"דף קל[חיים 
מפני שנאמר על ', אתה הראת וכו, אבודרהם

שלמה ', ינו וכו'י אלד"יהי י. קבלת התורה
', י למנוחתך וכו"קומה י. ין הביתאמרו על בני

', בעבור דוד עבדך וכו', כהניך ילבשו צדק וכו
שאמרם שלמה כשהכניס הארון לבית קדשי 

כשדבקו שערים זה בזה ולא יכלו  ,הקדשים
  .ק"במה מדליקין ובמ' כדאיתא בפ, להכניסו

  ?כנגד שבעה עוליםזה לא  :הערה מהקהל
ת אתה מסביר א, נכון: א"שובת מרן שליטת

כנגד שבעה  קנו שבעה פסוקיםית, המספר
זכרה 'ם אולי אלה שמוסיפי, לפי זה .עולים

. המפטיר כנראה זה עבור', לחסדי דוד עבדך
 .לכן הוסיפו חצי פסוק, הוא קצר הרי המפטיר

דבר לאורך כל ההאם , היא אבל השאלה
נוהגים להתחיל  רבים, ובטלדוגמא ביום . הדרך

 י"קומה י'מאו מדלגים , 'ינו עמנו'י אלד"י יהי'ב
. כ יש חמשה פסוקים"אבל בסה, 'למנוחתך

 הם, ובשביל המפטיר .זה מצוייןלכאורה כ "א
אותו  .'זכרה לחסדי דוד עבדך'פים בסוף מוסי

אל ארך '. 'אומרים יהי וגו, ביום חולהדבר 
י "הושע י'אבל אומרים , הם אינם פסוקים' אפים

כ "א, מוסיפים ארבעה פסוקים ',את עמך וגו
כתבתי  ?אבל מה עם יום כיפור. מתאים יוצא

כיצד אפשר  ,]ט"א הערה כ"כ' סי[ ה"בשעעל כך 
   .יכול להיות שזאת הסיבה .דברהלתקן את 

אלה שלא נוהגים לומר לכאורה קשה על  אולם
שהרי אין להם פסוק , 'זכרה לחסדי דוד עבדך'

, מצד הדיןש, אבל התשובה היא ?כנגד המפטיר
נכון שאנו עושים . יין שבעהנממפטיר עולה ל

זה  כ"וא, ר על שלשה פסוקיםזמפטיר שחו
יכול להיות אבל מן הדין השביעי , כאילו שמיני

, הוא בעצמו יכול לקרוא את ההפטרה. המפטיר

ין הכרח א לכן ,ין שבעהמפטיר עולה ממניכי 
אבל יכול להיות . לעשות משהו כנגד המפטיר

  .אתזהוסיפו הם הסיבה ש שזאת
אתה רוצה , בסדר .הדבר אינו מובן לי םלאו

למה אתה מבלבל  אבל, להוסיף כנגד המפטיר
בעבור דוד ' ,דוד המלך אמרהרי  ?את הפסוקים

כמו שזה נמצא , 'עבדך אל תשב פני משיחך
ים אל 'די אל"י, 'כתוב דברי הימיםוב .בתהלים

כ "א .'ב פני משיחך זכרה לחסדי דוד עבדךתש
כאילו נראה  ברהד ,זה כמו ערבוב ובלבול

אתה אם  .ביחד שני פסוקים צירפו בטעות
למה אתה חוזר . תוסיף פסוק אחר בכלל, רוצה

  ? על דוד המלך פעמיים
על כך לא קשה לי : בתשובה להערה מהקהל

' להביא אפיאפשר , פסוק מתהלים יםמביאש
אתה הרי  ,היא אחרת השאלה. ספר איובמ

המלך דוד  .ין בשתי סגנונותחוזר על אותו עני
, 'בעבור דוד עבדך אל תשב פני משיחך'אמר 

ים אל תשב פני 'די אל"י'שלמה המלך אמר 
צריכים  כ"א', משיחך זכרה לחסדי דוד עבדך

של הפסוק או שאתה מביא את  .להחליט
פה יש אכן . או את של דברי הימים, תהלים

ץ כותב "מהרי .דנים כבר על זה? מה עדיף לדון
, ה הושיענו"א ד"ב ע"ת דף צעץ חיים סדר תפילת ערבי[

כ "שבד ]ה שפוך חמתך"א ד"ג ע"ובאשמורות דף מ
כי הם נאמרו , תהליםה מעדיפים את פסוקי

בפסוקי  כגון, לפעמים מצאנו. בלשון תפילה
, שיש אפשרות לבחור בין פסוקים, השכיבנו

 םהכי , כ מעדיפים את פסוקי תהלים"א
, זה דרך סיפור דבריםששם כ "משא, תפילות

אין אפשרות לחזור על אותו , ד"אבל בנ. ש"ויע
כבר . הדבר נראה לכאורה מיותר, דבר פעמיים

', בעבור דוד עבדך אל תשב פני משיחך' אמרת
זכרה לחסדי דוד 'פעם העוד ומדוע אתה אומר 

   '?עבדך
דבר ממש הפלא ה, לפי מה שאמרנו אבל

אחד , שכנראה היה תימני, מתקן הנוסח. ופלא
נמצא בשום  ינואן שנוסח זה כיו, מחכמי תימן
אם לא משנה . אלא רק בתימן, מקום בעולם

מי , ינוקהילותבכל , נוסח בלדישאמי או נוסח 
וישנם כאלה  .היו אומרים, זאת לומר שנהגו
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בכל . ץ לא הזכיר זאת"מהרי. שלא אומרים
ני שמייסד חושב ,זאת שנוהגים לומר אופן אלה

הוא  ,נודהיי .זאת בטוב טעם ודעת תיקן ,הדבר
בעבור דוד ' .שישנם שני דוד, פה רצה לרמוז

זכרה לחסדי דוד ', 'עבדך אל תשב פני משיחך
אל , כלומר .ודפעם דהועוד  ,דוד .'עבדך

. אלא הם שניים, רק דוד אחד נותחשוב שיש
, זאתייסד ובחכמה גדולה , לומר הוא רצהזאת 

  .נםדבר אינו לחהו
יטלתי באני קצת מצטער ש ,למעשה לכן
שאבותינו ואבות , היאכי האמת  .זאתספת תו

אבל חשבנו שזאת , זאתאבותינו נהגו לומר 
, אכן אפשר להחזיר את הדבר לקדמותו .טעות

  . יש לו על מה לסמוך, כךבכל אופן מי שנוהג ו
  ?לומר או לא לומר? מה עדיף :אלה מהקהלש
יקבל , מי שירצה להגיד :א"שובת מרן שליטת

יין זה ענש, ררשלאחר שמתב ניחושב. פרס
אבל  .זאתראוי לומר , מיוסד בטוב טעם ודעת

כי  .ו"שלא תהיה מזה מחלוקת ח, העיקר
. זאתברוב קהילות תימן נהוג לומר  ,למעשה

חוסר תשומת לב שמ, טעות חשבנו שזאת
תברר אבל מ .יכרוןזפסוקים מהשני לבלו ב

וזה ממש כמו . גדבר הונההבכוונה , שאדרבה
 כדי שנזכור ,בו שני דודשיש  ,המגן דודצורת 

  . ונתפלל על כך, את הדבר החשוב הזה
ץ לא הביא "למה מהרי, כ"א: שאלה מהקהל

  ?זאת
נוסח , אתה צריך לדעת: א"תשובת מרן שליט

זאת העתיקו  .אינו מהקדמונים', אתה הראת'
אצל . ספרדיםמסידורי המהאבודרהם ו

יש . אין את כל הנוסח הזה, למשלהאשכנזים 
כל . 'אתה הראת'פסוק את ה, להרק את ההתח

נלקחו מאת , נו אומריםפסוקים האחרים שאה
זכרה 'בלי , עד פהרק כתבו  והם ,הספרדים

לכן הדבר אינו מובא גם ', לחסדי דוד עבדך
אבל כנראה אחד מחכמי תימן . אצלינו

התפרסם בכל  דברהו, האחרונים קבע תוספת זו
 נםיש .אבל רק בקהילות תימן, המקומות

מקומות שלא  נםויש, התקבלהדבר ת שמקומו
אבל לבוא . לא שמעו מזה, אליהםהדבר הגיע 

לכאורה , ושזה מיותר ,שזה לא נכוןולהגיד 

אחד מחכמי תימן ראה צורך אם  ,אדרבה
 ,שיש שני דוד רמוז על כךל, זאת להוסיף

, את הטעם של המפטירגם אם נוסיף בפרט ו
  . ייןענו כ גם בזה יש רמז"א

אנו כל הנוסחאות ש .ותר ברורזאת י אסביר
ויהי 'כגון , ת"הכנסת סבות "ס אומרים בהוצאת

כל זה לא נמצא ', י אתי"לי גדלו', 'אהרן עבנסו
 ינםאם "וגם הגאונים והרמב ,בספרי קדמונינו

אלו הם מנהגים כנראה י ש"אעפ .זאת מזכירים
 זאת מסידוריהעתיקו  כ אבותינו"א. שהיו

אתה 'את ם ג ממילא, מלה במלה הספרדים
 .העתיקו מלה במלה כפי שהם אומרים' הראת

 ,למשל .הוסיפו כמה דברים, אבל חכמי תימן
לא  ,בעדות אחרות .'מה רב טובך'את הוסיפו 

הוסיפו . 'הגדולה י"לך י' אלא רק, זאתאומרים 
זה ו, לפי חכמתם, ושינו פה ושם כמה דברים

  . םדבריאחד מה
ויסוד לכך  ראיה טובה מצאתי, אוהביטו וְר  אבל

היה  גם אצל קדמונינודהיינו ש, מהקדמונים
ץ עצמו העלה כך בעץ "מהרי' ואפי. יין כזהענ

אנו ביום הכפורים  .יןתראו דבר מעני. חיים
. סדר הרחמים, דהיינו .֗צד אלרחמיםאומרים נ

 ,]ז"ל, ל"שמות ט[' מערכה' ג לתיבת"תפסיר רס
. מבקשים רחמים, כלומר עורכים רחמים .֗צדנ

עוד מזמן , מקדמוני קדמוניםנתייסד זה 
 תמצאו ,לפי נוסח התכלאל אצלינוו .הגאונים

כל מיני תפילות שם יש  הרי. יןדבר מעני
לא רק אותם הקדמונים היו אומרים ש, מיוחדות

שכבר  לאחר אבל. ת"גם בעשי אלא, כ"הביו
נדחה , אלולחודש נהגו לומר אשמורות ב

ל אופן בכ. כ"הרק ביוזאת נשאר לנו ו, הדבר
דא היא אוריתך , רחמנא כגון ,תפילותשם יש 

די מנה זעו כל טוריא , הון לישראלל דיהבת
ים אל תשב 'די אל"י, יש פסוקים ואחרי כן, 'וכו

בעבור ' ',זכרה לחסדי דוד עבדך .פני משיחך
כתוב  דברה. 'אל תשב פני משיחך ,דוד עבדך

 כתוב כ"אחפסוק  ].ב"ט ע"דף קס[ גם בעץ חיים
כל  ',וכו' תשחת עמך ונחלתךים אל 'דאלי "י'

הביאו את שני  ,כ"א. בקשותפסוקי מיני 
התחילו עם . הסגנונותבשני  ,האלו הפסוקים
כנראה בגלל שכך , של דברי הימיםהפסוק 
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 ,אמר שלמה המלך בפועל בבית המקדש
, כ מביאים את הפסוק של דוד המלך"ואח

עמיים את שתי פלהביא למה . שניהבסגנון 
הפסוק  ותחליט מה לכאורה ?אותהנוסח
, רצו לרמוז אלא! ?ואותו תכתוב, יהעיקר

האמונה לחזק את הידיעה ו. שישנם שני דוד
  .הזאת

  
את צמח דוד מהרה 'נו אומרים ח א"י בתפילת

העדות  בנוסח .'תצמיח וקרנו תרום בישועתך
מהרה  עבדךאת צמח דוד 'האחרות אומרים 

לא  ,]ב"ז ע"מעץ חיים דף [ ץ"אומר מהרי ',תצמיח
שדוד המלך של לעתיד  משום', עבדך' גרסינן
לכן אל תזכיר לשון , לא בןאינו עבד א, לבוא

לכאורה הדבר אינו מסתדר עם . ב"עבדות יעוש
זכרה לחסדי 'כי אם הפסוק  ,מה שאנו אומרים

לא כ "א ,ל"מדובר על דוד של לעת 'דוד עבדך
 .לכאורה זאת קושיא. 'עבדך'מתאים להגיד 

 גרסינןלא  ,את צמח דוד, ץ כותב כך"מהרי
אין , כי באותו זמן, והעניין .'וכו ,עבדך

השולט בזמן  'וכומצד ההוא עבד  שליטתו
דלעתיד יהיה העניין מצד שליטת , הגלות

פה דברים ה. 'וכו, בני בכורי ישראל, הבן
יהי רצון , לא ירדנו לעמקם, גבוהיםונסתרים 

אופן בלים פירוש המבכל אופן אבל  ,שנזכה
לא , נקרא בןל דוד המלך "שלעת ,שטחי הוא

כ "א. כפי שהיה בגלות ,בדרגא נמוכה של עבד
 א"לפי זה א? מה נפשך, אנו שואלים על עצמנו

. בעבור דוד עבדך אל תשב פני משיחך'להגיד 
 ,עבד כי יוצא שהוא', זכרה לחסדי דוד עבדך

  ? בעתידבעבר וגם גם 
אלה בהקדים כי ישנם כ, התשובה היא אלא

דוד שבהם , שעשו רשימה של פסוקים רבים
אבל הם לא  .ל"גם לעת', עבדי'המלך נקרא 

 ,ץ בעצמו"מהריגם . ץ"הבינו את כוונת מהרי
ודוד 'פסוק ה את מזכיר, ותכמה שור לאחר

ץ בעצמו מביא "מהרי .'עבדי נשיא להם לעולם
הוא כי . ולא הרגיש בכך שום סתירה, זאת

שדוד , שה מקומותלמצינו ש, ון להגיד כךהתכו
אם , כלומר. ינו נקרא בשם עבדאהמלך לעתיד 

הכוונה היא ', עבד'אתה מזכיר את דוד בשם 

 .שאתה מדבר על העתיד' אפי, על העבר
אבל זה לא , עבד תאפשר להזכיר אותו בתור

כמה מקומות  נםיש .אומר שכעת הוא עבד
 אבל, בתורת עבדהוא לא נזכר בכוונה ש

כיון , 'את צמח דוד'רכת ב, בפרטבברכה הזאת 
מבקשים ו יסדו ברכה מיוחדת על דוד המלךשי

י מצמיח קרן "בא, בישועתך וקרנו תרום'
בה על שמבקשים  זוהי ברכה נפרדת', הישועה

ובכדי  בגלל מעלת הברכה הזאת, בואליד עתל
מ "ע ,עבדלא מזכירים את התואר , הליחד

אבל . בתכלית השבח לשבח את דוד המלך
לא  ואפשר, אפשר להזכיר, ריםבמקומות אח

כי גם כשאומרים , יןימצו דברהממילא . רלהזכי
בדרך רק מוזכר  זה', זכרה לחסדי דוד עבדך'

שייך להזכיר לכן . בצירוף לשאר פסוקים, אגב
ונה היא על מה שהוא הכואפילו ש ,עבד
תמצא ביתר ביאור , העניין האחרון[ .ל"לעת

ף והרחבה בנפלאות מתורתך הפטרת קרח ד
  ].ן"יב. ט"ת
 הוא נקרא מה ש"ע, דוד משיחך כשאומרים גם

גם אהרון , נמשחושהרבה הרי היו  '?משיחך'
לא אומרים ו, הכהן ושלמה המלך נמשחו

מדוע למרות שהיו הרבה  .'משיח'עליהם 
. רק דוד המלך נקרא דוד מלך המשיח, משיחים

   ?מה המיוחד בו
זה  .שהוא משיח לדורות, היא הכוונה אלא
שייך גם  דברהלמרות ש, ח המיוחד שלוהשב

וכי דוד  ',שלמה מלכא'כמו שאומרים . באחרים
 יאשלמה ה שמלכות אלא ?היה מלךלא 

 שיאאצלו זהו ' המלך'לכן , אחרת בדרגא
, אצל דוד המלךאותו הדבר  .השבח

שהוא  ,זה המיוחד אליו. השיא יאה, המשיחיות
  .מעולם ועד עולם ,משיח

  
  

ומה חומרתה , מהי שנאת חנם? ישימדוע לא בא דוד בן 
  . עד שבגללה נחרב בית המקדש

השאלה , מייחלים לביאת משיח בן דוד וחנאנ
ֶבן  ָבא לֹא ַמּדּועַ  ?ינו באאלמה המשיח , היא

ֶחם ם ַהיֹּום ֶאל ַהּלָ מֹול ּגַ ם ּתְ י ּגַ מדוע לא בא ' .ִיׁשַ
   '?בן ישי
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אחת  כידועו ,הרבה תשובות לשאלה זו ישנן
משום שנאת , א התשובה העיקריתוהי, מהן

ש בו שלהיו נחרב בגלל שהרי בית ראשון . נםח
ריות ושפיכות ערה גילוי זעבודה , ירותעב

דף [ביומא ' אומרת הגמ ,אבל בית שני. דמיםד

רות יעבהלא היו  ',שאנחנו בקיאים בהם' ,]ב"ע 'ט
מפני  ?מפני מה נחרבכ "א, הללו בזמן בית שני

  .שנאת חנםשהיה בו 
פירוש המה , ראשית .להבין שני דברים כיםצרי

בלי  ה להיות שנאה סתםיכולוכי  ?שנאת חנם
יש בודאי  ,אדם שונא את השניאם ? שום סיבה

לא כיבד , אולי הוא עשה לו משהו, סיבהלו 
דבר  יכול להיות בגלל דבר קטן או', אותו וכדו

כ מה הפירוש "א. אבל אין שנאה סתם, גדול
דבר כזה נחרב בית יל בשב ,דבר שני'? נםח'

וכי חסרות  ?בגלל עון שנאת חנם? המקדש
? זאת סיבה להחריב את בית המקדש? עבירות

ירות עבהשת היו של, בשלמא בזמן בית ראשון
אפילו לא ו, ד"וש ע"ז ג"ע, החמורות ביותר

, ן יחדשתאלא על של ,אחת מהןמדובר על 
עון שנאת ל רק בגלבית שני נחרב כ כיצד "א
   .ורה זאת תמיהה גדולהלכא! ?נםח

מה לגבי , פנו אלי אנשים ?זאתאני אומר  מדוע
, ]ג"בחירות התשע[ שהיה בשבועות האחרונים

מישהו הגדיר  .שאנשים ממש הזדעזעו, לי אמרו
, כךמר ואהוא , וזאת ורשמתי את הגדרותילי 

 איזו, אנשים לא יכלו לישון טוב, זה היה זועה'
, ם לחבירון אדיבוב, ירידה באמונת חכמים

חברותות , אנשים התקוטטו אחד עם השני
, לחו לשונםיש, מריבותהיו . נפרדו בלימודם

  . 'וכו דיבורים, ממש כמו פריקת עול, התירו רסן
להתעמק בנושא זה של צריכים אנו  ,כ"א

לדעת כמה . זאת בכדי להבין, שנאת חנם
, תה אחדותאם הי כמה טוב היה, חשוב השלום

, ר"האבל בעו. את השני אם היו מבינים אחד
נו לא מתקנים את העון הזה אלא רק ש

יבת סשהרי זאת היתה , ק נחרב על ידו"שביהמ
, זאת בהמשךנשתדל להבין  ה"ובע ,החרבן

זה אם יש עון  יבנהילא ק "ביהמאבל בודאי ש
ג "מוסיפים עליו חבילות עו אם "וק. ינובינ

כעבות , 'מוסיפים חטא על פשע, חבילות

, יבנה בית המקדשיאיך  כ"א', העגלה חטאה
  ?זה הוא שגרם להחריבוון אם ע

 נקדים את? את חנםשנ מהי, נבארראשית 
 י אומר"רש, פשט הפשוטשהם ה י"דברי רש

שלא ראה בו , שנאת חנם ,]ב"ב ע"שבת דף ל[
 .דבר עבירה שיהא מותר לשנאותו ושונאו

שבגינו מותר לאדם  רק דבר אחד נויש, דהיינו
בחבירו דבר אם אדם ראה  ,ולשנוא את חביר

, ד"יכול להעיד בפני ב שאינו, עבירה ביחידות
הדבר היחידי זה . כ מותר לו לשנוא אותו"א

 ,שאומרת' י מדבר על הגמ"אמנם רש. שמותר
ל מריבה רבה בתוך ביתו ש ,בעון שנאת חנם

שאם , נםי מהי שנאת ח"ז מפרש רש"ע ,אדם
ם כמובא בפסחי, אדם ראה דבר עבירה בחבירו

בחבירו דבר עבירה שראה שאדם  ,ב"ג ע"דף קי
ן לשויהיה ד זה "ייבוא לבהוא אם , ביחידות

, יחידו משום שהוא ד לא יקבל"יבכי , ערה
מותר  כ"א, עדים יקום דברים י שנפוכתוב על 

 ,הוא ראה שהוא פושעש וןכי .א אותוונלו לש
כלום ד זה לא יעזור "יבו, מתנהג לא בסדרהוא 

אין עוד שראה ו היחידהייתי  ,םלהאגיד  גם אם
אבל  .ממילא אדם כזה מותר לשנוא, נוסף דעֵ 

אבל אפשר  .אף אחד אסור לשנוא ,חוץ מזה
  .ק"ללמוד מזה לנדון שלנו בעניין חרבן ביהמ

  
כל מין , ן שנאהיבעני ,פלא יועץבספר  כותב
טענה שיש לו שכל . נםשנאת ח קרויה ,שנאה
איתי ר .המה מעשה תעתועיםהבל  ,לשנוא

 לרב, מסבירים משל למה הדבר דומה
והילד  ,הרב מלמד את כל התלמידים .ותלמידו

הרב מעיר לו פעם  .משחק עם העט או העיפרון
, גרזןהמלמד לקח . הילד לא שומעו, ועוד פעם

אביו  בא? ל"רח, מה קרה. וחתך לו את היד
? בעל מום כל ימי חייו מה עשית אותול, ושואל

והוא , עשר פעמיםאו ש הערתי לו חמ ,אמר לו
על דבר  ,ע"רבש, אומר לו האב .לא שומע

צריך , במקום ללמוד שיחקעל זה ש, כזה
 תעניש, תן לו מכה ?לחתוך לו את היד עם גרזן

אין  ?לחתוך לו את היד? זה עונשאבל , אותו
פירוש הזה . המעשה קשר בין העונש כלפי

 ,אדם עשה לך משהו קטן, דהיינו .את חנםשנ
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פי אלף ממה שהוא  צריך להחזיר לו למה אתה
  . עשה דבר קטנטןכ "הוא בסה ?עשה

במעשה של , זאתאולי אפשר לרמוז , למעשהו
במסכת יומא [ א אומר"מהרש. קמצא ובר קמצא

מביא את הוא ? נםמה זה שנאת ח ,]ב"ע' דף ט
מה שמובא , המעשה של קמצא ובר קמצא

הרי לא כתוב מה  .הנזקיןפרק  במסכת גטין
אבל , בר קמצאהקטטה בין קמצא להיתה 

, לסעודה בכל זאת הוא באש ,הוא יןימענה
, בעל הבית הכי ידיד של ינואלמרות שידע ש

קום  ,אומר לוב "בעההוא בא ו. בלשון המעטה
 אמר .את הסעודה אני אשלם לך ,לו ענה .קפו
אשלם את כל , אשלם חצי סעודה. לא ,לו

ה שנא, ע"רבש .אבל הוא לא הסכים, הסעודה
אבל , לא כתוב מה הוא עשה לו .כ גדולה"כ

 ,כפל כפלייםלו במחזיר  לכאורה נראה שהוא
נניח , בסדר .מה שעשה לו או פי אלף מאשר

תחזיר לו משהו כ "א ,עשה לך משהו קטןש
גם זה נקרא שנאת ? אבל למה עד כדי כך, קטן

 כ גדלה"כי זה מראה כמה השנאה כ, נםח
פה שנאת יש  וגם בלשון מליצה .והתרבתה

הוא , רויח את כל הסעודהכי יכולת לה, נםח
כ זוהי "א, שלם לך את כל ההוצאותהיה מוכן ל
   . שנאת חנם

לפעמים יש  .נן עוד כמה הבנות בזהיש אבל
זאת צריך לבדוק והוא  ,לאדם קטטה עם השני

זה לא שהוא עשה לך משהו  לפעמיםכי  ,טוב
כך אתה , אלא זאת פרשנות שלך, לא טוב
אינני יודע , הוא עשה משהו מסויים .ותומפרש א

אבל כך אתה , ןיהתכוו מה הוא התכווין או לא
זה בכלל טעות , מיםאו שלפע. פירשת אותו

שפתאום אחד  ,וזה כבר קרה .לגמרי בכתובת
חרון אפו  תחיל לשפוך עליוומ ישהונפגש עם מ

מעשים על אני מדבר  .ברחוב לפני כל הבריות
אתם  ,להם מרוא והוא, אנשים באו .שהיו

ראו  ואנשים. כך וכך וכך? יודעים מה עשה לי
שופך  והשני, ההוא נאלם כמו שה. זאתושמעו 

מה . ואנשים ממש היכו אותו, עליו את חרון אפו
שזה בכלל לא היה ? התברר בסופו של דבר

הרבה שנים  .תהיה דומה לו חיצוניהוא רק  ,הוא
א והו, פה הבן אדםדע אילא י, מחפש אותוהוא 

ושופך עליו את כל , חושב שכעת נפגש איתו
שזה בכלל לא אותו , התבררבסוף אבל . וסכע

שאתה  ,דהיינו .נםכ זוהי שנאת ח"א. בן אדם
  .שוא מעליל עליו עלילות

אותה בעל שרומז , עוד נקודה בזה נהיש אבל
 ייןאומר דבר מענם ש"בשם הרמב, פלא יועץ

יין ענלגבי , 'דעות הלכה ז' הלפרק שביעי מב
ם "הלכות דעות ברמב, כידוע. נקימה ונטירה

שאם אין דרך , ת תלמוד תורהלפני הלכו םה
את הלכות אבל בהתחלה יש  .ארץ אין תורה

, בכל אופן. זה שורש ויסוד הכל. יסודי התורה
הנוקם מחבירו עובר בלא  ,כךם "אומר הרמב

פ שאינו לוקה "ואע .שנאמר לא תקום ,תעשה
אלא ראוי לו  .מאד דעה רעה היא עד ,עליו

לאדם להיות מעביר על מדותיו על כל דברי 
שהכל אצל המבינים דברי הבל  ,העולם
הלאו על אין . ואינן כדי לנקום עליהם ,והבאי

רק זה , לאו שאין בו מעשהכי זהו , הזה מלקות
אז  נו, עשה לך משהו אבל גם אם הוא, דיבור

 הרי הכל ?ייןמה אתה עושה מזה ענל ?מה
כ "א. הבל הם כל דברי העולם ,ם בטליםדברי

, כל דבר, לא משנה מה .הפירוש שנאת חנם וזה
הכל שטויות ודברי , כל סיבה שתהיה לך

אבל , אמר כךאו כך לך עשה שנכון . הבלים
אינך צריך , להתייחסאתה לא צריך בכלל 

אמר לו ' ה, עשההוא ו "אם חגם ו .לנקום כלל
זאת חת צריך לק ינךאכ אתה בכלל "א, קלל
  .ללב
י  ,כתוביים את החמסביר החפץ , זה יפ על ּכִ

יתֹו  את ְמאּוָמה לֹא ָתֹבא ֶאל ּבֵ ַ ה ְבֵרֲעָך ַמׁשּ ֶ ַתׁשּ
משאת ' פירושהמה  ].'י, ד"דברים כ[ ַלֲעֹבט ֲעֹבטוֹ 

, דהיינו .חוב של כלום ,י"אומר רש '?מאומה
משהו , כלום', משאת מאומה'הוא חייב לך 

וכי זה , לכאורה. 'וכו לא תבוא אל ביתו, קטן
הרי התורה צריכה  ?מה שהתורה צריכה להגיד

כי . דהוי רבותא טפי ,גדולעל דבר  לתת דוגמא
לא אבוא אל  שבגלל זההייתי אומר בדבר קטן 

אשר אתה נושה בו והאיש  ,לעבוט עבוטו ביתו
משום שזהו דבר  ,יוציא אליך את העבוט החוצה

אבוא  כן אני ,דבר גדולהיה אבל אם זה . קטן
משאת 'כ למה אתה אומר "א. אל ביתו
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 ,א כךוה פירושה ,ייםחאומר החפץ '? מאומה
ם ה, בעולם הכי גדולים כל הדברים, תדע לך

ם "מה שהרמבגם זה . כל זה כלוםה .מאומה
ה הפירוש שנאת ז כ"א. אפס וריק הכל, אומר

  . נםח
סיבה  ואעד כדי כך שה ,כ חמור"זה כעון  למה

מצאתי בספרים ? המקדשלהחריב את בית 
 ני שישחושבה "ובע, לשאלה זושה תירוצים של

הכי מיישב את שלפי דעתי הוא  ,תירוץ רביעי
אבל בהתחלה . כדי להבין את הנושא, הדעת

  .נראה מה שכתוב בספרים
 ]'ד', ב[שערי קדושה  בספרחיים ויטאל  רבינו

ולא  ,לא נחרב אלא בעון שנאת חנם, כותב כך
אלא לסיבת שנאת , עלםנתארך הקץ ולא נ

ששאר העבירות אינו עובר , ולא עוד .חנם
, אבל שנאת חנם בלב. עליהם אלא בשעתם

, ובכל רגע עובר על לא תשנא .היא תמיד
גם  .ואהבת לרעך כמוך ל מצות עשהיטוב

הם . ז"פרק טא כותב כך בספר לב דוד "החיד
מדוע , לא עונים על שאלתינו בצורה ישרה

 ,לאוים שבתורהאר דבר חמור יותר משה
אבל הם . ק"סיבה להחריב את ביהמשזאת 

ואפשר להבין מזה למה  ,ןיין העוענמדברים על 
כיון  ,ק"נחרב ביהמבגללה סיבה שזאת 

וכל רגע עובר על  ,ששנאת חנם בלב היא תמיד
   .לא תשנא את אחיך בלבבך

כי , דברים כמשמעםאת קשה לקבל  אמנם
לו שנאה וכי אדם שיש , פירושהמה לכאורה 
הרי  ?הוא כל הזמן עובר על האיסור ,ועם חבר

אבל אם . בזמן שהוא חושב על זה הוא עובררק 
לא והדבר הוא עושה עניינים אחרים  כעת

נה מה שהשנאה נמצאת באיזו פי, אשוברנמצא 
וכי  ?כבר זה נקרא שהוא עובר עליה ,בלב

ד שזהו דבר תמידי שבכל רגע אפשר להגי
ונו תכולא ה שהם, נישבחו אלא? עוברים עליו

, הואהפירוש אלא  .הדברים אינם כפשוטן, לכך
 דהיינו. שמצוי שיהיה דבר זה בכל פעם ופעם

כל אלא ב, לפרקיםדבר  אינה, השנאה בלב
לכן דבר זה , חושב על זההוא מתעורר ופעם 

 ינואגע שלא שבר זה, כלומר. נקרא תמידי
 ינואגע שברכי  ,כ הוא עובר"על כך אעפ חושב

על לא  לא שייך להגיד שאדם עובר זאת ושבח
יתחיל הוא אז  ,זאת אם תזכיר לו אבל .תשנא

, רוימר דברי שנאה ובלע כלפי חבלדבר ולו
, ין זהיכיון שמדי פעם בפעם הוא נזכר בענ כ"א
גם כך אפשר . נקרא עבירה תמידיתזה  כ"א

, בת ישראלבספר אה לדייק מדברי החפץ חיים
עובר  ,נםשל שנאת חבעון זה  ,הוא כותב כך

בזמן שמתעוררת השנאה  ,אדם בכל רגע ורגע
, על כךלא שכל הזמן הוא עובר , דהיינו .בליבו

שכל פעם  אלא, ואפילו כשאינו חושב על זה
לפעמים זה לוקח הרבה . אצלו מתעורר דברה

פעם ועוד  הוא עובר על הלאו הזה כ"א. זמן
זוהי סיבה . שכיח ודבר זה מאד, פעם ועוד פעם

   .כ חמור"אחת מדוע הדבר כ
ין העני, כותב בספר אהבת ישראל נוספת סיבה

 .גורם לכמה עוונות אחרים ,נםשל שנאת ח
כ הוא "א, רגיל לאואם אדם עבר על , דהיינו

או של שנאת לאבל ה. עבר על אותו לאו בלבד
 ,אחרים איסורי דאורייתא מביא הרבה, נםח

ונאת ה, רכילות, לשון הרע, מחלוקת כגון
לפעמים . הוצאת שם רע, הלבנת פנים, דברים

לכן חומרתו המיוחדת  .עד כדי רציחה ממש
עמו מביא ש משום, נםשל לאו זה של שנאת ח

, וכך מבואר כבר בספר חרדים .עוונות אחרים
  .'אמצע פרק ד, מצוות התשובה

שישנן , יברנו על כךדו כידוע, שלישי טעם
 ,ח מצוות עשה"ורמ ,ה מצות לא תעשה"שס

כל אבר . הם מכוונים כנגד איבריו של האדםו
ליו שורה ע ,והואבר שהאדם עושה בו מצ

הדבר , לאוו אם הוא עובר על "וח. קדושה
וא ה הלב, כ"א. משרה על אבר זה טומאה

, ים שבגוףהוא מניע את כל האיבר ,מרכז הגוף
ידָ ֵאיזֹוִהי ֶדֶרְך , כמו שכתוב יִּ ָרה ׁשֶ ּה בֵ ְיׁשָ ק ּבָ

 ].ג"י', אבות ב[ ֵלב טֹוב, י ֶאְלָעָזר אֹוֵמרבִּ ִר  ?ָהָאָדם
לפי שהלב הוא , מברטנורא אומר רבינו עובדיה

והוא המקור שממנו  ,המניע לכל שאר הכוחות
 ואהכ כיון שהלב "א. נובעים כל הפעולות

, עבירה בלב ו"יש חכש ממילא, מרכז הגוף
טעם  וזה .הדבר מטמא את כל האיברים שבגוף

 ,נםהזה של שנאת חבעוון המר . שלישי
ממשיך על ליבו רוח  ,שעיקרה תלוי בלב
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כי  ,וממילא נמשכת על כל איבריו ,טומאה
אלו שלשה  .הלב הוא עיקר חיות האדם

  .בספרים יםמובאטעמים ה
 איננו כי, ואמרדבר שקשה ל וזה, רביעי טעםה

 ,זאת במלוא העצמהכדי להבין בבמושגים 
ין  אבל רק כמציצים מב, ברהסתכלות של הדב

מדרש  ואבל זה, דבר נורא ואיום .החרכים
מדרש הגדול וב', ז בויקרא רבא פרשה ,ל"חז

 ,]ב"דף קפ[ פרשת עקבוב ]ט"דף קל[פרשת צו 
היתה  ,קרוב לתשע מאות שנה ,כתוב שם כך

 .השנאה כבושה בין ישראל לאביהם שבשמים
, היתה שנאה כבושה, ה"שראל להקביבין עם 

אבל  ,ב עלינובל ה יש"להקב .שנאה נסתרת
עד שזה , שנה ועוד שנה ,הוא ארך אפים

בני האדם בעולם והנהגות  מדות, והנה. התפוצץ
אם יש . פועלים גם בעולמות העליונים, לתתאד

 נהגם בשמים יש ,רויאיש לחב אהבה ואחוה בין
מעוררים  ו"אם חאבל . לעם ישראל אהבה

אזי גם בשמים מתעוררת , שנאה מלמטה
, נםזה השנאת ח ממילא .דהמדה כנגד מ. שנאה

 דברהכי , וזה שהביא את חרבן בית המקדש
השנאה שבין . שראלישנאה כלפי עם  משפיע

, טרוג למעלהיעוררה שנאה וק, ישראל למטה
 .ושילח אותנו מעל פניו ,עד שנתמלאה הסאה

אם יש שנאה בין  .השנאה מביאה לידי פירוד
אצל יצחק  איך כתוב .מתגרשים, אחד לשני

ואתם שנאתם , ה כלפי הפלשתים"ע אבינו
ה שילח "הקבלכן . תשלחוני מאתכםואותי 

   .אותנו מעל פניו
ה "הקב, בימות המשיחמזה ש ,לכךיש ראיה 

כיון שהדברים , אמרתי לכם. יבוא לפייס אותנו
אלו דברים כי , םאני יכול רק לקרא, נשגבים

ומה  ?ו"ח, מהי השנאה. שאנו קטנים מלהבינם
יגיד לנו שהוא ? ויפייס אותנו ה יבוא"הקבזה ש

לכם את אומר רק אבל אני  ?לא בסדר כביכול
על הפסוק מי  ,במדרש איכה זוטא ל"לשון חז

ה "יבוא הקב ,לעתיד לבוא, יתנך כאח לי
כביכול בגלל , דהיינו .לפייס את כנסת ישראל

שונות דות מָ שְ , שסבלנו בגלות הרבה צרות
ם בל משפטיו לא עשה כן לכל גוי, 'ומשונות

סבל שראל יעם , על צד הגנאי כמובן, 'ידעום

לעתיד  כ כעת"א, ותגלה וסובל רבות במשך
 ה יבוא לפייס"הקב, העניינים יםסתדרשמ

, יאמר לנוו ,נו על כל מה שעברנולנחם אותו
 ,כתבתי בתורתי לא תשנא את אחיך בלבבך

לכאורה עברתי על מה שכתוב  .ואני שנאתיה
, 'מי יתנך כאח לי', הרי אנחנו אחים .בתורה

 ?כ איך שנאתי אתכם"א, אחים ה"אנחנו והקב
עיתי חטאתי אשמתי בגדתי ט, אני לא בסדר

ה "כשם שהקב .אני צריך לפייס אתכם. ל"רח
מגלגל ומעביר ואינו משמר קנאה ונקמה בלבו 

יהא כך  ,על ישראל בכל מקומות מושבותיהם
שנאמר לא תשנא , 'וכואדם מגלגל ומעביר 

אין הכתוב מדבר אלא  .בבךאת אחיך בל
אח ה אין "להקב .שאין לו אחים ,ה"כנגד הקב

כ מה "א, תויחיד ומיוחד ואין זולהוא , ורע
הכוונה '? לא תשנא את אחיך בלבבך'הפירוש 

כמו שנאמר . ה"שהם האחים של הקב, צדיקיםל
 כ"א. 'למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך'

על  וכביכול מתחרט, פייס אותנוה בא ומ"הקב
  .כך

  
, השלמת דברים מהשיעור הקודם בעניין רב החולק על רבו

, האם יש הבדל אם המחלוקת מסברא או מראיה
שיש לשמוע " ילקוט יוסף"כ בספר "התייחסות למש

הסבר עניין , של ימינו" גדולי הדור"בקול מדאורייתא 
דחיית דבריו בעניין התימנים ', יפתח בדורו כשמואל בדורו'

אלא התימנים , ספרדיםכאילו להיות דעתו לפי שצריכים 
  . עדה מיוחדת בפני עצמה

יברתי בשיעור ין שדיאת הענ להשלים ברצוני
   .הקודם

מובא  ,]ב"חלק שני סימן שכ[א "הרשב ת"בשו
 מי שבא מעשה ,א"שאלה ששאלו את הרשב

באותו  ומצא לאחד מן הפוסקים סברא, לידו
אדם תלמיד  .וראיה לאותה סברא, מעשה

 ,ונראה לו כך וכך, שאלה לפניושנשאלה  ,כםח
ה כתובש הוא רואה, הוא מעיין בספריםאבל כש

שם  והסברא, שאלה ששאלו אותו עליהה אותה
ולא נראית לו הראיה  ,הפוכה ממה שהוא חושב

' הוא מביא ראיה מהגמה .עליה למעשה לסמוך
וגם לא , אבל לא נראית לו הסברא, כך וכך
בטל דעתו מפני היש לו ל ?מה יעשה .הראיה
או , שתלוי בסברא אחר, שגדול ממנומי דעת 
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לרב הונא רבא לרב פפא ו מדאמר להו? לא
אין  ,)א"א ע"ב דף קל"ב( רבי יהושעבריה ד

   .לדיין אלא מה שעיניו רואות
 .לראשונים שומעים ,תשובה על כך עונה והוא

 ,הזה ספראם ה. מהראשוניםחכם יותר  אתה לא
ספר  ואה, תה חושבהפוך ממה שאכתוב בו ש

אם  .מה שכתוב שם צריך אתה לקבל ,מוסמך
 על ואין דוחין. חכם הוא שראוי לסמוך עליו

בלא  דברי הראשונים חכמי הדורות בסברא
אתה רק אומר , אין לך ראיה הפוכה אם .ראיה

שאפשר לדחות את , זה לא נראה לך שמסברא
, אחרתפסוק לכן אולי ת ,שהוא מביא הראיה

 ,אין לך ראיה הפוכהמשום ש .ןהדבר אינו כ
אם , ב בספריםמה שכתואת אתה צריך לקבל 

שונים שדברי הרא .אותו הספר הוא מוסמך
חכמתם דברים נכונים  ונודעה שהיו בקיאין

מסרם כבר ומקצתם שהם כדברי קבלה ו, הם
 אכול ,ברל שמואל לו ואמר .הכתוב לחכמים

 זקן עלך כתיבנא ,לא ואי ,דארמאי משחא

 בתנורו יהושע רבי שאמד לןמכ גדולהו. אממר

אפילו . ם היאבשמי לא קול בת כנגד עכנא של
, הלא התקבלהיא  ,יצאה בת קול מהשמיםש

מה שחכמי ישראל  כ"א. כנגד חכמי ישראל
 ואל. צריך להיות הלכה למעשהכך  ,אומרים
 ואל' כתוב ירשה, ןזמ בכל שומעין החכמים
  . 'םהה בימים יהיה אשר השופט

ת ועלית וקמ' ממה שנאמר, או ראיההבי מפה
צריך ש', יך בו'די אל"אל המקום אשר יבחר י

, ת עשהיש בזה מצו, בית דין הגדוללשמוע ל
אשר יגידו  לא תסור מן הדבר'של ויש גם לאו 

לאו דוקא בבית דין זה , דהיינו .'לך ימין ושמאל
בבית  שהיה בלשכת הגזית, הגדול שבירושלם

   .הדורות אלא כך בכל חכמי, המקדש
כים שצריבעניין , על כך בשיעור הקודם דיברנו

כלפי  ,לשמוע מדאורייתא לדברי גדולי הדורות
 בשםוהביא כך , ב בספר ילקוט יוסףמה שכת

גם הוא ו, ומעוד בכמה ספרים ,ירבינו חיים פלאג
לפני כן הוא . א הזאת"מביא את תשובת הרשב
 .ותב כך במפורשכש ,מביא את ספר החינוך

, טוב ויפההכל  ,נכון דברהש, אמרנובר כאבל 
בית  ייןענש, טועניםה נםיש .אבל זה אינו מוסכם

, לכןו .הגדול נאמר רק בדורות הראשוניםדין 
, אם יש חכם גדול שנראה לו אחרתקל וחומר ש

דין של זקן לו אין שוכמובן  ,ינו שייךאדבר ה
  .'ממרא וכו

היו  ,]ב"תשע'ק עקב ה"מוצש[לכם בעבר  סיפרתי
, שרצו לחדש את הסנהדרין כאלה בזמנינו

רצה  ,שר הדתות הראשון .יברו על זה הרבהד
 ז"גרישלח שליח לו ,ןלעשות את הסנהדרי

, הגאון רבי יצחק זאב מבריסק, ל"זצ מבריסק
כדי לבדוק האם הוא , אחד מהגדולים הענקים

יו לאותו אחד כיון שהאבל  .מסכים לכך
 ,כן כן ,ז"הגרי אמר, נכונות ינםאהשקפות ש

 נכריז עליו ודבר ראשון ,אנחנו נעשה סנהדרין
 .שלנו הפסק הראשוןיהיה זה . שהוא זקן ממרא

  .לא כדאי לולכן 
שהמנחת חינוך אינו מסכים , הבאנואופן  בכל

וא מתפלא על כך ה, ספר החינוךלסברת 
בית שאני ? מניין לו זהו ,]ה"מצות עשה תצ[וכותב 

 עליהםחופף  יתברך' ה דין הגדול אשר כבוד
אבל  .'וכו עליהם הבטיחה התורהו, כל היום

ם "שכך נראה מדברי הרמב, הוא אומר
 לכן, מצאו איזה מקור לכך כנראה, ן"והרמב

עליו לא חולק ו, בדעת החינוך הוא נשאר
י פרלא "והבאנו את ההערה של הגר. בפועל

 ,כתוב ?ורמה המק ?מה אתה שואל ,כותבש
ספר החינוך הרי  .'יפתח בדורו כשמואל בדורו'

לו  אבל נראה .ומקורכ זה "א, זאת שםהביא 
ם אין "מדברי הרמב .דעת ספר החינוךרק  שכך
מספר המצוות  ,אדרבהו, שום משמעות לכך

ן לא "גם מדברי הרמב. שלו משמע ההיפך
שהדבר  ,לפי דבריו כ יוצא"א. משמע הכי

  .נשאר במחלוקת
כתוב יפתח הרי אבל , פירושהמה  לכאורה

כך מבואר בגמרא ? כשמואל בדורוו בדור
ַלח , הרי נאמר .]ב"ה ע"דף כ[ה "ר במסכת ׁשְ  י"יַויִּ

מוֵּאל ח ְוֶאת ׁשְ ָדן ְוֶאת ִיְפּתָ ַעל ְוֶאת ּבְ  ,ֶאת ְיֻרּבַ
ַטח בּו ּבֶ ׁשְ ִביב ַוּתֵ ל ֶאְתֶכם ִמיַּד ֹאְיֵביֶכם ִמּסָ  ַויַּּצֵ

שקל הכתוב , אומרת הגמרא ].א"ב י"י' שמואל א[
לומר  .כשלשה חמורי עולם ,י עולםשלשה קל

 ,בדן בדורו .כמשה בדורו ,ירובעל בדורו ,לך
. כשמואל בדורו ,יפתח בדורו .כאהרן בדורו
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בגלל , הוא סוברכנראה , אלא משמע
הוא ש נראה, להלכה זאתם לא הביא "הרמבש
מפה לקחו ו אם זה המקור ,דהיינו. א פוסק כךל

  . יו הכהל ן לא סבירא"ם והרמב"הרמב, זאת
ח הוצאה "בספר מנח, בהערותפה לפני כן  גם

מביאים שיש בזה , חדשה של מכון ירושלם
יין שבענ ,ם"הם מדייקים בדברי הרמב .ויכוח

מצוות ה אלו, חנוכהנר ומקרא מגילה כ תוומצ
אבל לא שאר , משום לא תסורעליהם שחייבים 

הוא מביא בשם דברי  כ"אח. איסורי דרבנן
נראה מדברי שכותב ש, א וסרמן"הגרסופרים ל

יש לה , ישראלשהסכמת כל חכמי  ,ם"הרמב
אם התאספו כל  ,דהיינו. כוח של בית דין הגדול

אפילו , חכמי ישראל והסכימו על דבר מסויים
לשכת בד הגדול "יבלא בזמן שיש סנהדרין ו

זה גם  ,כל חכמי ישראל התאספו אלא ,הגזית
או  ,שכל זמן שאין דבר כזה ,כ"א יוצא. נחשב

אי בוד ,עליהם הסכמהכל אופן בדברים שאין ב
ים על מצות עשה שעובר לא שייך לבוא ולומר

שמדובר  ,אמרנוובפרט כפי ש. ועל לא תעשה
רוב חכמי ישראל , סובר כךהיחיד בדור על רק 

פי כ ,י"העדות בא יןענילא סוברים כמותו ב
שהתימנים צריכים להיות  מפרסמיםישנם הש

   .ספרדים
, מה שכתב הארחות חייםכ "להוסיף ג יש

' ד הל"ומביאו מרן הבית יוסף בבדק הבית יו
על מה שהגאונים כתבו , ד"של' נידוי וחרם סי

שיחתכו , שמי שעבר על גזירתם וסירב לדינם
ולא יקברו , ולא ימולו את בנו, את ציציותיו

מפני , שהם חומרות יתירות שהנהיגו', מתו וכו
הגולה כמו והיו על בני , שהיו הם גאוני עולם

לא , אבל לאחר דורם. סנהדרין על כל ישראל
כפי דין התלמוד , נהגו חומרות יתירות הללו

ד אין סמכות כזו כמו "כ שבנ"מובן א. ב"יעוש
, שאם בדורות הראשונים כך. שהיו הסנהדרין

  .ו בדורנו אנו"ק
כדאי , שהו כתב לי פה מכתבימ ,אגב דרך

תב הוא כ .כדי לדעת את המצב, לקרוא אותו
, שנהכ אני בעל תשובה מזה, לי על עצמו כך

 מאז אני משתדל להתעדכן כל הזמן בדבריו
וכמו כן לקרוא את  ,הוא מזכיר אותי פה ',וכו

שלחן ערוך (ה "שע את הספרים. חיבוריו
אני שואב הרבה  ,'ברוך ה .'וכו) המקוצר

מה שלא הצלחתי להציל  ,מסורת מחיבוריו
 זה מה .ה"קלטות של סבי עומ, מאבי מארי

מה  מאבא שלו. ה לו המסורתנאבד, קרהש
אבל הרבה דברים הוא כבר לא  ,שמע ששמע

אבל מה עם  ,קלטותיש לו  ה"מסבו עו, יודע
' כ ברוך ה"א? מהיכן הוא ישאב? יתר הדברים

הייתי שמח  .ה ויתר הספרים"שיש את ספרי שע
שמתי לב שהרי  ,ה"לקבל עדכונים לשע

עשר כלפני  אביותר היחדשה א השהמהדור
 ,עורים של הרביושמעתי באחד הש, שנים

ולי גם שינויים שלא שיש כל מיני הוספות וא
כי זה הלכה  ,זה מאד חשוב לי .נכנסו לספרים

כמו כן אם הודפסו הדפסות  .למעשה בשבילי
לא מופיע בשום שתיקון חצות  ןוכג, מיוחדות
ועוד נוסחאות מסויימות של ברכות  ,תכלאל

' ה. אשמח לקבל בדואר, ימיםאו דינים מסו
 ,יברך אתכם על כל החיבורים שהמכון מוציא

נכלל בזה  .הוא מציל לנו את המסורתובעצם 
 ,תא שמע .ץ"והן יד מהרי, הן מכון פעולת צדיק

אני לומד בישיבה ספרדית של בעלי  .תא חזיו
שכחו , שם" הסתפרדו"והמון תימנים  ,תשובה

הגעתי מה שגם לי כמעט קרה כש ,מהמסורת
נפגשתי במכון ו ,האיר את עיני' סוף הב .לשם

והבנתי , ובחיבורים שמוציא "פעולת צדיק"
ושחייבים , מסורת מפוארת יש לנו בעצם איזו

כמו כן ראיתי שפורסמה המלצה  .לחזק אותה
תימנים לבעלי תשובה  "נחלת אבות"לישיבת 
 והייתי שמח לקבל ידיעות ופרטים ,םבירושל

  .שיש כתובת' הברוך  .על הישיבה
אנחנו משתדלים בנושא , לדעת כך צריכים

 "נחלת אבות"ישיבה ה זאתאם , ישיבותה
בבית  "פרי עץ חיים"או ישיבת , לבעלי תשובה

גם את יש  ,'ברוך ה. םבחורים רגילישמש ל
הרב אליהו  של "עטרת חיים"תלמוד תורה 

אם יודע  ינניא .שנמצא איתנו פה, נהרי
הקים בכל מקום דבר פשר לא ,נו היוםבמצבי

אין אפשרות  .דבר תלוי בכמותהכי , כזה
ת "שיבה תימנית או תי להקים בכל מקום

מספיק , דהיינו. אבל זאת לא סיבה, תימני
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גם אם לא , גרעינים חזקים בכמה מקומות שיהיו
ילמדו בישיבות של ש' אפי, ילמדו שם כולם

יש ישיבה תימנית אבל כש, אשכנזים ספרדים
ישמור את ש ,גרעין חזק נויש ,ת תימני"ות

 ,יהיה ממי ללמוד. המסורת לדורות הבאים
וממילא גם , בצורה מושלמת אתזמאלה שינקו 

בכל , למחצה לשליש ולרביע םהש, האחרים
בו יהיה אפשר לדעת שמרכזי אופן יהיה מקום 

  .זאתחשוב לחזק  .את הדברים בצורה מושלמת
, ע המקוצר"ההוספות והתיקונים לש בעניין

אבל , תצא לאור מהדורא מושלמת' בעזרת ה
, אנחנו כל הזמן משפרים ומוסיפים. מי יודע מתי

כי עוד , קח את המצוי, בינתיים. ואין לדבר סוף
  .חזון למועד בסייעתא דשמיא

, בשיעור שעבר שאמרנו כפילצערינו  אבל
, וגודל חשיבותה ועתידה, בעניין מסורת תימן

ים לו הדומילקוט יוסף וכל אלה הבעל 
לא מכירים בזה ואינם רוצים לשמוע  ,שמסביבוו

בשבוע  .וא לכם את דבריוקרברצוני ל. על כך
 כעת, רק צילומים מהספרשעבר שלחו לי 

לכן , להאיבלתי את הספר בעצמו בהשק
  . לפי הסדר לכתלברצוני 
' וברוך ה, שכתב לגבי נר יום טובעל מה  דיברנו

בוב של יש פה ער, דהיינו. התברר לי שצדקתי
הרב יצחק . לטעם ברכת הנר, הדלקת הנרטעם 

שיש מי  ,ד"רס' יוסף הביא בילקוט יוסף עמ
מדרש תנחומא מובא בבמפרשים ש, שכתב

כדי להוציא מלב הקראים , טעם להדלקת הנרה
כ "ואח, בליל שבת שנמנעו מלהשאיר נר דולק

שאלו שני  ,הסברנו אבל. הוא עונה על כך
מדובר  ,במקורכי . ןולא זה היה הנידו, דברים

והוא היסב זאת על הדלקת  ,על ברכת הנר
האם הדלקת , שני צדדיםפה יש , דהיינו .הנר

, והצדוקים הנר עצמה נוסדה בגלל הקראים
בשבת אפילו דלוק נר  שסברו שאסור שיהיה

הם נשארו לכן ו ,ערב שבתדלק מואם ה
 .הדלקת הנרשלא זאת הסיבה ל או, בחושך

שהם , הנקודה היאאלא  .אבל לא זאת הנקודה
, כלומר. אומרים כי בגלל זה ייסדו את הברכה

כשם , עונג שבתענייני  כמו כלתחילה זה היה מ
ל הסעודה לא מברכים אשר קדשנו עש

אדם או  ,ציונו לאכול סעודת שבתותיו ובמצ
כי  ,ו על זה ברכהניקתלא  לובש בגדי שבתש

אין  כל דבר שהוא עונג שבת או כבוד שבת
כ למה יתקנו ברכה על הדלקת "א, רכהעליו ב

שזה בגלל , כךיש כאלה שאמרו  לכן? הנר
  . הקראים

ה שאין ל, שזו סברא חיצונית, ו כבראמרנ אבל
ולא ' מפרשים'זה לא ו, מקור בחכמי ישראל

מפרשים ' שמה שכתב ,גם אמרנואולם  .כלום
, החדשה כנראה זה במהדורא', מדרש תנחומא

יבלתי את ק .ןה התברר לי שהדבר נכו"וב
המהדורא החדשה של מדרש תנחומא עם 

הרי ישנם שני  .דבר כתוב שםהואכן , מפרשיםה
ויש , יש מדרש תנחומא הרגיל, מדרש תנחומא

נה נוסחא יש .מא הקדום הישןמדרש תנחו
עד שהדפיסו  ,כ מוכרת"היתה כ אחרת שלא

יש בו  .קוראים לזה מדרש תנחומא הקדום, זאת
זאת ל כתב "המו םוש ,םהוספות ושינויי

א להגיד עליו שהוא "א, בעצמו ל"המו. בהערות
בעיקר מבין  ,הוא יודע תורה .מהאחרונים

ל אינו נמנה אב, בנוסחאות וכתבי יד ולשונות
שמו שלמה  .לגמרי בין שלומי אמוני ישראל

בין החרדים ... באמצע, הוא בסדר, בובר
שיש לו פנים לכאן , נראהזה כך  .משכיליםל

בתנחומא הנדפס  ,וא כותב כך בהערהה .ולכאן
ואם תאמר לישב  .הדלקת הנר בשבת זו, נזכר

ם נידונים שאין יורדי גיהנ, אין זה עונג ,בחושך
 .שנאמר יושבי חושך וצלמות, אלא בחושך

אבל , הדבר כתוב כך במדרש תנחומא שלנו
לכן הוא , במדרש תנחומא הקדום זה לא מובא

ר מי שערך כלומ, כותב שזו הוספה של המסדר
, זאתיסקא פשלנו הוסיף  מדרש תנחומאאת 

יון נגד הקראים וכִ  .שזה לא עונג לשבת בחושך
שבתות  יבליל שיהיה אורהקדמונים האוסרים 

הקראים . 'וכועיין לקח טוב  ,ויושבים בחושך
אבל האחרונים שלהם כבר , עשו הקדמונים כך

לשבת המשיכו נם מהם כאלה שיש ,נחלקו בזה
בודאי שאצל אבל  .ששינוכאלה  נםויש ,בחושך

 .המקור זהו בעצם, כ"א .היה קדמוניהם כך
לא הרי בכלל  .לא זו הדרך ולא זו העיר ,ברם

, בחוברת אור תורה[כי שם , מדובר על זה
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על  ינואהנידון הוא ] שעליה חולק הילקוט יוסף
מי . אלא על ברכת ההדלקה ,עצם ההדלקה

דו את יסישהגאונים  ,רצה להגיד שאמר זאת
ציא מלב להו, ייןענכדי לחזק את ה, הברכה
  . הטועים

אחרי שעלו  ,]ז"י דף רס"ילקו[ כותב כך הואכ "אח
 אחת כדעת המראעשו אגודה יינכון ש ,י"לא

 מסכת' צא וראה בגמ ,והוא מביא .דאתרא
תקיעה , ריו בקיסההתקין רבי אב ,ראש השנה

רבי אבהו עשה  .שלושה שברים תרועה תקיעה
ת "תשר שיתקעו ,יותו בעיר קיסריתקנה בה

. כדי לכנף את כל המנהגים, ת"ת תר"תש
 והיו, ת"מקומות שעשו תשר היו, דהיינו

מקומות שעשו  והיו, ת"מקומות שעשו תש
, יראה חלוקה בדבריכדי שלא  ,לכן .ת"תר

הוא לכן  ,מחלוקת במנהגיםיש  שראלישבעם 
ש מביא בשם רב "הראו. את כל המנהגים אסף
אף  ,שכל קהילה עשתה דבר אחר, וןגא יהאי

מצד כי , כולם צודקיםש' אפי .שכולם אמת
 .אתה יוצא ידי חובה ,ת"תעשה תשראם  ,הדין

ת "תשראם עשית , גאון יכך סובר רבינו האי
, פ"גת "תשוכן  .ת ידי חובהצאי, ש פעמיםשל

יצאת ידי , פ"ג ת"תר .כ יצאת ידי חובה"ג
כי ? לםאבל למה עשו בכל זאת את כו .חובה

אף על פי שאינה , אה כחלוקההיה הדבר נר
רבי אבהו תיקן שיהיו כל ישראל . חלוקה

תיקן תקנה לדורות שהרי  .עושים מעשה אחד
לא חשש לטורח ו ,לתקוע שלושים קולות

רק כדי שהכל יעשו מעשה  ,ועשה כן .ציבור
שהמנהג הקדום  ,בדבר זה ש"כ כ"א. אחד
וי שהכל מן הרא ,ע"י היה כדעת מרן השו"בא

ולא יהיה  ,ודברים אחדים יעשו מנהג אחד
 .חלוקות בקרב בני עדות המזרח על כל פנים

  .כ דבריו"ע
  

בכלל אין  ,שיתאר .בדבר שתי תשובות, אבל
תקיעות פה מדברים על כי , מה להשוות

נה ישו 'תרועה'בתורה כתוב , דאורייתא
שלנו או  האם זה שברים, תרועה מחלוקת מהי
לכן . שברים ותרועה גם יחד או, תרועה שלנו
, שראליכשיש מחלוקת בעם , בדאורייתא

אבהו ראה ' ר ,מחלוקתכנראה  שזה רקאפילו ו
תשובה  זו. את התקנה הזאת לעשות צורך

  .ראשונה
 בעומק, האמיתיתהעיקרית והתשובה  אולם
הרי מה הוא , שרבי אבהו היה חכם ,הדבר
, ת"תשרעושים  אתם בנגב, הוא אמר כך? עשה

אתם בגליל ו, ת"תם ביהודה עושים תשאו
שראל יהיו ישבעם לא יפה , ת"עושים תר

לא זה  .נעשה את כולם לכן, מנהגים הששל
תעשו הכל  ,בנגבשאתם עכשיו , אמרשהוא 
שאנחנו ? אבל מה הם רוצים. לה שבגלילכמו א

  ...נהיה בהכל כמו הספרדים
, יושבים על המדוכה, אם היו דנים על כך אילו

ואת את הספרדים ות האשכנזים א יםביאמ
נאסוף , כל הרבנים מכל העדות ,התימנים

יש ש לא יפה, תשמעו רבותי, ונאמר אותם
אתם  .בואו נעשה משהו משותף, מנהגים שונים

פסיל 'מעכשיו אל תגידו יותר  ,האשכנזים
 צריך להגיד פתיל, טעות כי זאת', תכלס
כעת נשנה את הספרי ! ?אתם מסכימים. תכלת
כי הם , ונעשה אותם כמו של התימנים, תורה

הרי נתברר שכך כתוב בספר של בן  .צודקים
אולי יחזרו גם . שהוא הכי מוסמך, אשר

ת אותיות לפופות "האשכנזים לכתוב בס
הספרדים . כמו שהיה מקדם גם אצלם, ועקומות

כי זו , מעתה לא יבטאו קמץ ופתח אותו דבר
וכן . םצריך להיות הבדל ביניה, איך יתכן. טעות
אני מבין שאתה אוהב  ,בסדרהיה  ך זהכ. הלאה

עשה מה שזה  .את כולם ורוצה לעשות לכולם
את  אסף ,ת"ת תר"ת תש"תשר ,רבי אבהו
כולכם  ,םהוא לא בא ואמר להאבל  .כולם יחד

 ,אבל זה מה שהם טוענים. וזהו, ת"תעשו תשר
ממילא אין , איפה ואיפהכ כבר נראהזה ודבר 

   .על מה לדבר
היה גם זה לא  ,היו מדברים על דבר כזה אם

ר עוד אפש ,הם היו מדברים כךאבל אם  .נכון
 ,שלוםהיה להבין שהם באמת רוצים לעשות 

גם עליה , כפי שאמרתי .טובה מטרה נהשיש
אבל הם . היא נכונה או לאאם ה ,צריך לדון

סימן ברור שזאת , אפילו לא דנים על זה בכלל
ת דעת האחד פולכשל ין יענ זה, רק השתלטות
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כ "א. שכן שלפעמים הם לועגים־וכל, על השני
 ינהאדרך בכללותה הרואים ש. אין מה לדבר

  . רצויה
  

א לנוסח הפרשת תרומות ומעשרות "הסבר מרן שליט
מדוע מובא , מה ההבדל בין הנוסחאות, ל מקרוב"שיצ

  .מ לדידן"וכיצד יש לנהוג בהפרשת תרו, שתיהם
 ונלקיח, בשבט ו"ט ששבת זו היתהכיון  ,לסיום

ות מסדר הפרשת תרו'פה לציבור את 
וברצוני  ,]ג"תשע'ה[בהוצאה חדשה ' ומעשרות

  . לומר כמה דברים בעניין זה
הוא  ,מ זה"פה בנוסח הפרשת תרו המיוחד

ם "י הרמב"פשהוא ע ,נוסח ההפרשהיין של ענה
, א"יותר הנוסח של החזובציבור נפוץ . ע"השוו

מאז שהוא עלה  ,כי הוא היה מארא דזרעים
מצוות התלויות יין ענבהרבה  עסק, י"לא

שמיטה בפרט ברסם הרבה הוראות יפ ,בארץ
כיון שבאו מכל ארצות  אבל. נוספים ענייניםבו

 ,בהם לא היו מורגלים במצוות אלוש ,הגולה
כ "א, לא היה בגלותהרי מ "תרומצות הפרשת 

א "ולכן נתפשט נוסח החזו. היה חוסר ידיעה
ם "י דעת רבותינו הרמב"פשאינם ע ,והוראותיו

הרבה ובעוד  ,שמיטהיינים של ענבגם  .ע"ושו
, למעשהאבל . יופי הוראותעל עשו , דברים

   .צריכים לתקן ולייסד את הדברים לדידן
, פה בנוסח זה הואהבולטים  מהדברים אחד

יותר מאחד ממאה ה'א מתחיל "החזו שנוסח
אחד 'נוסח שלנו מתחיל ואילו ה, 'שיש כאן

י המשנה "פזה ע. 'ממאה שמונח כאן ישאר טבל
 מתחילים ע"ם ושו"הרמבגם ו, במסכת דמאי

   . ביותר גדולוהבולט זה השינוי ה. כך
 כידוע .אסביר רק בקיצור לפני כן אוליאבל 

ראשית דגנך , 'הוא מדאורייתא מ"ין תרועני
, יינו חמשת מיני תבואההדגן . 'רושך ויצהרךית

המינים הנספחים החטים והשעורים ושלשת 
 .יינו שמןה, ויצהרך .היינו יין, תירושך. אליהם

 ,מן התורה יםנחשב יתים והענבים בעצמם גםזה
ו על בפירוש ן"אבל הרמב ,רביםלפי דעת 

מ מן "חייבים בתרו יין ושמןהתורה סובר שרק 
אבל , ממש תירושך ויצהרך דהיינו, התורה

 ,יין ושמןולא לעומדים לאכילה יתים וענבים הז
אבל . אין חיוב םהולכן עלי, התורהפטורים מן 

הוא , ךההיפסובר  ,ס"לש הוא בעצמו בחידושיו
כ מן "חייב ג עומד לאכילהה' אפיאומר ש

שדגן , ם"דעת הרמב בכל אופן כך. התורה
עצמם לפני בתים וענבים יוגם ז ,תירוש ויצהר

וכן כל מיני הקטניות , שעשו מהן יין ושמן
מ מן "בהפרשת תרום כולם חייבי ,זרעיםוה

  . התורה
, בית שניאבל ב. בית ראשוןזמן לגבי  ,זה כל

, רק מדרבנןהוא חיוב ה, ם"אפילו לדעת הרמב
כיון  ,גם בזמנינוכך  .יה עליהבכיון שלא כל יוש

מ "חיוב תרו. י"שלא נמצאים כל עם ישראל בא
גם אין בית המקדש  ,קשור לבית המקדש ינוא

בל בתנאי שיהיו א ,מ מן התורה"חייבים בתרו
. ו של עם ישראלדהיינו רוב, כל יושביה עליה

יהיה  ,י"יתקבצו רוב ישראל לא אם ,גם בזמנינו
החיוב גם , ם"ולפי הרמב. מ מן התורה"חיוב תרו

 .וגם בזרעים ובמיני קטניות, העץ בכל פירות
שהחיוב הוא  ,רוב הראשונים סובריםלעומתו 

  . רק על דגן תירוש ויצהר
היותר 'שזה , יש תרומה גדולה, שהההפר בנוסח

ויש את , תרומת מעשרויש את ', מאחד ממאה
אנחנו כעת בשנת . מעשר שני או מעשר עני

שנת . השנה החמישית של שמיטה, ג"תשע'ה
בעוד , ה"ת בשנת תשע"שמיטה תהיה בעהי

כידוע ו ,חמישיתהשנה בנו זו אשנה . שנתיים
, חמישיתהרביעית ווהשניה וההשנה הראשונה 

שנה ה .ן שנות מעשר שניה, ה"שסימנן אבד
, גבול השנה. הן מעשר עני, שיתהשלישית והש

חמשה עשר שזהו , ראש השנה לאילנותב הוא
כ "ין כאאבל . זו שבתמה שהיה לנו ב, בשבט

משום , אין לנו הבדלכעת כיון ש ,נפקא מינה
מ "פקהנ .שגם שנה שעברה היתה מעשר שני

. ם הבאותאו לגבי שני. היה לגבי ערלהת
במעשרות אחרי באילן הולכים הרי , דהיינו

לפני , מתי היתה החנטהתלוי כ "א, הפרי טתחנ
תלוי , ירקותב .ו בשבט"ו בשבט או אחרי ט"ט

ולפי  .לפי הבאת שליש ,ובתבואה. לפי לקיטה
. הדבראותו  חנטה והבאת שליש זה, ם"הרמב

 ה"הוא ר, חמשה עשר בשבטכ "א .לא משנה
מה  זה, לקטו את האילןמתי ש .לאילנות

שנה ב נניח. שקובע לאיזה שנה הוא שייך
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 ,מה שחנט לפני חמשה עשר בשבט ,הבאה
יהיה  ,מה שחנט אחרי כןו .יהיה מעשר שני

   .נימעשר ע
וצריכים לדעת . הזה את הנוסחלנו יש ש ה"ב
כי מי שאינו מבין את , ללמוד את ההלכותו

 ספק גדול אם הוא יוצא, מ"תרו יין הפרשתענ
מי , מ"מי שלא מבין מה עושים בתרו .ידי חובה

מבין  ינואשחושב שהעיקר לקרוא את הנוסח ו
ות מותר ייןענאינו מבין את , אמרמה 

כך . הלא יצא ידי חובשהוא כנראה  ,ומעשרות
במנחת [ל "זצוק ךז אוירב"ר הגרש"פ דעת מו"עכ

פעם אחת היה , אני זוכר בעצמי ].ג"נ' שלמה סי
. ת"ל תורה בירושלם עיקוקו, בישיבה פועל

פועל היה , גדלות תראו איזו, תארו לעצמכם
על אוירבך שאל את הרב ש, מנקה בישיבה

 איתו חמש או עשרישב והוא  .מ"הפרשת תרו
מה ו, להסביר לו מה זה תרומה גדולהכדי דקות 

כדי  ,מה זה מעשר שניו, זה תרומת מעשר
 כולם. רטפופרט ממש כל הסביר לו . שידע

ולהבין את , ללמוד את ההלכותולדעת  צריכים
  . הנוסח

, א"דעת החזושהוא לפי , את הנוסח הקצר יש
כגון , מסכימים איתו ינםאנם כאלה שישאף ש

א אומר שלא חייבים "החזו .בעל הר צבי ועוד
אלא בשעת , להגיד את הנוסח בשלמות

כגון מי שנמצא בדרך ואין לו את , הצורך
כפי שמופיע פה , 'יגיד כל ההפרשות וכו, הנוסח
 .יש יותר מקום לכך נויבזמנאולי . בסוף

א "החזוו ,זה מחלוקתכי בעצם יש ב, ראשית
שהמעשר כיום אצלינו  ,בפרט .מועילזה סובר ש

כי  ,אפילו דגן תירוש ויצהר ,רק מדרבנן ואה
ינם דגן או דברים ש"וק. ל יושביה עליהאין כ

, מ"כבר הפרישו תרואולי ו ש"וק. תירוש ויצהר
כי , הרי אנחנו בבית מפרישים רק מספק

ואני מדבר על כשרות  .במפעלים יש השגחה
לסמוך ויש מקום להקל , לכן. מהודרת כמובן

אבל  .בפרט בשעת הדוחקו, הקצרעל הנוסח 
 צריך להבין, גם כשאומרים את הנוסח הקצר

רק אם אתה אומר זה לא יעזור . את המושגים
  .בלי להבין, הנוסח את

הוא ו ,ע"ם והשו"הרמב את נוסח ראה א"החזו
עיין [אין קפידא בדבר , זה לאו דוקאשאמר 

כ "הוא לא התייחס כ. ]'ב אות ב"י' א דמאי סי"חזו
 אבל נוסח. עשה נוסח שונה קצתו ,לנוסחתם

ההבדל ו ,המשנהי "ע הוא עפ"ם ושו"הרמב
אחד ממאה שמונח כאן ' ,בהתחלה ואה העיקרי

. כדלקמן, "יןישאר חול"הם כתבו . ['ישאר טבל
אנשים עלולים , דהיינו]. ו מברטנורה"ועיין רע

זה תרומה ' אחד ממאה'הרי ה. להתבלבל
זה פירוש . תרי ממאה תרומה היינו. גדולה

 ,עין בינוניתזוהי  .יים ממאהשנ ,המלה תרומה
 זה ',היותר מאחד ממאה'כ "א .מחמשיםאחד 

היותר 'לפני שאתה אומר את  .תרומה גדולה
אחד ממאה שמונח כאן 'תגיד  ,'אחד ממאהמ

   .'ישאר טבל

כתוב , בקיצוראני אומר זאת , בזה ההבנהו
 שם מקור ,]'פרק חמישי משנה ב[דמאי  במסכת

הרוצה להפריש תרומה ותרומת מעשר , הנוסח
 כך וכךנוטל , נו עושיםזה מה שא ',וכו כאחת
הרי זה , אחד ממאה ממה שיש כאן, ואומר

אומר  .מה על הכלתרו ,והשאר. בצד זה חולין
אין  הוא מאריך בזה אבל, בעל משנה ראשונה

את ממש רק אקרא לכם לכן , כעת פנאי
, יעיין בפניםלהבין היטב מי שירצה ו ,העיקר

תרוייהו ראשית דתרומה ותרומת מעשר 
ין היחוד להקדים ילענ קפדינן אף, והנינ

שאומר והיינו דקתני  ,ל דלא"קמ, התרומה
, ן והשאר תרומהאחד ממאה הרי זה חולי

ולהכי תני הרי  .שמקדים האחד מן התרומה
קודם  שלא יוכל לקרותו מעשר, זה חולין
כדי שלא תהיה טעות , מוסיפים זאת .התרומה

', יותר מאחד ממאהה'שהרי  .ת המעשרשבהפר
אבל בסופו של דבר זה , בעצם המעשר הוא

לא נותנים  המעשרכי את  ,תרומת מעשר
לפני , שלא תטעהכדי , לכן .בפועל ללוי

תגיד בהתחלה  ',היותר מאחד ממאה'שאומרים 
דימו לפני התרומה כי אסור להק ,שזה חולין

אות [תפארת ישראל וה .סיבה אחת זאת. גדולה
שמא יקדים תרומת מעשר חיישינן  ,אומר ]ד"י

וזה , יכראלהכי יאמר כן לה ,לתרומה גדולה
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קצירת ' בס' ועי .ל במתניתין הכא"דקמ כל מה
, אתזין לומר ייש ענ, כ"א. 'ט צ"ה דף פהשד

אפילו שבסידורים הדפיסו . חשוב מאדוהדבר 
, כך גם בסידור תורת אבות, א"החזו נוסחאת 

 ,התקבל בציבורזה  נכון שנוסח. ובעוד אחרים
 כיון שלא היתה ,אבל הדבר מחוסר ידיעה

של זה ין יענבכל  הנהגה מקובלת בציבור
א "נוסח החזו לכן, היה מוזנחהנושא  ,מ"תרו

אין לזה תוקף  אבל. אתזהפיצו ונכנס לאנשים 
י "בודאי שאנו צריכים ללכת עפ .ומשמעות

עוד פרטים  נםישכמובן  .ם ומרן"דעת הרמב
   .הדבר העיקרי אבל זה ,אחרים

כעת יש להם שכאלה  נםיש ,עוד לדעת צריכים
והם רוצים , בחמשה עשר בשבט, אתרוגים

, כ צריך לדעת"א. טבל ודאי, מ"להפריש תרו
להפריש  יש את ברכת. שישנן שתי ברכות

גם בשנה , תכלליזאת הברכה ה, מ"תרו
עושים מעשר ש אבל בשנה. שעושים מעשר עני

 .על פדיון מעשר שני, ברכה נפרדת ישנה ,שני
ונו להפריש וצי'הראשונה , שתי ברכות יש

ונו על פדיון ציו', נוספת ברכה כ"ואח ',מ"תרו
אבל , זה לא מעכב אמנם .'מעשר שני

אבל מי  .כדת וכדין צריך שיהיה לכתחילה
ולמד זאת , ח"ת אם הואאפילו ו ,שלא למד

 הלכותהחובה עליו לעבור שוב על , בעבר
  .לדעתו

נם שהרב בקשר לשנאת ח: אלה מהציבורש
 כינויים של היו בימים האחרונים ,דיבר מקודם

ג "כלפי הרה[וכדומה  של פושעסטרא אחרא ו
אותם רבנים לא האם , ]א"חק שליטאמנון יצ

האם , ייהשאלה שנ ?שיש בזה לאו יודעים
 ?צריכים לחוש ממה שנאמר על מי שמצביע לו

אבל על צד שהיא לא  ,לדעתי היא מפוברקת
האם אני ראוי לחוש שבחרתי לא , מפוברקת

, או שזה אמת ,לפי אותו פברוק או לא פברוק
  ...אינני יודע

ברשות , ודעאתה י :א"שובת מרן שליטת
יכול לדבר על ני ינא ...לטלטלהרבים אסור 

כי יש פה הרבה שקרים , זה בציבורנושא 
אבל באופן  .לבלו את הציבור לגמריב, זיופיםו

, כיון שלצערינו אין שלום, כללי צריכים לדעת
להשכין שלום  ,הולכים בדרכי שלום אילו היו

. הכל היה בא על מקומו בשלום, בין הצדדים
הוא שהסטרא מה שברור ו ,ר התערב"אבל יצה

מחלוקת הרויח הרבה מאד מה, ר"יצהה, אחרא
ולסדר את , שר ללכת בדרכי נועםהיה אפ. זאת
יברך את ' ה. יצא מה שיצא ,ר"האבל בעו, הכל

   .עמו בשלום
. והמקום ברוך הוא יסייענו על דבר כבוד שמו

  .ר"אכי
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