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  :מבט מעוף על הפרשה ניתן לחלקה לשני עניינים שלכאורה לא נראים קשורים אחד לשני        
לעם ' בנושא זה בין דברי ה. פט-:ב פח"בב' השוואה מעניינת עושה הגמ( .נושא השכר והעונש. א
וקללן " תקוממיו"של ' עד ת" בחקותי םא"של ' א- ב אותיות מ"ה ברכן בכ"הקב - לעומת דברי משה ישראל

תורה יותר שם שואל מה ראה משה לקללם במשנה  א"המהרש ".םגעלה נפש"עד " אם בחקותי תמאסוו"מ' בח
לו קודם שעברו את הירדן וקב, ומתרץ שבפרשתנו הקללות נועדו לדור המדבר? נוה בפרשת"ממה שקללם הקב
מלמד שכולן ערבים זה , איש בעוון אחיו - "כשלו איש באחיוו: "דף כז כדאיתא בסנהדרין(עליהם דין ערבות 

אך לאחר שעברו , )מובאת הדרשה שכשעברו את הירדן קבלו על עצמם ערבות דריןובמקום אחר בסנה, בזה
  ).א"ש עוד במהרש"ע. את הירדן וקבלו על עצמם ערבות האחריות צריכה להיות גדולה יותר

  ).ני קודשיעני(ותמורות  פדיונם ,ערכין והקדשות. ב
È˙È¯· ˙‡ Û‡Â ·˜ÚÈ È˙È¯· ˙‡ È˙¯ÎÊÂ " :לעם ישראל" עוגן"ב התורה מזכירה לנו שיש "מ 'ו פס"פרק כב

¯ÂÎÊ‡ ı¯‡‰Â ¯ÂÎÊ‡ Ì‰¯·‡ È˙È¯· ˙‡ Û‡Â ˜ÁˆÈ."  
יינים בברכות של ניתן לשים לב לכך אם מע ,לדעתי( ה את עם ישראל"ישנם שני מישורים בהנהגת הקב

  ):בלעם בפרשת בלק

  .פ המעשים גרידא"הנהגת שכר ועונש ע -  ¯ ‰Â˘ÈÓ‰ÈÚ·Ë  .א

נו הנהגה זו מבטיחה שעמֵ , על הנקודה הפנימית שבכל יהודי" הסתכלות" -  ‰ÈÏ‡Èˆ�ËÂÙ‰ ¯Â˘ÈÓ  .ב
באגרת התשובה מסביר שיהודי יונק את חיותו מפנימיות הדיבור  בעל התניא( .יהיה לעולם קיים

  .)לפוטנציאל של הגויים בניגוד לשאר הנבראים ופה טמון שורש ההבדל בין הפוטנציאל של היהודי
אבותינו  - ˘Â�È˙Â·‡Ó ÌÏÎ� ‡ÏÂ ˘Â·� ‡ÏÂ ‡ËÁ� ‡Ï"מסביר  )'ב אות ל"שבת פ( ל בעין איה"הרב זצ

, ואנו צריכים להוציאן מהכוח אל הפועל. הקדושים הנחילו אותנו במורשה מידות קדושות והכנות טובות
  .הם הראו לנו את הדרך איך לממש את הפוטנציאל בשלמות: דהיינו ..."להגדיל השלמות יותר

הלביש על ל נוהגים ל"על השאלה למה חז ,הראל פרי ,שמעתי פעם תשובה נפלאה מפי בוגר הישיבה
הוא  ).ט"כ, ה"ר כ"ב(מרציחה  -  "והוא עייף" ,לדוגמא ?רות שלא כתובים במפורשיך עב"דמויות שליליות בתנ

תמיד מקשיב  ,ילד אחד תמים וישר -  במשפחה מסוימת היו שני ילדים .סיפורהסביר את העניין באמצעות 
חזרו ההורים הביתה מסידורים וגילו  ,דיום אח. ממש בן סורר ומורה, וילד שני שובב ומופרע', להוריו וכו

אך אף אחד ? שאלו את הילדים מי עשה זאת .לתדהמתם שהמטבח כולו הפוך והכוסות והצלחות שבורות
התגובה הטבעית היא לחשוד בילד הרע  .)שמדובר שמוכח שהמעשה נעשה בזדוןכמובן . (מהילדים לא הודה

אם כי צריכים להיזהר מלהאשים אם (ש שאיפות הפוכות ואילו לילד הטוב י, משום שיש לו פוטנציאל להרע
  .)אין הוכחות בדבר

  :ויכולה לנהוג בשלושת המצבים הבאים ,שהברית עם האבות מחולקת לשלוש - מסביר על הפסוק ר הירש"הרש

  .ה יזכור את הפוטנציאל וישמור עלינו"הקב) תפילת שחרית(גם במצב של אור  - ·¯Ì‰¯·‡ ˙È  .א

  .ה יזכור"הקב ,כשיורד קרן ישראל ,)תפילת מנחה(במצב של אור שוקע גם  -  ·¯ÁˆÈ ˙È˜  .ב

  .ה ישמור עלינו"הקב ,שנמצאים בגלות ,)לת ערביתתפי(גם במצב של חושך מוחלט  - ·¯ÚÈ ˙È˜·  .ג
וזה  - .) ב ד"ב" (...עסוק באורו של עולםילך וי הוא כיבה אורו של עולם" -  ו של הקודש בזיו תפארתומציאותאין מציאות של אור יותר גדולה מ

  . דש ובעניינים הקשורים למימוש הפוטנציאל בקודשהקשר בין תחילת הפרשה שמדברת בהנהגת שכר ועונש והנהגת הבחירה לסופה שמתעסקת בקו
 ..."מתגדליםדרך אמת ואמונה נולדנו ובה אנחנו . מרכז החיים של נשמת ישראל במקור הקודש היא": )'כ' אורות עמ( ל"בדברי הרב זצאסיים 

הם הם יהיו , תותםיהחשבונות הפשוטים שגם לבבות של ילדים מרגישים באמ. סוף כל סוף ינצח הקודש את העולם": )ב עמוד שכג"ח( אורות הקודשוב
  ".זולים ויונקים יוסד עומפי עול, יסודות החיים

 .וטנציאל הגלום בנו ובכל ישראלאת הפ פועליהי רצון שנזכה להוציא אל ה

  )'ו(אריאל כהן    
  

 כוחו של פוטנציאל  

ז מאחלת "אשכולות"מערכת  ב-  למ ו   .לרגל נישואיו, מרדכי שחר' ר, ורךלע  ט

 !יהי רצון שיזכו להקים בית נאמן בישראל
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ÔÈ¯ÂÒÈ‡· È¯˙· „Á ÏÂËÈ·  
ות דע' ד) 'א, ט"ק(ד "י יו"ן מובן בבבדין ביטול חד בתרי באיסורי

  :ראשונים

 .השליך אחת לכלבים ואז השאר מותרותשצריך ל י"דעת רש  .‡
אם אוכל  שכתב להחמיר שלא לאכלן אדם אחד אפילו ג"דעת הסמ  .·

בני ' גכלומר צריך ש ,"שנמצא שאוכל בוודאי איסור" –אחת אחת 
 .דם יאכלו כל אחד חתיכה אחתא

כתב שהטעם ש ,)ביחד ולא(אחת אחת  שצריך לאכלן א"דעת הרשב  .‚
כיוון שנתבטל ברוב דבר תורה ואין כאן איסור של "הוא  להיתר
ואחד שאוכל האחד אני אומר זהו של היתר וכן בכל אחד וכ, תורה
של איסור וכבר באחרון אני אומר מה שנאכל ראשון הוא היה ' ואפי

 .יחד סברא זו לא שייכת וכשאוכלן ..."הוא הלך לו וזה של היתר
 ,ביחד שמותר לאדם אחד לאכול כל החתיכות ואפילו ש"דעת הרא  .„

אם ' דאפי"ומבואר שטעמו שסובר שדין ביטול אינו מחמת ספק 
 וספיקא דאורייתא) ס"ולא ס(ספיקא  יאכלם אחד אחד ליכא אלא חד

) 'ב, ג"כ(דכתיב שמות  ,אלחומרא אלא משום דגזירת הכתוב הו
הלכך חד בתרי בטיל ונהפך איסור להיות היתר  ,אחרי רבים להטות
 ".כולן כאחד' ומותר לאכלן אפי

חתיכה שאינה ראויה להתכבד שנתערבה " –) 'א, ט"ק( ע"ופסק השו
ן נבלל והאיסור עומד בעצמו דהיינו שאי(ש באחרות מין במינה יבש ביב

ומותר לאכלן אדם אחד כל חד בתרי בטיל ) ערב ואינו מכירותנאלא ש
ויש מי שאוסר לאכלם אדם  1אחת בפני עצמה אבל לא יאכל שלשתם יחד

ויש , וכן יש לנהוג לכתחילה .הגה – א"רמ. 2זה אחר זה' אחד אפי
ואינו אלא חומרא  3מחמירין להשליך אחד או ליתן לעובד כוכבים

  ..."בעלמא
ÌÂÎÈÒÏ ,כלומר  ,הדעות הממוצעות' א נחלקו בין ב"ע והרמ"השו

ש שהתיר "ועל הרא, י שהצריך להשליך אחת"יהם חולקים על רששנ
מותרות אלא  יכותושניהם סוברים שכל החת ,בו זמנית לאכלן לאדם אחד

, )א"כרשב(לאכול אחת אחרי השניה  ע התיר אפילו לאדם אחד"שהשו
  ).ג"כסמ( דםאבני  'החתיכות לג' א התיר להאכיל את ג"והרמ

‰˘Ú ˙ÂÂˆÓ· È¯˙· „Á ÏÂËÈ·  
או מזוזה , שמורותים במצה שאינה שמורה שנתערבה בשתימה הדין 

שלא שנטווה או חוט ציצית , לשמןשלא לשמה בשתיים שנכתבו שנכתבה 
  ?לשמםיים שנטוו בשנ לשמו

Â˘·"ÂÈ ‚�ÂÚ ˙"Ë  והשיב דלא מהני  ,בחוטי ציצית ידןדנשאל בנדון

אבל , סתלק מעליו שם איסורביטול אלא בדבר איסור שנתערב בהיתר שנ
כגון מצה שלא נאפית לשמה  ,סולו מפני שמחוסר מעשהדבר שפ

דמשום  ,ובהחת אפויות לשמה לא מהני לצאת בה ידי שנתערבה במצו
  .4שנתבטל לא ישיג מעלת המבטל

 ,ל"ט הנ"הביא את העונג יו) 'ס ח"ד ס"חיו(ה "ת יביע אומר ח"ובשו
שמסתפק לגבי מצה שמורה  כתבא בתשובה ש"והוסיף שכבר קדמו הגרעק

בל לא שנעשה מצה לצאת בה שיש לומר שהביטול רק סילק האיסור א"...
עצמך חוט צמר שלא נטווה לשם ציצית שנתערב בחוטין שנטוו  הגע, ח"י

ושם ". כ"ע ע"וצ ,ח מצוות ציצית"לשם ציצית אטו נימא שייצא בזה י
ופשוט להם  ,א פוסקים החולקים על זה"י שליט"ד הגרע"פההביא מר

, כלומר הוא מחלוקת, שאין הפרש בין מצוות עשה ללא תעשה בדין ביטול
במצה שאינה  כתבל ו"הנ הכריע במחלוקת) ה"סק' ב עמ"ח(ע "אך בחזו

בשער (ג "י הפרמ"שמורה שנתערבה בין השמורות שצדד להחמיר עפ
שאם נתערב חתיכת היתר בשתי  ,בשם המנחת כהן) א"התערובות ספ

אינו לוקה על כל אחת מהן חתיכות איסור 
נ יש "וה שאין היתר נהפך להיות איסור

שאינה שמורה נהפכת  המצהלומר שאין 
                                                                        

 .א"היא דעת הרשב 1
  .בני אדם שרי' פ לג"ועכ ,ג"היא דעת הסמ 2
 .י"היא דעת רש 3
כלומר לביטול יש כח שלילי להפקיע איסור ולא  4

 .'וכד דין לשמה שחיובי לחד

הביא את המחלוקת ) ג"ס, א"י' א סי"ח(ובילקוט יוסף  ,להיות שמורה
ו בהם חוטים אחרים שנטוו שנתערב ל לגבי חוטי ציצית שנטוו לשמם"הנ

  .יש להחמירש כתבו ,שלא לשמם והרוב מהחוטים שנטוו לשמם
 ˙ÂÚÈ¯È ¯ÙÒ· Ì�Ó‡‰ÓÏ˘ )שם 10בהערה ' סעיף ד', פרק ה א"ח( 

ל האריך מאד בשאלה שנשאל לגבי מזוזה "משה לוי זצ' הרהביא ש
והביא את , שנתערבה בשתי מזוזות שנכתבו לשמן שנכתבה שלא לשמה

ד שיש לחלק "נראה לענ ד"יון בסאולם אחר הע"וכתב  5ל"ט הנ"יו העונג
עוט אינו מצטרף לרוב להשלים יל שמ"בין מה שכתבו הראשונים הנ
שבנדון שלנו  ,ין הנדון שלנווב מעלת הרובהשיעור מפני שאינו מקבל את 

י "י שהמזוזה שלא נכתבה לשמה אינה הופכת להיות כתובה לשמה ע"אעפ
מ כיוון שכל מזוזה עומדת לעצמה "מ, ביטולה ברוב שנכתבו לשמן

ואין וודאות על כל מזוזה שנקח מהתערובת שהיא , ונקבעת בפתח לעצמו
אמרינן הלך אחר הרוב  6ירותכיוון שהרוב כש, המזוזה שלא נכתבה לשמה

וכל מזוזה שנקח מהתערובת תולין שהיא כשירה משום דכל דפריש 
מ כיוון שאין אנו "י שבוודאי אחת מהן פסולה מ"ואעפ. מרובא פריש

כ "א, יודעים מי היא אותה מזוזה ובשעת קביעתה יש לומר שהיא מן הרוב
  ".בפתח אחד' שיר כולן לקבען כל אאזלינן בתר רובא להכ

על המשנה שכתבה .) ב"ע(זבחים ב' והביא ראיה מקושיית הגמ(
ימותו כולם ופריך  –שזבחים שנתערב בהם חטאות המתות או שור הנסקל 

מאי פריך  ולכאורה ,)כ"ע(ח חשיבי ולא בטלי "בעשומסיק , ונבטלו ברובא
אם בטלי ברוב וחשיבי כשאר שוורים שאין ' ובטלו ברובא והא אפי

 י ביטול ברוב"מ לא יחול עליהם שם קדשים ע"מהסקל עומדין למות או ל
שאנו ' שכל אדשאני הכא כיוון  ועל כרחך לומר. ל חולין בעזרה"והו

כ אזלינן בתר "דשו לקרבן אמקריבים יש לתלות שהוא מהכשרים שהוק
י שבסיכום יוצא שהקרבנו גם אחד שהוא "ואעפ, רובא ומקריבינן להו

) ל"וכנ(בא פריש ה ואז יש לומר דמרומ הולכים אחר שעת ההקרב"פסול מ
בהנהגות הנשאל עם השואל באיסור והיתר (ח "ג או"מכ הביא שהפ"וכמו

שחתיכת היתר שהתערבה בשתי חתיכות איסור יש  כתב) 'אות ו' סדר ב
  .)דכל דפריש מרובא פריש, לוקה 7לומר שאם אכל אחת מהן

ל דאזלינן בתר רובא וכל מזוזה תולין "י ,ידןדכ הוא הדין בנדון "וא
לדעת  Â‰ÈÓÂ" כתבובמסקנה סייג את ההיתר ו. שהיא מהרוב וכשירה

אינו בטל יש לאסור את כל " דבר שבמניין"ש) 'א, י"ק(ד "יו א"הרמ
ואין לאסור , יש להתירשם  אבל למרןהמזוזות שנחשבים דבר שבמניין 

בר כתב המאירי בחידושיו שכ ,ע"אינו בטל ברוב לכו" דבר חשוב"מצד ד
אלא דבר חשוב תלוי ... דדבר חשוב שאינו בטל אינו תלוי בשיוויו שהרי

שכל דבר שיש במינו הרבה מינים ומין אחד הוא , בשינוי המין לעילויא
 ז"ולפי). כ"ע(אותו המין נחשב דבר חשוב ואינו בטל , החשוב שבכולם

מזוזה מיוחדת מאד  רק, מזוזה של סתם סופרים אינה נחשבת לדבר חשוב
ל דבר חשוב "שהכל או הרוב מודים שהיא משובחת ואין למעלה ממנה הו

אבל זה כמעט אינו מצוי שהכל ישוו על מזוזה מסוימת לומר , שאינו בטל
ז כמעט לא שייך לומר על מזוזה שהיא דבר "ולפי, שאין למעלה ממנה

' ובת הרכ מתש"ע( ..."וכן עיקר להתירם לדעת מרן. חשוב שאינו בטל
  )ל"משה לוי זצ

ÈÙÚÂ"Ê להכשיר את כל המזוזות * ל בהלכה ד"פסק ביריעות שלמה הנ

לדעת מרן אלא שצריך להודיע לקונה שאינה מהודרת לפי שאינה כשירה 
ל "שלא לקבוע שום אחת מהמזוזות דהו, ולאשכנזים יש להחמיר, ע"לכו

  ).כ"ע(ל ברוב טדבר שבמניין שאינו ב
ÛÈÒÂ‰Ï ˘È ÌÂÈÒÏÂ  שלעניין ימי הספירה שאנו נמצאים בהם עתה

 .השיג מעלהמהני ל) 'לרב וכו, לחברותא, לחבר(ע ביטול "בפשטות לכו
                                                                        

ל "י הנ"וילקוע "ובסוף דבריו הביא את החזו 5
 .שהחמירו

בפשטות כוונתו שביטול חד בתרי הוא סוג של  6
שהתורה לימדה אותנו כיצד להתנהג בספק  הנהגה

 .)אומר סברא זושמעון שקופ ' רזכורני ש. (כשיש רוב
ל דמה שאמרנו לעיל בשם "אורה צז לכ"ולפי 7

דעת המנחת כהן ג אינו לוקה הוא "ג שבכה"מהפ
ע "והחזו, ג"מ לוי כפמ"והגר, וליה לא סבירא ליה

 )הערת הכותב(. כמנחת כהן

 שרון ישי' ר
 ?האם דין ביטול מהני להשיג מעלה הלכתית   

 



 ..."תלכו בחקתי אם"  
 )'ב(זאב זפרני 

  

ה מצווה "הקב. על מצוות השמיטה בשבוע שעבר קראנו בתורה

 –שנים וכשמגיעה השנה השביעית  6אותנו לעבוד את האדמה במשך 

וות השמיטה באה להזכיר לנו שהארץ מצ ".שנת שבתון יהיה לארץ"

אמנם אנו זורעים את האדמה וחורשים . ע"שייכת לרבש – האדמה –

  .'אך הכל מאת ה', אותה וכו

 ,..."אם בחוקותי תלכו"בלשון תנאי ) לכאורה(פרשתנו פותחת 

וזה מלמד אותנו שלא רק  ,"ואם לא תשמעו לי"ובהמשך הפרשה 

  .ו ולבטוח בויאלא שכדאי לנו ללכת בדרכ' שהכל מאת ה

י המצוות הקשורות לעבודת "דת עמעלתה של מידת הבטחון נלמ

בו שעונת החורף רע את אדמתו מתפלל בכל לכל חקלאי שזו. האדמה

  .'תהיה מרובה בגשמים על מנת שיזכה לראות עצים מניבים פירות וכו

, "זורע"מקיים שהוא הוא כל יהודי צריך להרגיש בכל מצווה ש

, ירותשביום מן הימים הוא יראה פ' ולבטוח בה ,הוא נוטע נטיעותש

ות ולהאמין באמונה שלמה שהמצ ,וגם אם הוא לא יזכה לראותם

  .'והמעשים הטובים היו לשם שמיים ושהוא קיים את רצון ה

: לבין מי שלא' הפטרתנו מביאה את ההקבלה בין מי שבוטח בה

' ושם בשר זרועו ומן הארור הגבר אשר יבטח באדם  ,'כה אמר ה"

  ."מבטחו' והיה ה' הברוך הגבר אשר יבטח ב... יסור ליבו

י "לבין מי שאינו בוטח בו נמשל ע' ההבדל בין הבוטח בה, גם כאן

עץ שכל  –" עץ שתול על פלגי מים"של לנמ' טח בהוהב .האדמה

 ,מהם הוא יונק ובזכותם הוא גדל ולא נובל ,הזמן יש לו מקורות מים

  שזהו עץ  –" ערער בערבה"נמשל ל) 'ולא בה(ולעומתו הבוטח באדם 

  .שאין לו תקווה שיפרח מחדש ,יבש

שמי שיבטח  ,בפירושו לפסוקים אלו" ילקוט מעם לועז"כותב ה

טחון תשתרש בו גם במידת ה ,ובנוסף ,לא יפחד משום דבר' בה

  .להבא

יום  ,אנו נמצאים בימים שהם בין יום הכרזתה של מדינת ישראל

שבו כבשו את ירושלים ושחררו את  ,לבין יום ירושלים ,העצמאות

אלו שני ימים גדולים מאוד בהם אנו  .יר העתיקה מידי הירדניםהע

וזוכרים , עמנו יתברך על הניסים הגדולים שעשה' מרבים בהודאה לה

ומחזקים בלבנו ובמחשבתנו את הבטחון , שהכל מאיתו יתברך

וללוחמי המחתרות , אותו בטחון שהיה למבשרי הציונות. ה"בקב

שארבו לעליית יהודים לארץ האויבים  שחרף כל, ולמקימי המדינה

האמינו בצדקת דרכם והגשימו את , ולשלטון יהודי בארץ שראלי

בטחון זה . אותו בטחון צריך להיות נטוע בתוכנו –משאלות לבם 

שלנו ניתנה הארץ ובידינו  ,מעניק לנו את ההכרה שאנו עם סגולה

  .שב אותהייל

הגיע לחג נגיע להכרה שאנו עם סגולה ונוכל ל ,ה"י בטחון בקב"ע

  .עם סגולה זכות היותנוהשבועות ולקבל את התורה שניתנה לנו ב

. ניתנת למי ששומר על קדושתה ומקיים את מצוותיה רץ ישראלא

  .גולה ממנה ,שלוםוחס  ,ומי שלא

י קיום התורה "ע שראלייהי רצון שנזכה לשמור את קדושת ארץ 

 ."יסובבנהוחסד ' בוטח בהה"ו – ונתחזק במידת הבטחון ,תומצוהו

 .כן יהי רצון ,אמן
  

  

נוח לו שנהפכה שלייתו על  ,כל הלומד תורה ואינו משמר אותה"

מדרש ( ".שנאמר תשמרון לעשות ,ויר העולםופניו ולא יצא לא

  )תנחומא עקב

כשהתינוק במעי אמו מלמדין אותו ) ב"ע 'ל(איתא במסכת נידה 

על  מלאך וסטרו כיוון שיצא לאויר העולם בא .את כל התורה כולה

 .פיו ומשכח את כל התורה
מה תועלת יש בזה שמלמדים אותו  ,שואל הגאון מוילנא

ונראה לתרץ לפי מה שכתב באלשיך  ,אומר הגאון? ומשכיחים ממנו

לפי שכל  ,"ותן חלקנו בתורתך" הקדוש על מה שאנחנו אומרים

וזה  ,הנשמות עמדו בהר סיני וקבלו כל אחד ואחד את חלקו בתורה

È˙‡ˆÓ ) ב"ע 'ו" (יגעתי ומצאתי תאמין"מגילה מסכת אמרו בש
‡˜ÈÈ„, אם לא היו  ,ולפי זה. כמוצא אבידה דמי שהיא חלקו בתורה

לכן  ?מלמדין אותו במעי אמו איך היה יכול למצוא על ידי יגיעתו

יר העולם בא ומלמדין אותו במעי אמו את חלקו בתורה ובצאתו לאו

  .ימצא אבדתו עבודתוועל ידי , ומשכחומלאך וסטרו 

רה ואינו משמרה נוח לו שנהפכה שלייתו על תוכל הלומד " ולכן

כי בשביל הלימוד לבד לא היה צריך  ,"Ï ‡ˆÈ ‡ÏÂÂÌÏÂÚ‰ ¯ÈÂ‡פניו 

  אבל המקיים את  ,כי גם במעי אימו למד תורה ,ויר העולםולצאת לא

  .י מציאת חלקו וקיום התורה"התורה משלים את כוונת הבריאה ע

כל " ל"נוכל גם לבאר את מה שאמרו חז ,לפי הדרך הזאתו

. "המשמח חתן וכלה כאילו בנה חורבה אחת מחורבות ירושלים

 ,ועוד ?למה לא כאילו בנה בית חדש ,כאורה למה כאילו בנה חורבהל

  ?מה עניין בירושלים

נחרב ועכשיו בנוי בעבר ו אלא מכיוון שחורבה היא דבר שהיה

אלא ממשיכים מאיפה  ,נים פה משהו חדשבולא  ,שוב ובונים אות

לפני שהכירו היו חורבה ועכשיו  ,אותו דבר חתן וכלהו ,שהפסיקו

  .קשר נשמתי .זה המשך הקשר שכבר קדם לו - כאשר הם מתחתנים

משום  ,מכיוון שלב האומה הוא בירושלים ,וזהו עניין ירושלים

שראל שעושה את כל י "ויירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחד"ש

משום שעולים שלוש  ,ששם קשורים כל ישראל קשר נשמתי ,חברים

 .ואז חברים כל ישראל ,מדרגות שונותאנשים שונים בפעמים לרגל 

מכיוון שנשמת  ,למרות שכל השנה יש הבדל בין עם הארץ לחבר

אהבת ישראל ללא הבדל לכן בירושלים יש  ,ישראל היא אותה נשמה

 .בציון' כי בחר ה ,רת את כל ישראלמחבירושלים היא ולכן  ,בדרגה

קים ואלהנשמת לאהוב את האחר משום , וזה הסוד של אהבת ישראל

  .שיש בו

  
למי (לעשות חשבון נפש  אולי היה ראוי       /המשך מהעמוד האחורי/

האם הוא באמת מאמין שהתיקון נדפס רק ) שלא אומר את התיקון

או שמא מפני שהתיקון  ,ולכן הוא לא אומר ,לבעלי בתים ועמי ארצות

ואם הוא בעל דרגה של ? משעמם ויותר נחמד ללמוד דברים אחרים

אז בבין ו( האם זה כל השנה כך ,"ס ופוסקים"חשקה נפשו בש"

או שמא בליל  ")חשקת הלב"שעות וילמד ב 15ישב ים הזמנים ג

ובעצם  ,או שהוא סתם לחוץ למבחן ,"חשקה נפשו"שבועות פתאום 

כדי להרגיש טוב " נוח"לעשות מה שהכל מובנה על מתן לגיטימציות 

  .על אף שבתוך תוכו הוא יודע שזה לא אמיתי ,עם עצמו

 ,)הוג כיוםכנ( עשות אגודות אגודות בחג הזהיבמקום לה ,ד"לענ

וללמוד " איש אחד בלב אחד"היה ראוי לשבת כולם בבית המדרש כ

  .בותינואת התיקון כמנהג אבות א

קון לומדים יותר שהחוש יעיד שאלה שלומדים את התי ,מה עוד

  .בלילה קדוש זה ות מדבריםטוב ופח

 מידת הבטחון    
 אבי אורגלר



   
    

  
‰„Â·Ú ˙˜ÂÏÁ  / ז(דניאל סגרון'(  

  

פעם קראתי ספר שריכז את כל הנושאים החשובים 
הוא הוכיח בהרחבה . שלא לומדים מספיק בישיבות

את חשיבות  ,זרעים וטהרות יאת חשיבות לימוד סדר
את  ,תלמודה של ארץ ישראל –ירושלמי ההתלמוד 

אבל אני . ועוד ,ך והאמונה"חשיבות לימוד התנ
לבחור . שצריך לעשות חלוקה של הזמן, חושב

יש סך הכל שלוש וחצי שנים ברוטו הסדרניק ממוצע 
ללמוד תורה ...) וכל אחד יודע על עצמו כמה הנטו(

בלי דאגות פרנסה , ובאוירה תומכת, ברצף, ברצינות
בישיבה התיכונית הוא . ובלי אשה וילדים על הראש

עשה ובבר אילן הוא לא י, לא בדיוק העיף מסכתות
  .סיום על הקצות

  .קצת מאוד. זה קצת. שלוש וחצי שנים בכל החיים
שתחום הלימוד המרכזי ...) אני מקווה(אין חולק 

אין מושג כזה תלמיד חכם בלי . גמראההוא לימוד 
וכיון שלהסדרניק יש רק . לימוד של כמה שנים גמרא

אי אולי כד, שלוש וחצי שנים איכותיות ומלאות
ואת , גמראהלשקול להשקיע אותם אך ורק בלימוד 

, ך"תנ. שאר התחומים החשובים לשמור לשאר הזמן
משניות ואמונה אינם תחומים הזוקקים יותר מדי 

חברים  וארבנים מסייעים , תכאוירה תומ, ריכוז
לכן אפשר להשאיר אותם לזמנים שבהם . מקשיבים

אם זה , םאם זה לימודי, אם זה צבא. לא נהיה בישיבה
אפילו בין הזמנים הוא זמן מאוד טוב ללמוד . עבודה

נס קפה , לשבת עם מוזיקה. ומעניינים םדברים קלילי
ולקרוא ספר נחמד , ועוגיות) כמובן, של עלית(

אפשר גם . לקבוע פרק יומי במשנה. ך"באמונה או תנ
ך או "לשמוע בנסיעות בפלאפון שיעורים בתנ

וחבל , זמן איכות רבהאין ה. פשוט חבל. אמונהב
  .לבזבז אותו

תחום לימוד ההלכה למעשה גם אינו זוקק ריכוז (
ל כגון וע, ו"אותו צריך כדי לא להיכשל ח גבוה אבל

  .")'לנגד האין עצה ואין חכמה ואין תבונה " ,זה נאמר
שאותו , זה לכח עוובקלות אפשר להתו, אני חושב

מהרגע שנצא מהישיבה . הדבר גם לגבי קריאת התיקון
לגמור , יהיה לנו את כל החיים לקרוא תיקון בניחותא

ת "קרוא שמוול, פעמיים בשבוע את התהילים
היה לנו אוירה כמו שיש לא ת. בטעמים מסולסלים

כשכולם מסביבנו , לם גמראבישיבה ללמוד לילה ש
  .לומדים

 ,ם"ם קצת מדברי הרמבזו גם הזדמנות לטעו(
מד אין אדם ל"ו ,"אין רינה של תורה אלא בלילה"ש

  ".)רוב חכמתו אלא בלילה
, אם היתה חובה הלכתית לקרוא את כל התיקון

תפוררות מול מכל הטענות . היינו חייבים להרים ידיים
אבל כיון שההלכה לא . פסיקת הלכה מפורשת

א לילה ואין לנו הרבה הזדמנויות ללמוד גמר, מחייבת
במיוחד אם הוא  –אני חושב שמי שילמד , ףשלם ברצ

יהיה לו פתחון פה בבואו  – "תיקון"נרדם בקריאת ה
  .חוקר כליות ולב, פני בורא העולםלמשפט ל

ויהי רצון שנזכה כולנו לקבל את התורה מתוך 
אחד המרבה "ו, מתוך קדושה וטהרה, שמחה ונחת

 ".ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים

  

ÔÈ�˜˙ÓÂ ÏÂ„‚ ÔÂ˜È˙ Ì˘  /אסי מוזר  
  

, לעניות דעתי, ה לינרא, אמנם .נתבקשתי להביע דעה בעניין אמירת התיקון בליל שבועות
דעת , ולחזר אחר דעת האמת ראוי היה להתבונן, שלל דעות וסברות מהכרס שלפני שפולטים

  .חלקיה חכמתו ודעתו דרך התורה הקדושה על כל ,שמגלה לנו את רצונו ,ה"קבה
וכן בעוד (א "ע במג"וכל לילי שבועות מובא בשאז המקור למנהג ישראל קדושים ללמוד 

. שמפנה אותנו לדברי הזוהר הקדוש כמקור למנהג זה) ח"או( ד"בסימן תצ) ספרי פוסקים
 :)'א ,ח"צ( זוהר אמור .בקצרה ונביאו ,הזוהר ןלשומצטט את  'ז- 'בכף החיים בסעיף קטן ו

א הוו ניימי בההוא ליליא והוו לעאן באוריתא ואמרי ניתי לאחסנא ירותא חסידי קדמאי ל"
הוה יתיב ולעי רבי שמעון " ):'א ,'ח( וכן בהקדמת הזוהר, "קדישא לן ולבנן בתרי עלמין

ולמחדי עמה בתקונהא דאיהי  ...דכלה אתחברת בבעלה) שבועות( באורייתא בליליא

�·ÈÚÏÓÏ‡˙ÈÈ¯Â‡· ÌÈ‡È·�Ï ‰¯Â˙Ó, ÓÂ ÈÊ¯Â È‡¯˜„ ˙Â˘¯„Ó·Â ÌÈ·Â˙ÎÏ ÌÈ‡È אתתקנת 
‡˙ÓÎÁ„ הוה רבי שמעון וכולהו חבריא מרננין ברנה ו ...בגין דאלין אנון תיקונין דילה

כ מנהג ישראל קדום זה מקורו "א...". והוה חדי רבי שמעון וכל שאר חברייא ...דאורייתא
  .אף לפני זהזמן התנאים ואולי שכבר היה נהוג מ, כלומר, הר הקדושכבר בדברי הזו

וכן  ,ברי הזוהר מה לקרוא בלילה הזהר בעקבות דשסיד ,ל"זח מביא את דברי הארי"הכה
והמנהג הזה נתפשט בכל , שסדר לימוד זה נתפרסם ברבים) מסכת שבועות( ה"מביא השל

וכן הפרי מגדים ... כולם קבלו עליהם ועל זרעם ללמוד התיקון. ארץ ישראל ובכל המלכות
וכן  ,"ונדפס סדר הלימוד בזה הלילה ,להיות נעורים בלילה" :א"המגבמשבצות זהב על 

וכן יש עדויות  ,)ב"ל ,'יעויין ביחוה דעת ג( פוסקים ה ועוד"המקור חיים מפנה לדברי השל
 .א ועוד"הגר ,ל כגון הבית יוסף"שלמדו את התיקון הנל גדולי ישראל לאורך הדורות ע
  ). מאריך בשמות של גדולי ישראלש} ספרדי{ "כוונת הלב"יעויין בסידור (

נצטט את ו ,א ללמוד את התיקון הוא החק יעקבהפוסק שהובא כבר סמכא למקילים ל

ÎÂ·¯  ,והשכר הוא גדול ,שלא לישן בלילה רק לעסוק בתורה עוד כתבו האחרונים" :דבריו
„ÂÓÏÏ ÌÚ ÔÂÓ‰ È�ÈÚ· ‰Ê‰ ‚‰�Ó‰ Ë˘Ù˙�  „ÁÈÔÂ˜˙‰ ÈÙ ÏÚ ‰¯˘Ú·  ÔÈÏ·ÂËÂ ˘È„˜ ¯ÓÂÏÂ

ÌÂÈ‰ ¯È‡È˘, Ï‚¯‰ ·¯Ú· ÔÈÏ·ÂË ˘ÈÂ. ÁÂÓ ˙È··Â"‰¯˘Ú· „ÂÓÏÏ ÍÎ Â‚‰� ‡Ï ÔÂ‡‚‰ Ê , ˜¯
˙Â„ÈÁÈ· „ÓÂÏ „Á‡ ÏÎ,  ÈÎÔÂ˜È˙ ¯˜ÈÚ  „ÂÓÏÏ ÌÈÚ„ÂÈ Â�È‡˘ ı¯‡‰ ÌÚ È�Ù· ˜¯ Â�˜˙ ‡Ï

ÔÂ˜È˙ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÎ ÏÚ" ל"עכ.  

מי טות שהתיקון נתקן לעמרפרפים בדבריו נראה בפשכשמפני ש ,רציתי קצת לדון בדבריו
שתורתו אומנותו  י"מי לנו גדול כרשב? וכי התיקון נתקן לעמי הארץ, קודם כל .הארץ ודיו

מפני שזה  בעשרהשבבית חמיו לא נהגו ללמוד אף מציין  "חק יעקב"ה ?ואמר את התיקון
 ?איך זה שהתיקון נתקן לעמי הארץ קשור לזה שלא היו לומדים בעשרה .נתקן לעמי הארץ

ועוד  ?לכאורה הוא היה צריך לומר שלא היו אומרים תיקון כלל מפני שזה נתקן לעמי הארץ
  ?וכי יש עיקר וטפל בתיקון, שיאמר שהתיקון נתקן לעמי הארץ? "עיקר תיקון"מה הכוונה 

, שהפשט בדבריו שאולי בבית חמיו אמרו את התיקון או חלק ממנו ,לעניות דעתי ,נראה
יעויין ( כמו שמביאים הפוסקים "עיקר תיקון"וכוונתו בדבריו  ,נעהאלא שאמרו ביחידות ובצ

ושאר  ,ד ספרים"שעיקר התיקון זה אמירת הכ ,ל"בשם האריז )על שבועות" מאמר מרדכי"ב
לעמי  נתקן, לדעתו ,וזה .)כגון אמירת משניות( התיקון נדפס אחר כך ותלוי במנהגים השונים

  .ובזה הפוסקים חלוקים ,הארץ
כמו שמובא בספרי  ה שעל כולם לומר את התיקון"של הקבו שדעת ,ראהלפי זה נ

ש אמת וכל מי שמחפ ,ד ספרים"את הכלומר לפחות או  ,שמגלים דעתו של מקום הפוסקים
ה "ולא רק עושה את רצונותיו ומחפש להסתדר עם הקב ,ה רוצה ממני"ושואל מה הקב

  .לכאורה זה מה שראוי לעשות, והפוסקים
מי  .ושם מצויין מה לומדים, מדברי הזוהר הקדושהרי קור למנהג הוא שהמ, עוד תימה

דברי תנאים קדושים לומר שזה מנהג  יצא בצעקות כנגדו שמחזיק את עצמו כבר הכי הוא זה
ך נהגו גדולי כל שכן שכ ?)חולק על הזוהר" חק יעקב"לדברינו אין ההרי ש( של עמי הארץ

  !הדורות לאורך השנים
 כבר שמעתי מאחד מרבני הישיבה הותיקים ,ענה שכך מנהג הישיבותלגבי הטש ,מה עוד

) שהיה שייך לעולם הישיבות( והעיד שסבֹו !?מי המציא את המנהג הזה תההש) אשכנזי(
 .ועוד שאמרו את התיקון" סטייפלר"וה" חזון איש"וכן ראיתי עדויות על ה .תיקון את אמר

) אשכנזים ותימנים ,ספרדים( י"נהגו הכנסנהג קדום שמכ איך אפשר לעקור "כ לא ברור כ"א
הרי כאן  ,וגם אם נאמר שבמחלוקת פשטנים ומקובלים הלכה כפשטנים .נף ידיכך פתאום בה

שלא יסכים  מי וגם עם !?לא ,והרי אנו אנשי הלכה ,הפשטנים הביאו את דברי הזוהר להלכה
  /המשך בעמוד הפנימי/               ?י אזלינן בתר רוב פוסקיםהר ,"חק יעקב"לדברינו ב

 יחזור הדבר לקלקולו
 :תיקון ליל שבועותבעניין 

 ?מנהג אבותינו בידינואו 


