
של היום השני של ראש השנה בהפטרה  בהפטרה  בהפטרה  בהפטרה  

קראנו את הפסוק בירמיה על מה שיהיה 

הנני מביא אותם מארץ צפון וקבצתים מירכתי ארץ בם הנני מביא אותם מארץ צפון וקבצתים מירכתי ארץ בם הנני מביא אותם מארץ צפון וקבצתים מירכתי ארץ בם הנני מביא אותם מארץ צפון וקבצתים מירכתי ארץ בם בזמן הגאולה: (ל"א ז')  

    עור ופסח הרה וילדת יחדו קהל גדול ישובו הנה,עור ופסח הרה וילדת יחדו קהל גדול ישובו הנה,עור ופסח הרה וילדת יחדו קהל גדול ישובו הנה,עור ופסח הרה וילדת יחדו קהל גדול ישובו הנה,

בם עור ופסח, אפילו הנכשלים שבהם לא אמאס ע"כ, ומבואר   -רש"י שם  פירש  פירש  פירש  פירש  

שעיוור ופסח היינו שיש אנשים שהם כמו עוורים ופסחים במצוות ה' ועבודתו, 

ואפילו שהם נכשלים הקב"ה לא ימאס בהם ויקבץ ויביא אותם מכל הארצות, 

ונראה שהפסוק מדבר על ארבעה מיני אדם אשר אין הם פושעים ממש, האחד 

עוור, והשני פסח, השלישי הרה (אשה הרה), והרביעי יולדת, והם כנגד ארבעה  

מינים של מיעוט בעבודת השם, הראשון העוור זה משל על בני אדם שאין להם 

ראיה והם דומים לעוורים משעת לידה וכל זה בא להם בדרך של נכשל, וכגון 

אך הבן לא פשע אלא נולד במקום התאוה ולפעמים   -שאביו פשע ומרד בכוונה  

שהוא נולד בפינות ארץ העמים בחוץ לארץ ונדמה כנכשל משעת לידה וכעוור 

אשר אין לו מאור עינים כי לא הייתה לו שום הזדמנות לראות דברים אחרים 

מחוץ למקום שבו גדל ובית הספר שבו התחנך.     והשני הוא הפסח, שאף 

שהוא רואה וזה עצמו מעלה שמכוין עיניו לראות שיש מקום תורה ויש עבודת 

השם, אבל בכל זאת יש בו מום של קושי הליכה מפני טבעו בצירוף מקום לידתו, 

או מפני רשעים אחרים המקשים ומפילים בדורו, ולכן הוא דומה לאדם שרואה 

בא הנביא להמשיל אל מי שקירב   -אך אינו יכול ללכת!    והשלישי כנגד הרה  

עצמו אל עבודת ה' אחר שמשפחתו ומקומו אינם שומרי תורה ומצוות, אלא 

שעדיין לא פירש לגמרי אלא עדיין הוא נמצא בתחילת העבודה שמבקש ופועל 

לבוא למקום היראים וללמוד תורה ומצוות, וזה דימה להרה שיש לה צער עיבור, 

אך לרוב ההרה יולדת בסוף כן גם אדם זה כיון שכונתו ליקרב הרי שסופו שיבוא 

לבית המדרש.    והרביעי דימה ליולדת, שהם האנשים אשר כבר עזבו את 

מקומם ועברו צער עיבור בקירבה לעבודת ה', ויושבים על התורה ועבודת ה' 

אלא שעדיין רב הדרך במילוי הריקן, וכן בעבודת המידות כי רק החלו ועדיין 

הדרך מרובה, ולכן דימה זאת ליולדת אשר כבר רואה פרי ביטנה אלא שעדיין 

 הולד רך ויש לעמול בו כדי שהשמחה תהיה שלימה.

לה שלא מדבר בפושעים אלא רק בנכשלים, על כן אם מבקשים למצוא הדרך הרי שהקב"ה עוזר להם, וזה שכתב רש"י בפסוק ח', בבכי יבאו, על ידי תפ וכיון  וכיון  וכיון  וכיון  

פירש כיצד , ש ותשובה ע"כ, ואמר הפסוק בבכי יבאו ובתחנונים אובילם אוליכם אל נחלי מים בדרך ישר לא יכשלו בה כי הייתי לישראל לאב ואפרים בכרי הוא 

הקב"ה יביא את כל ארבעת מיני הנכשלים שכתבנו, שמי שהוא עוור כי אביו פשע ומנע ממנו טובה ואף עמל בו ברעה, הקב"ה יוביל 

אותו ויוליך אותו אל נחלי מים, שיהיה לו סייעתא שתוך מרוצתו יפגע בנחלי מים המשיבים את הנפש ויפקחו עיניו לראות שטוב 

לפניו, וזה שאמר אובילם אוליכם אל נחלי מים.     ומי שהוא פסח הקב"ה יזמן לו דרך קלה בלא קושי יתר או מעכבים, וזה שאמר 

בדרך ישר לא יכשלו בה!!   ומי שנדמה להרה היינו מי שקירב עצמו אל עבודת ה' אחר שמשפחתו ומקומו אינם שומרי תורה 

ומצוות, אלא שעדיין לא פירש לגמרי אלא עדיין בתחילת העבודה שמבקש ופועל לבוא למקום היראים וללמוד תורה ומצוות, 

הקב"ה אומר לו שהוא אביו (היינו שהקב"ה אביו של האדם שנדמה להרה), ואם הקב"ה לו אב ודאי שיקבל סייעתא כאב לבנו, וזה 

שאמר כי הייתי לישראל לאב, ומי שנדמה ליולדת שכבר בא למקום תורה ועמל בעבודת ה', אין לו לחשוש על תולדותיו היינו 

מעשיו בעבודת ה', כי הקב"ה לו לאב, והוא כבכורו, וכשם שאדם עמל בבכורו יתר משאר בניו כי הוא ראשון בתוך בנין ביתו, כך זה 

האדם הנדמה ליולדת אל יחשוש כי יקבל סיעתא כמו אב לבנו בכורו, וזה שאמר ואפרים בכרי הוא (ויש טעם למה אמר אפרים ואין 

 תכלית האריכות), אך כל זאת על הנכשלים כל אחד כפי ענינו, אך לא מדבר בפושעים.

נבקעו במדבר כי  ובסנהדרין דף צ"א ע"ב איתא, ריש לקיש רמי, כתיב בם עור ופסח הרה וילדת יחדיו (ירמיהו ל"א), וכתיב אז ידלג כאיל פסח ותרן לשון אלם  

ני אמית ואחיה ר א מים ונחלים בערבה (ישעיהו ל"ה), הא כיצד, עומדין במומן ומתרפאין ע"כ, ובילקוט כאן הוסיף עוד מהמשך הגמ' בסנהדרין ז"ל, וכן הוא אומ 

במקום   היו מחצתי ואני ארפא ע"כ, ומבואר שהקב"ה מרפא אותם כיון שלא היו פושעים אלא נחשב כעין שהוא המית והוא מחץ על ידי ענינם בעולם הזה שלא  

 קדושה, והבחירה אינה מזומנת כבאחרים, ולכן הקב"ה מחיה ומרפא בסייעתא.
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 העלון מודפס לזיכוי הרבים

 בזכות אנשי תורה וחסד

 בעילום שם

 נעלם בעולם הזה, גלוי לעולם הבא

 ברכה נחת ושמחה באורך ימים ושנים!

 פרשה מפורשת 
 הרב דוד שרעבי

 פרשת וילך

    שבת שלוםשבת שלוםשבת שלוםשבת שלום

עדיין עסוקים בשוני בין ראש השנה ליום אנו  אנו  אנו  אנו  

הכיפורים שעל כן אין בראש השנה איזכור של 

 חטאים ואין ווידוים כמו שיש ביום כיפור .

על זה בליל התקדש חג ונגענו בזה שלפני שמבררים עם האדם את המעשים דיברנו  דיברנו  דיברנו  דיברנו  

שהוא עשה במשך השנה שחלפה בודקים אותו בשאלה חשובה לא פחות . מבקשים 

ממנו תשובה לשאלה "מי אתה"? האם אתה מורד במלכות שאז העונש יהיה חמור 

מאד או שאתה היית שוגג ואז כמעט שלא מגיע עונש . דברים אלו התבררו אצלינו 

 במקום אחר ואכמ"ל.

הכניסה לליל יום הכיפורים היא דרך תפילת כל נדרי שבסיומה אנו מכריזים "ונסלח לכן  לכן  לכן  לכן  

לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה "! אין אצל עם ישראל זדונות  

 הכול הוא רק שוגג !

גם אחרי שעלתה השאלה למה צריך עשרה ימים לתשובה ולא די בפחות מעשרה . אבל אבל אבל אבל 

שבאמת השאלה היא לא שאלה ואפילו אם נחשוב שהעשרה הם חזרה של עשרה 

פעמים על אותו הדבר אין בזה דבר תמוה .אם חז"ל אמרו שהעושה עבירה ושונה בה 

נעשית לו כהיתר אז בודאי שהעושה דבר טוב ושונה בו השתנה אצלו משהו לטובה . 

 עשרה הם מספר שלם . והלואי !  

באמת זאת לא חזרה על אותו דבר . הנה הנביא ישעיה בפרק א' מביא נבואה קשה אבל  אבל  אבל  אבל  

עד מאד ובנבואה שלו הקב"ה מוותר על הקרבנות , על התפילות , ועל ביאת בית 

המקדש של בני ישראל. אבל הנביא מציע דרך אמיתית ."רחצו הזכו הסירו רוע 

מעלליכם מנגד עיני חדלו הרע . לימדו היטיב דרשו משפט אשרו חמוץ שיפטו יתום 

ריבו אלמנה לכו נא ונוכחה יאמר ה' וכו ' מביא רש"י שספר את מילות הפסוק שהם 

 עשרה לשונות של תשובה כנגד עשרת ימי תשובה ! 

הוא "רחצו" . ובתרגום יונתן כתוב שהכוונה ב"רחצו" הראשון  הראשון  הראשון  הראשון  

 עיון הפרשה
 הרב דוד וייס
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האם מותר לקחת כדור קלי צום 
 בערב יום כיפור לאדם בריא

ביומא  (דף עד ב) כתוב, תניא, תענו את נפשותיכם, יכול ישב בחמה או בגמרא  בגמרא  בגמרא  בגמרא  

בצנה ויצטער, תלמוד לומר, וכל מלאכה לא תעשו. פירש רש"י, מה מצות 

מלאכה שב ואל תעשה היא, אף מצות עינוי שב ואל תעשה, שלא יאכל ולא 

ישתה וכו'. ונאמר, כי כל הנפש אשר לא תעונה והאבדתי את הנפש ההיא, עינוי 

שהוא אבידת הנפש, ואיזו זו אכילה ושתיה. דבי רבי ישמעאל תנא, נאמר כאן 

עינוי, ונאמר להלן ויענך וירעיבך, מה להלן עינוי רעבון, אף כאן עינוי רעבון. ע"כ. 

ואמרינן נמי ביומא (פא ב) תני ר' חייא מדפתי ועניתם את נפשותיכם בתשעה 

לחודש, וכי בתשעה מתענים והלא בעשרה מתענים, 

אלא לומר לך כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו 

הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי. ופירש רש"י, 

והכי קאמר קרא ועניתם את נפשותיכם בתשעה, 

כלומר התקן עצמך בתשעה באכילה ושתיה כדי 

שתוכל להתענות בעשירי. ע"כ. וכ"כ הרא"ש (בפרק 

יוהכ"פ סי' כב), על הדרשא הנ"ל. והכי קאמר קרא, 

הכינו עצמכם בתשעה לחודש להתחזק באכילה 

ושתיה כדי שתוכלו להתענות בעשירי, להראות חיבתו 

ד  ל י ו  ל ש  י ש ם  ד א כ  . ל א ר ש י ל ה  " ב ם  ו ק מ ה ל  ש

יום אחד, וציוה  וגזר עליו להתענות  שעשועים 

להאכילו ולהשקותו ערב יום התענית כדי שיוכל 

 לסבול את התענית וכו'. ע"ש. וכ"כ הטור (סי' תרד).

כמו שיש מצווה לאכול ולשתות בערב יום כיפור כדי שיוכל לצום ולכאורה  ולכאורה  ולכאורה  ולכאורה  

בקלות יהיה מותר לקחת כדור קלי צום בערב כיפור, וכן כתב ביביע אומר חלק 

 ט', אולם בחזון עובדיה כתב שהוא רק למי שקשה עליו התענית מאוד,  

בשו"ת חלקת יעקב ח"ב (סי' נח) שכתב, אודות בליעת כדור בערב יוהכ"פ, וכתב  וכתב  וכתב  וכתב  

בכדי להשקיט רעבונו ביוהכ"פ, לדעתי פשיטא דמותר, שזה דומה ממש למי 

שאוכל ושבע בערב יוהכ"פ, ורוצה לאכול עוד מאכל סמוך לשקיעת החמה, 

באופן שתהיה אכילה מרובה, וממילא ישהה עיכול המזון יותר, שכל זמן 

 שהמאכל אינו מתעכל, אינו מרגיש רעבון,

שדי חמד (מע' יוהכ"פ סי' א אות יח)  כתב תשובת הרה"ג מנחם נתן בספר  בספר  בספר  בספר  

אוירבך שכתב, יש לחקור במה שנוהגים כמה אנשים להתחכם ולעשות סגולות 

שונות בערב יוהכ"פ לבל ירגישו התענית ביוהכ"פ. ולכאורה מהא דאיתא בשלחן 

ערוך (סי' תרח ס"א), שאוכלים בעיוהכ"פ ומפסיקים קודם בין השמשות שצריך 

להוסיף מחול על הקודש, משמע שעד קודם בין השמשות אין שום סרך איסור 

לאכול ולשתות, אף על פי שהאוכל קודם בין השמשות אין שיעור עיכול במזונו 

עד הלילה, ולא אמרינן שכל זמן שלא נתעכל המזון במעיו חשיב כאילו אוכל. 

ומ"מ לעשות סגולות שלא להרגיש התענית בעצם יום הכפורים, לדעתי לא אריך 

לעשות כן, לא מצד חסידות, ולא מצד הסרת צער העינוי מעיצומו של היום 

 הקדוש.

במנחת שלמה להגרש"ז איירבאך כתב וז"ל בענין לקיחת ויטאמינים בערב וכן  וכן  וכן  וכן  

יוהכ"פ לאדם בריא או ביוהכ"פ לחולה נלע"ד דאדם בריא מותר לו וגם יש מצוה 

טצדקי ע"י ויטאמינים או אינפוזיא לאכול בתשעה לחודש יותר מכרגיל והעושה  

 למנוע או להקל מעליו את העינוי הוא כעין נבל ברשות התורה ולא יותר מזה

והאליה רבא או"ח סימן תקס"ג סקל"א דכתב בלילה שקודם התענית לא יאכל 

יותר מהרגלו מיירי בשאר הצומות ובזה רבנן לא עשו מצוה לאכול מקודם יותר 

מכרגיל מה שאין כן ביוהכ"פ דאיכא נמי מצוה ודומני שאין להתחשב עם 

הטעמים שכתבו על האכילה בערב יוהכ"פ רק כעין דרך בעבודת ד' ויכולים לכוין 

בכל הכוונות שירצה ואפי' מי שחושב שע"י זה העינוי יהיה יותר קשה הרי סו"ס 

הוא אוכל ומקיים מה שאמרו לנו חז"ל אולם מי שהוא בגדר חולה שאין בו סכנה 

כמו שמותר בשלא כדרך אכילה כמבואר ברמב"ם פ"ה מיסוה"ת שלא אסרה 

ר  ת ו מ ש ש  " כ ך  י ח ה ת  א נ ה ו  ל ש  י ם  א ק  ר ה  ר ו ת

בויטאמינים בערב יוהכ"פ ואפי' ביוהכ"פ עצמו אם 

החיך לא נהנה מזה ועכ"פ פשוט אצלי במי שיצטרך 

לאכול לאחר י"ב שעות פחות פחות מכשיעור דעדיף 

טפי שיקח ויטאמינים ויצום כראוי אך אין שום חיוב 

 לחפש אחרי ויטאמינים או עצות אחרות עכ"ל.

גם בשו"ת ציץ אליעזר כתב להתיר ולא חילק בין אולם  אולם  אולם  אולם  

 אדם חלש וקשה לו התענית מאוד לבין אדם בריא,  

כתב להתיר בעל משנה הלכות , ורבבות אפרים , וכן  וכן  וכן  וכן  

 ובספר המועדים בהלכה,

 

: לדעת הגרש"ז אויירבאך והשדי חמד יש לסיכום  לסיכום  לסיכום  לסיכום  

לאסור לאדם בריא או חלש מעט שאינו בגדר חולה 

שאין בו סכנה לקחת בערב כיפור קלי צום (ויטמינים להקלת הצום) ואם הוא 

בגדר חולה שאין בו סכנה מותר לקחת קלי צום, ולדעת הרב עובדיה מי שמצטער 

הרבה או הסובל מכאבי ראש יכול לקחת קלי צום לכתחילה, ויש המתירים לקחת 

 קלי צום גם לאדם בריא לגמרי.

 למדני חוקיך
 הרב חיים דדש

היא "תובו לאורייתא" כלומר שעוד לפני 

שנכנסים לביקורת על המעשים צריך לעשות 

חשבון נפש של תלמידי חכמים על היחס 

 האמיתי שלהם לתורה !

הוא "לכו נא ונוכחה " שזה מכוון ליום כיפור והתרגום מכוון אותנו לנושא התפילה האחרון  האחרון  האחרון  האחרון  

 ומבטיח לנו שאחרי שנחזור לאורייתא יתקבלו כל תפילותינו ברצון .

אנו מתקרבים לשבת שובה  וננסה להמשיך מהנקודה בה סיימנו בליל ראש השנה עתה  עתה  עתה  עתה  

והיא השאלה שהלוא אחרי כל מה שדברנו עדיין יש דבר שלא נתברר לנו,  דהלוא ראש 

השנה הוא חלק מעשרת ימי תשובה ובהכרח שגם ביום זה אדם נבדק על משהו ושעל דבר 

 זה הוא צריך לחזור בתשובה. על זה נדבר עתה בס"ד .

במשל : אברך שהתפעל מהמאמצים שזוגתו השקיעה בהכנות לחג הפסח החליט אפתח  אפתח  אפתח  אפתח  

לעשות לה הפתעה . הוא ידע שבאותו יום אחר הצהרים היא לא תהיה בבית כמה שעותכי 

היא קבעה להיות באותו אחר הצהריים אצל הספרית שזה כידוע חשוב עד מאד והוא 

החליט להפתיע אותה על ידי החלפת המקרר הישן שאשתו הרבה זמן חולמת להחליף אותו  

בחדש . אמר ועשה . הוא מצא קונה למקרר הישן , הזמין את החדש וכשאשתו חזרה   -

לביתה הוא חיכה לראות את תגובתה . אבל עכשיו ההפתעה עברה אליו . אשתו כאילו ענן 

שחור עבר מעל לראשה . היא לא הראתה שהיא שמחה .  ואתם בודאי רוצים לדעת למה? 

 אז קודם כל דעו אברכים יקרים , אשה אוהבת מתנות אבל היא לא אוהבת הפתעות !

לא זאת היתה הסיבה למה שנראה כחוסר שמחה . הסיבה האמיתית התבררה לאברך אבל  אבל  אבל  אבל  

שלנו כשאשתו ביקשה ממנו להשתמש בגלגלים של המקרר החדש ולהסיע אותו ממקומו . 

לא טרח לנקות את   -בהגיון גברי  -מיד התבררה העננה . הריצפה היתה  מלוכלכת ! האברך  

 הריצפה . תחת המקרר אף אחד לא יטרח לבדוק. אבל החשיבה הנשית היא קצת אחרת.

 עיון הפרשה
 הרב דוד וייס
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 בנות יקרות!

דקות אחר  15-מתקיים קבלת שבת כ 
 הדלקת נרות

 ו“הידוד ירושלמי ‘ אצל משפחת ר

 , ממתקים והפתעות9רחוב נופך 

 כל הבנות מוזמנות!!

 תהילים ושיעור לנשים
 ירושלמי אצל משפחת

 16:00, בשעה 12רחוב לשם 
 גמר חתימה טובה! בברכת
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כל צריך לנקות ורק אחר כך להעמיד את קודם  קודם  קודם  קודם   

 החדש!

המשל . והנמשל הוא מה שכותב רבינו יונה זה  זה  זה  זה  

סור מרע"! הוא מבאר   –במשלי בפרק ט"ז פסוק י"ז שם כתב שלמה המלך  "מסילת ישרים  

שם שהישרים לפני שהם מתחילים לעשות דברים טובים הם עסוקים בלהתנקות מדברים 

 ישנים שהם לא בסדר ורק אחר שהשלימו את ההקדמה האלה הם ניגשים ל"עשה טוב"! 

אור החיים בפרשת שמות שואל שאלה גדולה .התורה מספרת שמשה רבנו הגיע להר בעל בעל בעל בעל 

האלוקים לחורב ושם הוא ראה סנה בוער באש ואיננו אוכל ! והוא רצה מאד לעמוד על 

 פשר הדבר מדוע לא יבער הסנה ?

את הקב"ה מדבר   -כנראה לראשונה בחייו -הוא התקרב אל הסנה ופתאום הוא שמע  ואז  ואז  ואז  ואז  

אליו , והקב"ה אמר לו קודם כל "אל תקרב הלום " ורק אחר כך הוא שמע את הציווי "של 

 נעליך מעל רגלך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא"!

אור החיים חילק את דברי ה' לשני קבוצות . "אל תקרב הלום" זה שייך למצוות לא בעל  בעל  בעל  בעל  

תעשה בעוד הציווי "של נעליך" זאת מצוות עשה . והוא שואל שלכאורה קודם היה צריך 

לצוותו ב"של נעליך" כי הוא עמד כבר באיסור והיה חייב להוריד מיד את נעליו בעוד ה"אל 

 תקרב הלום" שזה לא תעשה זה היה יכול לחכות עד אחרי הסרת הנעליים ?

זה הוא עונה דבר שהוא קורא לו "דעת עליון וסודו" . שעיקר הקפדת ה' ית' היא על ועל  ועל  ועל  ועל  

מצוות לא תעשה ! כי אלה חובלים בנפש בעוד מצוות עשה הם תוספת יפה אולי כמו 

 שוקולד על הלחם אבל אפשר לחיות בלי זה . 

מבקש מאדם  תחזיר לי את נשמתך נקייה כמו שקבלת אותה ! זה עיקר הקפדת   הקב"ה הקב"ה הקב"ה הקב"ה 

השי"ת . לכן בדרך כלל אין עונש על ביטול מצוות עשה בעוד שעל לא תעשה יש תמיד 

 ענישה . 

 חזקה על מקום בנית הסוכה
שבנה סוכה בחצרו כמה שנים, וכעת מי  מי  מי  מי  

חבירו רוצה לבנות מעל מקום זה מרפסת, אי אמרינן שקנה לו חזקה באותו 

מקום לבנית סוכה, ואין יכולים להניח מזגן או לבנות מעל אותו מקום. או שאין 

לו חזקה, דהוי חצר השותפין ולא מחל לו. ומעיקרא הוה מילתא דפשיטא לי, 

דהרי חזקה נקנית בג' שנים וא"צ שיהיו מעת לעת כל ג' שנים. ועוד שלדעת 

הרמב"ם בחזקת תשמישים סגי בפעם אחת ולא מיחה בו. עד שהעיר לי אחד 

 מהחכמים שאינו נוהג כן, וכאן יבואר הדבר במשפט.

דין חזקה בשותפין מבואר בגמ' ב"ב (דף ד'.) בענין קיר השותפים שנפל, הנה  הנה  הנה  הנה  

ומבואר שהאבנים והמקום שייך לכל אחד מה שהיה במקומו. וכ"פ השו"ע חו"מ 

(סימן קנ"ז סעיף י"ג) שאם נפל הכותל אפילו עמד זמן רב ברשות השני אזלינן 

בתר החזקה, והוא של שניהם. וכן בשו"ע (סימן קע"ט סעיף א') כתב דאין חזקה 

בשותפין אפילו עמד בידו זמן רב אינו יכול 

לומר שנתן לו וכדו'. ובסמ"ע (סק"א) כתב 

בטעמא משום דשותפין לא קפדי אהדדי וכו'. 

וע"ע בש"ך ונו"כ. ולכאורה הכי נמי כשבנה 

סוכה כמה שנים באותו מקום אין לו חזקה, 

כיון שהוא חצר השותפין והא דלא מיחו בו 

 כיון דלא קפדי אהדדי, אבל חזקה אין לו. 

בגמ' ב"ב (דף ו:) האי כשורא דמטללתא והנה  והנה  והנה  והנה  

עד תלתין יומין לא הוי חזקה, בתר תלתין 

יומין הוי חזקה. ואי סוכה דמצוה היא עד 

שבעה יומין לא הוי חזקה, בתר ז' יומי הוי 

חזקה. וכתב רש"י (ד"ה ואי סוכה) דכיון 

דשבקוה עלה יותר מהצורך הוה ליה למחויי. 

(תוס') ומדלא מיחה איכא למימר דזה פייסו עד עולם שכן היה דרכם לקבוע 

סוכתם לצורך כל השנים. והלכך מיד לאחר ז' הוי חזקה ולא דמי לסוכה 

דמטללתא, דלא הוי חזקה עד ל' יומין. דההוא לצל בעלמא הוא דעבדה אבל 

סוכה זו, לצורך כל ימות החג שבכל שנה ושנה עשאה. עכ"ל. ומבואר מדבריהם 

דכל ששהו יום אחד אחר החג סוכות הוי חזקה. (מאידך יש לדחות שאמר "שכן 

היה דרכן לקבוע סוכתן") ועיין בתוס' שם (ד"ה עד ז' יומי) דכתבו לאו דוקא ז' 

דהא בשמיני עצרת אינו סותר. ויתירה מזו שהסמ"ע (סימן קנ"ג ס"ק ל"ג) כתב 

דז' ימים בנוסף לל' יום. ועיין ט"ז שכתב בשם נמוק"י דאין צריך ל' כיון דנחית 

מעיקרא רק אדעתא דמצוה. ותדע דכל מה שדיבר השו"ע הכא לאו מחזקה של 

ג' שנים, אלא אפילו בפעם אחת וכדעת הרמב"ם דחזקת תשמישים אינו צריך ג' 

 שנים, וכמ"ש הסמ"ג שם. 

המבי"ט (ח"ג סימן קכ"ה) כתב בפשיטות דמי שבנה סוכה והניחה כמה ובשו"ת  ובשו"ת  ובשו"ת  ובשו"ת  

 ימים לאחר החג, ולא מיחה בו חבירו, קנה לו חזקה לאותו מקום לסוכה.

נתיבות המשפט (סימן קנ"ג ס"ק י"ב) מבואר דאין דין חזקה בחצר, אא"כ ובספר  ובספר  ובספר  ובספר  

קבע בה דבר מה ולא סגי בשימוש. (וע"ע סימן ק"מ ס"ק י"ט) ולכאורה הכי נמי 

במי שבנה סוכה בחצר משותפת, ולאחר החג הוריד את העצים והעמודים, כיון 

דלא קבע בה עמודים קבועים וכדו' אין לו חזקה. אבל אם עשה פרגולה או 

שקבע עמודים מברזל כגון מרפסת תלויה או שבנה מאבנים, שהיא קבועה ולא 

מיחה בו חבירו, הרי יש קביעות לדבר והוי חזקה, ולדעת הרמב"ם והשו"ע סגי 

 בפעם אחת כאמור.

בשו"ת ציץ אליעזר (חלק י"ט סימן נ"ד אות ב') שנשאל בדין מי שמכר את וע"ע  וע"ע  וע"ע  וע"ע  

דירתו והיה עושה בקביעות סוכה בחצר הבנין, האם לקונה הדירה יש חזקה על 

המקום, או שזכות הדירה נפקעת כשהדייר עוזב את הדירה ולדיירים האחרים 

בבנין, זכות קדימה על מקום הסוכה. והשיב שהזכות שנתנו השכנים לדייר 

יכולים לטעון שרק לדייר הקודם הסכימו להעניק לו הזכות קדימה, ואמינא לה 

ממה דמצינו שנפסק בדומה לזה באו"ח. (סימן קנ"ג סעי' י"ב) דמי שיש לו תנאי 

עם הקהל שלא יוכל לבנות ביהכ"נ כי אם הוא וזרעו, אינו יכול למכור זכותו 

לאחר, ומסביר המשנ"ב (ס"ק ע"ו) זה מפני דמסתברא דלא השליטו הקהל על 

אותה מצוה אלא לאותו איש ולזרעו ולא 

למכור לאחרים וכדו'. ומיירי שכיבדו אותו 

בחנם וכו' ע"ש. וא"כ ה"נ גם בנידוננו לא 

העניקו הדיירים הזכות למצות בניית סוכה 

בשטח המדובר רק לדייר הקודם, ומכאן ואילך 

צריכים להתנהג לפי התקנון לדיירי הבנין. 

עכת"ד. ומבואר דיש לו חזקה אבל רק למי 

שקיבל החזקה ואינו יכול להעבירה, כיון דהוי 

 במידי דמצוה כמבואר.

להגר"י גרוסמן בשו"ת משכנות ישראל וע"ע  וע"ע  וע"ע  וע"ע  

(סימן ח') שהכריע בפשיטות גבי מי שהוציא 

מרפסת סוכה בחצר השותפין, דמהני חזקה 

ואין חבירו יכול לבנות מעליו. והחרה החזיק 

אחריו בספר פתחי חושן (ח"ו סימן ט"ו אות מ"ז) וראיתי עוד אחרונים שכן נקטו 

בפשיטות. אומנם בספר פתחי חושן נראה למעשה שמסתפק בזה אם רוצה 

לבנות דבר קבוע על סוכת חבירו דאין החזקה של עראי דוחה את קביעותו. 

 עיי"ש.

נראה לחלק דאף למ"ד דאין הבונה סוכה קונה לו חזקה, מ"מ במקום ולמעשה  ולמעשה  ולמעשה  ולמעשה  

שבנה לו פרגולה וקבע יתדות מברזל וכדו' לסוכה שיש בזה קביעות, יש 

להתחשב בו ולא לחסום את סוכתו. ובפרט שיש מוסכמות שקטות בבנין 

 השותפים. 

כל הנאמר הוא מדינא אבל צריך לזכור שעיקר הברכה בעשיית סוכה היא ולסיום ולסיום ולסיום ולסיום 

סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל.   ופרוס עלינו ופרוס עלינו ופרוס עלינו ופרוס עלינו לשלום ובתפילה אנו אומרים  

ואע"פ שבכל דין אמרינן דאזלינן בתר המוחזק. והכי נמי יכול הרוצה לכסות 

סוכתו של חבירו יכול לטעון קים לי כמ"ד דאין חזקה במקום בנית הסוכה. אבל 

זה הוי מידי דממונא דשייכא ביה איסורא, (לשון מושאל ויש לדון עדיין) דאם 

אינו כן הרי סוכתו בחשש גזל. ואע"פ דקיי"ל אין קרקע נגזלת וכמבואר באו"ח 

 סימן תרל"ז מ"מ כיון דהוי דינא דממונא דשייכא ביה איסורא צריך לחוש. ודו"ק.

 נועם דברות
 הרב עמנואל איפרגן

 עיון הפרשה
 הרב דוד וייס
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 4המשך בעמוד 



 תשובה בין אדם לחבירו
משנה ביומא (פה:) עבירות שבין אדם למקום יוה"כ מכפר, עבירות שבין אדם לחבירו אין יוה"כ מכפר עד שירצה את   הקדמה: הקדמה: הקדמה: הקדמה: 

חבירו. לכן, צריך כל אדם ליתן אל ליבו לפני יוה"כ לפייס לכל מי שפשע כנגדו, ולבקש ממנו מחילה 
(א) 

 .
  

ומצד המוחל, לא יהיה אכזרי מלמחול 
(ב) 

 ,
  

אא"כ מכוין לטובת 

עצמו או לטובת המבקש מחילה
(ג)

. 

בשעת בקשת מחילה מחבירו, צריך לפרט החטא שחטא לחבירו   לפרט החטא בשעת בקשת מחילה: לפרט החטא בשעת בקשת מחילה: לפרט החטא בשעת בקשת מחילה: לפרט החטא בשעת בקשת מחילה: 
(ד) 

 .
  

ובפשטות, הטעם שצריך לפרט החטא בשעת מחילה, הוא 

חלק מהתשובה, להשפיל ולהכניע את עצמו 
(ה) 

 .
  

אבל אם חבירו מתבייש בזה שמפרט החטא בפניו, אין לפרט אותו 
6 (

. שודאי אדם לא יכול לעשות תשובה, על חשבון 

חבירו לבייש אותו או לצער אותו
(ז)

.
 

 [אלא יבקש ממנו מחילה בסתם, וכדלקמ'.]  

כתב במג"א, שבאופן שאי אפשר לפרט החטא בשעת מחילה מחמת שלא רוצה לבייש חבירו,  לבקש מחילה מחבירו מן הסתם:לבקש מחילה מחבירו מן הסתם:לבקש מחילה מחבירו מן הסתם:לבקש מחילה מחבירו מן הסתם:

יכול לבקש מחילה מן הסתם, ויצא בכך (אם חבירו מוחל לו) 
(ח) 

. לכאורה, הא שיכול לבקש מחילה מן הסתם, היינו רק כלפי 

דברים רגילים שכל אחד מבין ששייך שאדם עשה לחבירו במשך השנה. אבל אם עשה נגד חבירו דבר גדול שלא שכיח, וביקש 

ממנו מחילה מן הסתם, אף אם חבירו ענה לו "מחול לך" ודאי הוא מחילה בטעות
(ט)

. לכן, אם באמת אין שום עצה לקבל מחילה 

מחבירו בלי לבייש אותו (לאחר חקירה ודרישה כראויה 
(י) 

), נמצא שהוא מעות שלא יכול לתקן 
(יא) 

. ואין עצה אלא להתפלל 

    להקב"ה שיהיה לחבירו כוונה בתפלת זכה למחול כל אדם בלב שלם.

האומר לחבירו "מחול לך", אפילו אם אינו בלב שלם, חל לו המחילה, משום הכלל ש"דברים שבלב האם צריך למחול בלב שלם: האם צריך למחול בלב שלם: האם צריך למחול בלב שלם: האם צריך למחול בלב שלם: 

לא הוי דברים"
(יב)

. ואפילו אם נתחרט אח"כ על המחילה ואומר בהדיא שהוא חוזר בו ואינו מוחל לו עוד, מ"מ המחילה כבר חל 

(ולא נשאר לחוטא אלא לעשות תשובה בין אדם למקום וכדלקמ') 
(יג) 

. אבל בנוגע ל"תפלת זכה" שמוחל לכל מי שחטא כנגדו, 

צריך למחול בלב שלם, שהא "תפילת זכה" אינו בפני אנשים, אלא הוא דברים שבין אדם לעצמו, ולגבי דברים שבין אדם 

לעצמו אמרינן "דברים שבלב הוי דברים"
(יד)

. [גם נוגע להנוהגים כל לילה למחול לכל מי שחטא כנגדו בקריאת שמע על המטה, שצריך למחול בלב שלם
(טו)

[.
 

איך שייך אדם למחול בלב שלם, במקרה שהוא יודע בעצמו, שעדיין מרגיש כאב מחמת הסיפור שקרה (ובפרט כשפוגש בחבירו   מהו נחשב כמחילה בלב שלם: מהו נחשב כמחילה בלב שלם: מהו נחשב כמחילה בלב שלם: מהו נחשב כמחילה בלב שלם: 

לא מחבירו, ה ו שחטא נגדו ויזכור הסיפור). כדי להסביר את זה, צריך להסביר היסוד של "מחילה". "מחילה" היינו הכרה שכל מה שקרה לו לבן אדם הוא מהקב" 

וחבירו רק שליח של הקב"ה 
(טז) 

 .
  

כ"כ החינוך כלפי הטעם של הלאו ד"לא תיקום" 
(יז) 

. וא"כ שפיר שייך לעדיין מרגיש הכאב, ואעפ"כ למחול לחבירו בלב שלם, 

 ש"מחילה" היינו הכרה שכל מה שקרה לבן אדם הוא מהקב"ה ולא זולתו. 

לאחר שפייס חבירו וקיבל ממנו "מחילה", עדיין נשאר חטא בין אדם למקום, וצריך לעשות תשובה כמו כל שאר עבירות צריך לעשות תשובה גם בין אדם למקום:  צריך לעשות תשובה גם בין אדם למקום:  צריך לעשות תשובה גם בין אדם למקום:  צריך לעשות תשובה גם בין אדם למקום:  

שבין אדם למקום (עזיבת החטא, חרטה, ווידוי) 
(יח) 

. [אגב, בכמה עבירות, ובפרט בחטא של לשון הרע, אין שייך עזיבת החטא (קבלה לעתיד) עד שמקבל ללמוד 

ההלכותיו. דאל"כ, אף שקיבל ליזהר לעתיד, אבל אינו יודע על מה קיבל ליזהר
(יט)

 [. 

צמו. ש ע עבירות שבין אדם לחבירו אין יוה"כ מכפר עד שירצה את חבירו. בשעת בקשת מחילה, התשובה המעולה הוא לפרט החטא לחבירו כדי להכניע ולביי סיכום: סיכום: סיכום: סיכום: 

לקבל מחילה ול  אבל דווקא אם ע"י פירוט החטא לא עובר בעבירות אחירות של אונאת דברים ומלבין פני חבירו.  ובמקום שאי אפשר לפרט החטא מאיזה סיבה, יכ 

את שמע על קרי גם מן הסתם. ומצד המוחל, לא יהיה אכזרי מלמחול (אא"כ יש לו סיבה מיוחדת). וכשאדם מוחל לחבירו בינו לבין עצמו (כגון בתפילת זכה או  

 המטה), צריך למחול בלב שלם, והיינו להיות מכיר שכל מה שקרה לו הוא רק מהקב"ה.
  î øäèéù éãë ìëä ï÷úì áééåçî ë"äåéòá ìáà 'åë ñééôì áééåçî äðùä úåîé øàùá íâù ô"òà ì"æå à"÷ñ á"îá íù áúëå .à"ñ åøú 'ñ ò"ùåè (à)  ìë  .ì"ëò íëéúàèç ìëî íëéìò øôëé äæ íåéá éë áéúëãë åéúåðåò   ÷"áá äðùî (á)

éã (é"ä á"ô äáåùú 'ìä) í"áîøä áúëå .êìîéáà úà íé÷ìà àôøéå íé÷åìàä ìà íäøáà ììôúéå øîàðù ,éøæëà àåäù åì ìçî àì íàù ïéðîå (.áö)æ ï úåöøì çåð äéäé àìà ,ñééôúé àìå éøæëà äéäéù íãàì øåñà ì"æå ,"øåñà" ïåùìá å
  àåä äæå ,øåèé àìå íå÷é àì äáøä åì àèçå äáøä åì øöä åìéôàå ,äöôç ùôðáå íìù ááìá ìçåî ìåçîì àèåçä åðîî ù÷áîù äòùáå ,ñåòëì äù÷åëøã íéèøôä ïéðòì à"ñ åøú 'ñ ò"ùåèá 'òå .ì"ëò ïåëðä íáìå ìàøùé òøæ ìù í

  .øèôð øáëù éîî äìéçî ìá÷ì êéàå ,ìåçîì äöåø àìù éîá úåùòì äî  è"÷ñå á"îá íù áúëå .åîöò úáåèì úåðååëî íà ä"äù óéñåî (ã"÷ñ) à"âîäå ,"äìéçî ù÷áîä úáåèì ïååëîù àì íà" à"ñ åøú 'ñ à"îøá áúë (â)  ùå ö"äò
ù"òò .é"áá ïàë äàáåä ,áøå àðéðç 'ø ìù äùòî éáâì 'îâäî àåä äæ ìëì øå÷îå .(êåðéçä 'î÷ì 'ò) åáìî äàðùä øéñäì êéøö ïéðò ìëáù é"÷ñ  øá êéøö àì ,äîåãëå òø íù àéöåîá ïåâë ,äëéùîä ïééãò äùòù ÷æðääù ïôåàáù ,à"î

 .á"îá äàáåä ïëå .ìåçîì äåðò úãî ë"ôòàù ù"ùéä íùá ä"÷ñ à"âîá áúë äæá íâ ,íðîà .ììë ìåçîì   .íéðåùàøä úòã ïëù ù"äöçîá áúëå ,àåä 'îâù à"øâá áúëå .â"÷ñ á"îá äàáåä ïëå .ç"áä íùá ,åøú 'ñ ùéø à"âî (ã)   (ä)
  ùééáúéù éãë" ,íå÷îì åðéá ùçìá èøôì ïåëð íðîà ,àèçä íñøôì ïéà äëìäìù óàù áúëù ,íå÷îì íãà ïéáù úåøéáò éáâì á"ññ æøú 'ñ é"áá 'òúåé .åîöò úà ùééáì àåä äáåùúä ïî ÷ìçù åðéàø .ç"÷ñ íù á"îá äàáåä ïëå ."ø

   .äìéçî úù÷á úòùá àèçä èøôì íòèä åäæù ,ãð 'ñ à"ç íéðîæå íéãòåîá ë"ëå .åøéáçì íãà ïéá äáåùú éáâì ä"äù ì"éå     .â"÷ñ íù á"îå åøú ñ"ø à"âî (å)   à"ç íéðîæå íéãòåîá äàáåäå .èðàìñ ìàøùé 'ø íùá íñøåôî (æ)
áò øáåò àôåâ äæá äìéçî åøéáçî ù÷áîù äîá íéîòôìã øàéáù ì"öæ øèðìñ ìàøùé éáø ÷éãöäå ïåàâä ìò (ì"öæ øìñã à"øâäî) éúòîù ì"æå ã"ðñäøé   ìàøùé éáø ïåàâä úòã ë"òå ,ùôð úîâòå øòö åì íøâðå 'åë åøéáç äæá øòöîù

  øçà íå÷îá ,äæë àì òîùîù íééç õôçá áúëù äî ïéðòìå .ì"ëò êëá éãå äçéìñ ìëä ìò ù÷áî íâô íàù ,äìéçî ù÷áîùë íåúñì éåàø â"äëù ì"öæøàä   .éúë   íòô òåá÷ äæ íòèî éìåàù ,íù íéðîæå íéãòåîá áúë ãåò (ç)
  ù÷áî íà ,íåìë åøéáçì òãåð àìùë äðùä ìëáã ,åðúééùå÷ áùééúú éìåà ì"æå .åúåà øòèöäì àìù éãë ,éðùäî äçéìñ ù÷áì ìåëé ãçà ìëù äðùáàúô ù÷áî ãçà ìë ë"äåé áøòá ìáà ,øòèöîå åì íâôù ùéâøî äìä ,äìéçî íå

  .ì"ëò äìéçî åðîî ù÷áî åøéáçùë ììë øòèöî åðéà ïë ìòå ,íâô ãåðãð ÷ôñ ìò äìéçî   ìåçîì åðîî ù÷éáù áùçå .åðîî ù÷éá åøéáçù áùåç àåäù äîì ÷ø "åì ìçåî"ù åúåà äðò àåäù .àåä èåùôù à"èéìù á"éøî éúòîù ïë (è)
ðéòá äùòðù åðéðåáàãì) òøä ïåùì èòî åéìò øáéã ,åãåáëá úö÷ òâô ,åôñë èòî åðîî ç÷ì éìåà äðùä êùîáù íéðéáîù ,íéðè÷ íéøáã ìò ÷ø åìá é ìåçîì åðîî ù÷éáù ììë áì íù àìå .(òåøâ ë"ë åðéàù øáãë åà øúéäë íãà éð

  .úåòùøë íéìéâø íãà éðá éðéòá íâ áùçðù øáã ìë åà ÷ñò åà êåãéù åðîî ãéñôäù ,ìåãâ øáã ìò íâ ãé øçàìë åì   úåìöò úîçî íúñ àìå ,åúåà øòèöäì éìá ïôåà íåùá åøéáçì èøôì ìåëé àìù ,àåä úîà íà à÷ååã åðééä (é)
åà øòèöäì éìá åøéáçî äìéçî ìá÷ì êéà (òøä ïåùìá øáåò àìù ïôåàá ïáåîë) úåòéâð åì ïéàù íãàî äöò ùôçì éåàø àîúñîå .ìàåùä ìù äùåáå.åú    .äìéçî ìá÷ì à"à ë"à ,åúåà øòèöäì éìá à"àù åèéìçä íàå   äæ ïéòë (àé)

  .'ã ììë óåñ ç"çá    .ìçåî àì àåäù áìá àéãäá ïååéë íà åìéôà ,à"èéìù á"éøî éúòîù ïë (áé)    .ë"çà åá øåæçì ìåëé åðéàù äðúî ïúåð ìë åîëå ,àåä èåùô (âé)   õîç éáâì ï"øäî äéàø àéáä à"òøù ,à"èéìù á"éøî éúòîù ïë (ãé)
âà] .åîöò ïéáì åðéáù íéøáã éåäù íåùî àåä êçøë ìò ,äôá ìèéáù óà íìù áì êéøöù åðéàø .íìù áìá ìèéá àì àîù ,åìèéáù óà øåòéá êéøöù  ,á  [.äáåùú úåùòì åøéáçì çéðäì éãë ,äòé÷ù éðôì äëæ úìéôú øîåì øäæéì à"é   (åè)
ò äúìò àìå 'åë íäì øîà íéîé úëøàä äîá äð÷ä ïá àéðåçð éáø úà åéãéîìú åìàù .çë äìéâîá àúéà .'åë éî ìëì ìçåî éðéøä íìåò ìù åðåáøî ì äéøî äéì éøù øîà äééøåôì ÷éìñ äåä éë àøèåæ øîã àä éë ,éøáç úìì÷ éúè

  .ïøòöã ïàî ìëì    .äìòîìî åéìò ïéæéøëî ë"à àìà äèîìî åòáöà ó÷åð íãà ïéà àðéðç 'ø øîà :æ ïéìåçá 'ò (æè)   äìà ìë ááñð íéîùä ïîù êúòãá áùçú ì"æå å"ô äðåáúä øòù ïåùìä úøéîùá áúë á"öåéëå .àîø äåöî êåðéç (æé)
   .ì"ëò øçà é"ò åà äæ é"ò äæä øòöä ááñð íà éì äîå ,êéúåðåò øåáò    .íå÷îì íãà ïéá àèç øàùð ïééãò ,åøéáç ñééôå øéæçäù øçàì óàù äìéæâ éáâì à"÷ñ æ"î æøú 'ñ â"îôá ë"ëå ,á"é ïéã 'ã ììë ç"ç (çé)   äîã÷äá áúë (èé)

ðò ìë ãîìé íà åì ìéòåé äî ,ìæâ ììëá åðéàù øáã äæéà ìò å÷ñòá áùåçù ïåâë ì"æå ,äøåúä éðéðò ìëå ,òøä ïåùì ,ìæâ éáâì ïåùìä úøéîùìéðé   àðåâ éàäëå ,ìæâ ììëá åðéà äæù øåáñù ïåéë ,ìæâä øåñéà ìãâá åáì úà áéäìéù øñåîä
 åéèøô äàøé ,íäá ÷ñòé àì íà ì"æå úéúéîà úåãéñçì äèåù ãéñç ïéá ìãáäì òâåðá äîã÷äá íéøùé úìéñîá áúëå .ì"ëò 'åë äøåúä éðéðò øàùáàìå .ì"ëò íäá ùéâøé àìå íäéìò øáòé ,íøéëé 

 הלכה פסוקה
 הרב יוסף שטילרמן

בוודאי שאסור לזלזל במצוות עשה אבל ה"סור 

מרע " קודם ל"עשה טוב" לכן הקב"ה קודם 

הזהיר את משה רבנו לא להתקרב לפני שיאמר 

 לו להסיר את הנעליים!

עשה !   כן   נציע פה הצעת מחשבה כזאת . ביום הכיפורים אדם נבדק על מה שהוא אנחנו  אנחנו  אנחנו  אנחנו  

קרונות מלאים של המעשים שהוא עשה מובאים לפני שופט צדק . אבל בראש השנה 

עשה . כל ההבטחות שלו לא  תובעים את האדם לא על מה שהוא עשה אלא על מה שהוא  

 להשתנות , כל הנדרים שלו שלא קויימו ,מובאים לדין בראש השנה והם במרכז הדיונים .

הקב"ה מחזיק בידו שתי תמונות . אחת קצת מיושנת וימיה כימי האדם עצמו . על כאילו  כאילו  כאילו  כאילו  

תמונה זאת נראית בעליל התכנית האלוקית שקדמה לבריאתו של אותו אדם . כל 

הפוטנציאל הגלום באותו אדם רשום על התמונה הזאת . כל המיוחד באדם הזה . כל מה 

 שמחכים ממנו !

השניה רואים את אותו אדם אבל בהווה . איך הוא נראה עכשיו ! ההשוואה בין בתמונה  בתמונה  בתמונה  בתמונה  

שתי התמונות  יכולה להיות קטלנית . ממש איום ונורא . היית יכול להיות כמו תמונה א' . 

 זה היה נדר שלך . אז איך השתנית כל כך ?

בראש השנה מוציאים ומציגים לפני האדם את התמונה הישנה והראשונה . נותנים והנה  והנה  והנה  והנה  

לו עשרה ימים להשתנות ואז , ביום הכיפורים מציגים לפניו תמונה ב' המעודכנת 

 והעכשוית . ולפי שתי תמונות אלו יוכרע הדין שלו . 

מבקש לא למהר למסקנות . מטרת השיעור לא היתה להמם את עצמינו, מטרת אני  אני  אני  אני  

השיעור היתה להסב את תשומת הלב שלנו לציפיות האלוקיות מאתנו . הן עדיין בתוקף ! 

הקב"ה לא התייאש מאתנו . הבה גם אנחנו לא נתייאש  מעצמינו! "זה היום תחילת מעשיך 

 ".        זכרון ליום ראשון

שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים לקולך די בכל שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים לקולך די בכל שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים לקולך די בכל שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים לקולך די בכל 

    אתר ואתר. אתר ואתר. אתר ואתר. אתר ואתר. 

 עיון הפרשה
 הרב דוד וייס
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