
פרשתנו פותחת בלשון שמחה – "והיה כי תבוא אל הארץ", ואמרו 
כרוכה  ישראל  לארץ  הכניסה  שמחה.  לשון  אלא  'והיה'  אין  חז"ל 
ג'  של  מוסף  בתפילת  שמבקשים  כמו  לשמחה,  וגורמת  בשמחה 
רגלים "שתעלנו בשמחה לארצנו", וכתיב "ובאו ציון ברינה ושמחת 
עולם על ראשם". ארץ ישראל היא מקומו הנכון של היהודי והיא 
יסוד  היא  השמחה  ובמקביל  ה',  לעבודת  האמתית  התשתית 
מובהרים  והדברים  שמחה,  בלתי  צורה  ה'  לעבודת  אין  היהדות, 
בהמשך הפרשה באופן שאינו משתמע לשתי פנים, "תחת אשר 

לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב". 
        

שנהיה  חשוב  כמה  לנו  משננים  לכאורה:  חריפה  סתירה  כאן  יש 
אנו  כמה  עד  מבהירים  גם  אבל  בשמחה, 
רחוקים מהיעדים הגדולים שמצדיקים את 
השמחה, אומרים לנו ש'אשרינו', ותובעים 
רגיל  אדם  יהודי,  להיות  להתחיל  מאיתנו 

מתקשה לעכל זאת. 

לשמוח היום
על  ברש"י  נתבונן  הבה  הזו  הסתירה  ברוח 
הפסוק הראשון "והיה כי תבוא וכו' וירשתה 
וישבת בה" – מגיד שלא נתחייבו בבכורים 
הפסוק  וחילקוה.  הארץ  את  שכבשו  עד 
ורש"י  לארץ.  בכניסה  השמחה  את  תולה 
)ל"ז  בקידושין  הגמרא  דברי  על  מצביע 

ניתנת לקיום רק כעבור ארבע  ע"ב( שם נדרש שמצוות ביכורים 
עשרה שנות כיבוש וחלוקה. יש כאן רמיזה נפלאה: דברים טובים 
ואמתיים לא קוצרים ביום אחד והדבר עלול להימשך זמן רב, אבל 

את השמחה עליך לממש כבר היום, ברגע כניסתך.
הארץ  ירושת  את  בשלמות  ביטאה  הביכורים  הבאת  מצוות 
ונעשתה בשמחה וחדווה, אבל פרשתנו איננה שם, היא ניצבת על 
והתמודדויות  מלחמות  רבות  שנים  עוד  לפנינו  לארץ,  כניסה  סף 
זה  וכך  המצווה,  את  להגשים  שנוכל  עד  והתיישבות  חלוקה  עם 

בכל נושא ועניין בעבודת ה'. 
נשכח  בל  אבל  זמן  דורשים  והחשובים  הגדולים  הדברים 
שהשמחה חייבת ללוותנו כבר מרגע הכניסה. קשה לקבל זאת, 
אנו רגילים להתנות שמחה בתוצאות, יעדים נשגבים מעוררים 
בנו חרדה וכשאנו ניצבים מול דרישות גבוהות הדאגה נראית 
יותר מתאימה מאשר שמחה, ויהודי כל חייו ניצב בפני הרים 

וגבעות ורשימת יעדים ותכליות, ולמי יש פנאי לשמוח?
הבולט  סמלם  הביכורים.  מצוות  משיבה  כך  על  גם 
היקר  הכישרון  ההתחדשות,  זו  הביכורים  של 
יסוד  הוא  כיהודים  בו  שצוידנו  ביותר 
ההתחדשות, בכל מצב גיל ושלב 

ביכולתנו לשוב אל הראשית ולעשות התחלה חדשה בעבודת ה'. 
כאילו  בראשית,  לנקודת  יחזור  הכל  מחדש  להתחיל  לכשתחליט 

עכשיו התחלת ממש. 
אבל אי אפשר לעשות זאת מבלי לוותר על דבר אחד – הבלבולים. 
שכולו  בעולם  ביותר  הטבעי  הדבר  היא  התחדשות  למעשה 
חידושים. אין דרכו של הקב"ה לעשות אותו דבר שתי פעמים, ואין 
אפילו ניסיון אחד חוזר על עצמו. "חדשים לבקרים רבה אמונתך" - 
גם האמונה נבראת כל בוקר מחדש. אבל אדם מוטרד ממה שעבר 
עליו וממה שעתיד לעבור עליו ואינו מבין איך אפשר לשוחח איתו 

על שמחה וחדווה. 

שתי ידיעות
שתי  לשאת  היכולת  מאיתנו  נדרשת  כאן 
מצד  אחת:  בבת  לכאורה  מנוגדות  ידיעות 
אחד לדעת שאכן דרך ארוכה לפנינו, מלחמות 
וסכנות רבות אורבות לנו, מצד שני יש לדעת 
שאין שום ייאוש בעולם ובכל רגע ממש יכול 
אני להיות אדם חדש לגמרי, לכשארצה. וכפי 

שמנסח זאת רבי נתן ואומר:
ֵּיַדע ָהָאָדם ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ְּכָלל, ְּכָלל 
ַהְּקדֹוָׁשה  ָּבֱאמּוָנה  ַעְצמֹו  ִיְתַחֵּזק  ַרק  ֹלא.  ְּכָלל 
ֶׁשִּקַּבְּלנּו ֵמֲאבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים, ְוַאל ְיַבְלֵּבל אֹותֹו 
ׁשּום ָּדָבר ֶׁשָּבעֹוָלם, ִּכי ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ְּכָלל, ַרק 
ְּכִפי ֶׁשהֹורּו אֹוָתנּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ֵהם 
ָאְמרּו ְוֵהם ָאְמרּו, ֵהם ָאְמרּו ֶׁשְּצִריִכין ְלַׁשֵּבר ָּכל ַהַּתֲאוֹות ֶׁשָּבעֹוָלם ָלא 
ִמָּבְעָיא ֲעֵבָרה ָּכל ֶׁשִהיא, ְּבַוַּדאי ְצִריִכין ִלְברַֹח ִמֶּמָּנּה יֹוֵתר ִמּבֹוֵרַח ִמן 
ָהֵאׁש, ֶאָּלא ֲאִפּלּו ַּתֲאָוה ְּבָעְלָמא ְוׁשּום ְּתנּוָעה ֶׁשֵאיָנּה ִּבְרצֹון ַהּבֹוֵרא 
ִיְתָּבַרְך, ְצִריִכין ִלְברַֹח ּוְלִהְתַרֵחק ִמֶּמָּנּה ְּבַתְכִלית ַהִרחּוק. ְוֵהם ָאְמרּו 
ַהּתֹוָרה  ָּכל  ַעל  ָעַבר  ִאם  ֲאִפּלּו  ָעַבר,  ּׁשֶ ַמה  ָהָאָדם  ָעַבר  ִאם  ֶׁשֲאִפּלּו 
ֵיאּוׁש  ׁשּום  ֵאין  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ְּפָעִמים,  ֲאָלִפים  ֻּכָּלּה 

ָּבעֹוָלם ְּכָלל ְוָצִריְך ְלַהְתִחיל ְּבָכל ַּפַעם ֵמָחָדׁש.
סל  על  הביכורים.  מביא  של  ווידויו  בתוך  מקופל  הזה  הרעיון 
פירותיו ומתוך רגשות חדווה הוא פוצח בתיאור כל תלאות ישראל 
מארמי אובד אבי, דרך גלות מצרים ועד נחלתו הפרטית שבארץ 

ישראל. ואיך עוברים כל זאת בשלום? עם ביכורים, התחדשות. 
אי אפשר לעבור את מה שצריך ומוכרח לעבור על כל אחד, בלי 
נמצא  הכל  'היום',  התחדשות?  היא  ומה  מתמדת.  התחדשות 
שיתממשו  עצומים  דברים  גם  היום.  מתחיל  הכל  ועכשיו,  כאן 
מצדיקים  איטית,  והתאקלמות  מלחמות  ולאחר  שנים  כעבור  רק 
שמחה מיידית. מה שאינך מסוגל לשמוח בו היום, עכשיו, לא תוכל 
לממשו עוד לעולם. היהדות ארוכה ויעדיה גבוהים, אבל שמחתה 
כניסתך  של  ראשון  בצעד  תיכף  ביטוי  לידי  לבוא  וחייבת  מצויה 

לקדושה, לתשובה, להתחלה חדשה. 
)ע"פ ליקו"ה יו"ד, הלכות ביצים ה'( 

עבור הרגע הזה נבראתי

מה שאינך מסוגל לשמוח 
בו היום, לא תוכל לממשו 
יעדים  גם  פעם.  אף 
שמחה  דורשים  רחוקים 
הראשון. בצעד  כבר 
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               פרשת 
כי תבא

ֵּיַדע ָהָאָדם ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ְּכָלל ְּכָלל ֹלא... ְוַאל ְיַבְלֵּבל אֹותֹו ׁשּום ָּדָבר ֶׁשָּבעֹוָלם, ִּכי ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ְּכָלל...

אל תחשוב מיום לחברו, 
תחטוף את הרגע הזה.

יֹום א' נַח ראׁש ֹחֶדׁש ֶחְׁשָון תקצ"ד. 

ְּביֹום  ִקַּבְלִּתי  ִמְכָּתְבָך  ֲחִביִבי,  ְּבִני  ֲאהּוִבי 
ֶׁשּקֹול  ִּפי  ַעל  ַאף  ִמְכָּתֶביָך  ְּברב  ְוִהֵּנה  ו'. 
ַמִים, ַאְך ְּבֻרָּבם ַאָּתה ְּבַעְצְמָך ֵמִׁשיב  ַצֲעָקְתָך עֹוֶלה ַלּׁשָ
ַמה  ִּבְפָרט  ַוֲאִמִּתית,  ְנכֹוָנה  ְּתׁשּוָבה  ְּבִצְּדָך  ְּתׁשּוָבְתָך 
ָּכַתְבָּת ְּבִמְכָּתְבָך ַהָּסמּוְך ֶׁשֵאין ְלָך ָמקֹום ָלנּוס ִּכי ִאם  ּׁשֶ
ִלְקּבַע ִעִּתים ַלּתֹוָרה, ֱאֶמת ְוַיִּציב ְוָנכֹון ְוַקָּים ְוָיָׁשר ְוכּו' 
ַהֵּבית  ִעַּקר  הּוא  ּוְתִפָּלה  ּתֹוָרה  ְּבַוַּדאי  ִּכי  ַהֶּזה,  ַהָּדָבר 
ּוְכמֹו  יֹום,  ְּבָכל  ָהָאָדם  ַעל  ֶׁשעֹוֵבר  ַמה  ִמָּכל  ָמנֹוס, 
ָּבָראִתי  ל(  )ִקּדּוִׁשין  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו 
ֵיֶצר ָהָרע ָּבָראִתי ּתֹוָרה ַּתְבִלין, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ְּתִהִּלים 
קי"ט( לּוֵלא תֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי ָאז ָאַבְדִּתי ְבָעְנִיי, ְוִׂשים 
ֶׁשֵּמעֹוִדי  ֶנֱאָמָנה  ְוֵתַדע  ָהֵאֶּלה,  ַלְּדָבִרים  ֵהיֵטב  ִלְּבָך 
ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה, ִּכְמַעט לא ָהָיה ֵעת ֶׁשּלא ָעַבר ָעַלי ָּכל 
עֹוֵבר ָעֶליָך, ּוְבָכל ַּפַעם ִנְדֶמה ִלי ֶׁשִּכְמַעט ֶאֶפס  ַמה ּׁשֶ
ִּתְקָוה ַחס ְוָׁשלֹום, לּוֵלא ה' ֶעְזָרָתה ִלי ְּבָכל יֹום ִּבְדָרָכיו 
ַטַעם  ְמִׁשיֵבי  ְּבִׁשְבָעה  ְלַחּיֹוֵתנּו  ֶׁשִהְקִּדים  ַהִּנְפָלִאים 
ְוכּו' ַעל ְיֵדי ַהַּנַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה ְוכּו' ְוכּו', ְזכר ִּכי 
עֹוֵבר  ְּכֵצל  ּופֹוֵרַח  הֹוֵלְך  ְוַהּכל  ָּבעֹוָלם,  ְזַמן  ׁשּום  ֵאין 
ְוכּו', ּוַבֵּצל עֹוֵבר ַהֶּזה ְיכֹוִלין ְלַבּלֹות ְקָצת ְּבתֹוָרה ְקָצת 
ִּבְתִפָּלה ְקָצת ְּבִׂשיָחה ּוְצָעָקה ְוַׁשְוָעה ַוֲאָנָחה ְוִלְתלֹות 
ם ִיְתָּבַרְך, ּוְקָצת ְּבִׂשיָחה ִעם ְּבֵני ָאָדם ְּבִמֵּלי  ֵעיָניו ְלַהּׁשֵ
ּוַמָּתן  א  ַמּׂשָ ְּבִעְסֵקי  ּוְקַצת  ְּדָעְלָמא,  ּוְבִמֵּלי  ִּדְׁשַמָּיא 
ּוַפְרָנָסה ּוְקָצת ְּבַהֶהְכֵרִחּיּות ְלִקּיּום ַהּגּוף ֶׁשֵהם ֲאִכיָלה 
ְוֵכן  ַהּיֹום,  ְועֹוֵבר  חֹוֵלף  ָּכְך  ּוְבתֹוְך  ְוכּו',  ְוֵׁשָנה  ּוְׁשִתָּיה 
ּומֹוִׁשיַע  ִיְתָּבַרְך  ם  ַהּׁשֵ חֹוֵמל  ָּכְך  ּוְבתֹוְך  ָיִמים  ַּכָּמה 
ְוָהִעָּקר  ְוכּו',  ָיִריב  ָלֶנַצח  לא  ִּכי  ְּצִריִכין  ּׁשֶ ַמה  ְועֹוֵזר 
ִלְבִלי ַלֲחׁשב ִמּיֹום ַלֲחֵברֹו, ְוַאל ְיַבֲהלּוָך ַרְעיֹוְנָך לא ִמן 
עֹוֵמד  ֶׁשַאָּתה  ְוַהּיֹום  ָעה  ְוַהּׁשָ ֶהָעִתיד,  ִמן  ְולא  ֶהָעַבר 
ִלְברַח  ָצִריְך  ַאָּתה  ּׁשֶ ִמַּמה  ְוִלְברַח  ּוְלַדֵּלג  ִלְקּפץ  ּתּוַכל 
ַעל ְיֵדי ָּכל ַהַּנ"ל, ְוַעל ֻּכָּלם הּוא ְיׁשּוַעת ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו 
ָהֲעצּוִמים ֲאֶׁשר הּוא ִיְתָּבַרְך עֹוֶׂשה ִעם ָּכל ָהָאָדם ְּבָכל 
יֹום  ֶׁשְּבָכל  ִנֶּסיָך  ְוַעל  ֶׁשאֹוְמִרים  ְּכמֹו  ֵעת,  ּוְבָכל  יֹום 

ִעָּמנּו ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ֶׁשְּבָכל ֵעת ְוכּו', 
ּוַבֶּמה  ֶהָעַבר,  ָנה  ַהּׁשָ ְּבראׁש  ַנְפְׁשָך  ְוַׂשַּמח  ֶוֱאַמץ  ֲחַזק 
ַהָּסמּוְך  ָנה  ַהּׁשָ ראׁש  ַעל  ִלְהיֹות  ּוְמַחִּכים  ְמַקִּוים  ֶׁשָאנּו 
ְוֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעְּזָך ַלֲעֹסק ַּבּתֹוָרה  ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, 
ֱאלִקים  ַוה'  ְוכּו',  ְוִׂשיָחה  ּוִבְתִפָּלה  יֹום  ְּבָכל  ָׁשעֹות  ַּכָּמה 

ָצִריְך  ַאָּתה  ּׁשֶ ַמה  ְּבָכל  ְלָך  ְויֹוִׁשיַע  ַיְעזר 
ְלִהָּוַׁשע ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה: 

ִּדְבֵרי ָאִביָך. ָנָתן ִמְּבֶרְסֶלב. 



צדקה, אא

ראשית השנה פרק נא
וכן חזקיהו מלך יהודה בחוליו כתיב אצלו, ויסב חזקיהו פניו 

אל הקיר ויתפלל וכו'.

לא להתייאש מהרחמים

א[ הנה כאשר חלה חזקיהו המלך, בא אליו ישעיהו הנביא ואמר 

לו נבואה מהשי"ת שהוא הולך למות גם מהעולם הזה, וגם ניטל 

חלקו מהעולם הבא. וניסה חזקיהו המלך להמתיק הגזירה, אבל 

ישעיהו הנביא אמר לו שכבר נגזרה גזירה ואי אפשר לבטלה.

ואומר  מגיע  שנביא  כזו  במציאות  עצמנו  את  לראות  ננסה  ואם 

נבואה של גזירת מוות באופן נחרץ וברור כזה, שאפילו עולם הבא 

לא יהיה לו, מי יוכל להרים את עצמו בתקווה שאפשר להמתיק 

חיזוק,  של  גדולים  בכוחות  והתאזר  קם  המלך  חזקיהו  אך  הדין, 

מקובלני  כך  וצא,  נבואתך  כלה  אמוץ,  'בן  הנביא,  לישעיה  ואמר 

מבית אבי אבא, דוד המלך, שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו 

'הן יקטלני לו אייחל'  יתייאש מן הרחמים, שנאמר  של אדם לא 

)ברכות י'('. ואז נאמר בפסוק 'ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל', 

עד שהשי"ת אמר לו ששמע תפילתו והאריך ימיו. 

עד  הזה,  המופלא  מהמעשה  ללמוד  אפשר  גדול  חיזוק  כמה  ב[ 

נבואות  מבעיא,  לא  הרעות,  הנבואות  כל  נגד  להתחזק  יש  כמה 

של חכמי הטבע והרופאים, אלא אפילו נבואות אמת של צדיקים, 

האדם  של  דינו  החורצים  מוסר,  בספרי  הכתובות  אמת  ונבואות 

שנגזר עליו עונשים מרים מחמת עוונותיו, ומודיעים לאדם שלא 

יהיה לו עולם הבא, מחמת המעשים לא טובים שלו. אל יסתכל 

על כל זה, אלא יתחזק בעצמו להאמין בכח התפילה שלו, שאפשר 

האלו,  הענשים  לו  מגיע  שבאמת  אפילו  והגזירה,  הדין  להמתיק 

ואפילו שכבר כתוב בספרים שעל עוונות אלו שעשה כבר איבד 

את כל העולם הבא שלו. 

תמיד  שאפשר  התפילה  בכח  להאמין  התשובה,  יסוד  וזהו  ג[ 

להמתיק הדין על ידי שיתחנן לפני ה', כי אפילו חרב חדה מונחת 

על צווארו של אדם אל יתייאש עצמו מן הרחמים. ויסוד זה גילה 

ייסד את דרך התשובה בעולם, שגם יחיד  דוד המלך ע"ה, שהוא 

יוכל לעשות תשובה, כמו שאמרו חז"ל שלא חטא דוד אלא בשביל 

להורות תשובה ליחיד.

להדבק ברחמים של ה'

חזקיהו,  שהתפלל  התפילה  לאופן  לב  לשים  לנו  יש  והנה,  ד[ 

שרצה  מחמת  כן  ועשה  הקיר.  אל  פניו  שהסב  מדגיש  שהכתוב 

להתפלל בכל כוונתו שלא יטריד אותו שום דבר הנמצא בביתו, כיון 

שכל דבר שיש בחדר בשעת התפילה יכול להסיח דעתו. ואפשר 

לומר שהיה צריך חיזוק מיוחד לכוון בתפילה זו )כמובא במהרש"א 

נבואת  מחמת  הדעת  לחלישות  ליפול  בניקל  יכול  שהיה  כיון  שם(, 

ישעיהו, ולכן הכתוב מדגיש שעשה פעולה זו לעמוד כנגד הקיר כדי 

יסיח דעתו כלל משום בלבול, אלא יתרכז במידות הרחמים שיש  שלא 

להשי"ת, וכך יוכל להתפלל ולהמתיק הדין.

ה[ וחז"ל )שם( דרשו כמה דרשות על הסבת פניו לקיר, ואחד מהדרשות הוא 

כוונת  מעומק  להתפלל  שרצה  לעיל,  וכאמור  ליבו,  'מקירות'  להתפלל  פניו  שהסב 

ליבו מתוך אמונה גדולה ברחמים של השי"ת, שזהו עיקר הכוונה שצריך בתפילה. כי חוץ 

מהכוונה של התיבות שמוציאים מהפה, צריך גם לזכור כל שעת התפילה ברחמים של ה', ולכן היה 

צריך לעשות תחבולות שלא יסיח דעתו מהרחמים.

סמיכת גאולה לתפילה

לתפילה,  גאולה  מסמיך  שהיה  בזכות  עליו  שירחם  מהשי"ת  ביקש  המלך  שחזקיהו  מבארים  וחז"ל  ו[ 

ולכאורה יש להבין למה הזכיר דייקא ענין זה, אך על פי דברינו מובן, שיש להסמיך את התפילה לאמונה 

]ובדברי מוהרנ"ת נשיאת כפיים ה' מבואר שהוא ענין התקשרות  ויש מציאות של רחמים,  שיש גאולה 

לצדיק, כי גאולה הוא אור הצדיק, ולכן על ידי סמיכת התפילה לגאולת הצדיק אפשר להתפלל, ודו"ק[.

ז[ ולכן מדגיש הפסוק שהסב חזקיהו את 'פניו', כי הפנים מרמז על התגלות פני ה', שהוא התגלות הרחמים של 

ה'. וכאשר יש לאדם דין, אזי חוץ מהדין של הגזירה עצמה, יש דין עמוק יותר שהוא בא להשכיח את הרחמים, 

והוא מהפך את הדין להיות נקרא בשם 'דין טמא', שעל זה כתוב 'הסתרת פניך הייתי נבהל', כי הבהלה גורם 

שהדין 

יהיה טמא. כי באמת כל דין שורשו בחסד, אלא שבשעת דין מתגבר הדין באופן כזה שנעלם שורש הדין 

שהוא חסד, ובכך מתבטל האדם מתפילה ומתייאש. ולכן היה צריך חזקיהו לצאת מהתגברות הדין הטמא, 

ולהכנס לדין קדוש שמעורר לתפילה, וזה על ידי שעורר את 'פניו', לזכור את פני ה', ולבלי להיות 'נבהל' 

מהגזירה )עיין ליקו"מ סי' ע"ד(. 

ח[ והנה משיחות הר"ן )סעיף ל"ט( מובן פירוש נפלא על הסבת הפנים לקיר. כי הפנים הוא התגלות המוחין 

והדעת, ובשעת התפילה יש להסב את הדעת לתוך קירות הלב, כמו שכתוב 'וידעת היום והשבת אל לבבך'. 

ידיעות האמונה שיודעים מהשי"ת ולהביא אותו למעשה אל תוך  כי בשעת התפילה, יש לקחת את כל 

קירות הלב, ולהתפלל משם להשי"ת, וכך אפשר לפעול בתפילה. 

כוכבי אור
הרה"ח ר' מאיר שלמה שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש

השנה"!,  ראש  רק  הוא  שלי  העניין  "כל  והכריז  קרא  מברסלב  נחמן  רבי 
"הראש השנה שלי עולה על הכל" )חיי מוהר"ן, ת"ג( ועוד לשונות כאלו 
שמהם עולה שכל עניינו של רבי נחמן הוא היום הזה של ראש השנה. 
כלומר, שכל הדברים שעניינם הוא ראש השנה מתגלים ביתר שאת ועוז 
ובפרט  אליו,  המקורבים  ואצל  הצדיק  אצל  תוקף  במשנה  ומתעצמים 

מתגלה ומאיר אצל מי שזוכה להיות אצלו בימי ראש השנה.

מי שניסה לעבוד את הבורא גיבש לעצמו במשך השנים דעה מסוימת 
שמקורה בניסיון, כלומר הניסיונות שלו לעבוד את השם, ההצלחה מחד 
בתמונה.  נמצא  אני  היכן  מימד  לאדם  נותנים  הם  מאידך  והכישלונות 
אבל הבעיה היא שגם היצר הרע משתתף בעריכת המסקנות והוא דואג 

בשיטתיות לטרפד כל ניסיון ורצון להתחיל מחדש. 

אדם במשך השנים הולך עם סטיגמה על עצמו 'זה אני' ולא נראה שישנה 
תמים  לא  מציאותי,  ריאלי,  אדם  אני  בתמונה.  דרסטי  לשינוי  אפשרות 
ונאיבי )כביכול( שהרי יש לי ניסיון חיים, ואין חכם כבעל הניסיון, ומכיוון 
שינוי  לבוא  יכול  שפתאום  לחשוב  שאנסה  למה  עצמי,  את  מכיר  שאני 

ולהפוך אותי לאדם מרומם יותר?

רצונות  לו  היו  שלמה  תקופה  במשך  איך  ונזכר  הולך  כשאדם  ובפרט, 
לבוא  כגון  תחומים,  מיני  בכל  הבורא  את  לעבוד  לזכות  וחזקים  טובים 
לתפילה בזמן, לקבוע סדרי לימוד, להספיק כך וכך, או להיות חזק ועקבי 
לא  וההתחדשות  ההתחלות  וכל  וכדומה,  חסדים  בעשיית  בהתבודדות, 
החזיקו מעמד לאורך ימים, ולא חלפה תקופה ארוכה או קצרה והנה שוב 
נפלתי, ואז נכנסות מחשבות שאולי אין כל כך מה לעשות מכיוון שיתכן 
שיש לי חוסר נחישות, או יתכן שאין לי מספיק כוח לעמוד בהחלטות 
שההצלחה  וקיוויתי  פעמים  כמה  ניסיתי  כבר  שבעבר  בפרט  שלי, 
חלוף,  בר  זמני,  משהו  שזה  יודע  כבר  אני  היום  אבל  אלי,  פנים  תאיר 
ולכאורה זה לא יחזיק מעמד. נכון שבדרך כלל בהתחלה יש תנופה ואור 
מההתחדשות, ואז יש כמה ימים קצת מוצלחים, אבל אחר כך אני שוב 
חוזר לאותה שגרת חיים, וממילא עדיף לי מראש לא להלך בגדולות, ולא 

לנסות להיכנס למקומות שחוסר ההצלחה בהם כבר לא מוטל בספק...

וכך, כשאדם מגיע להתחדש, המחשב מעבד אוטומטית את כל הנתונים, 
תוצאה  ופולט  והמסקנות,  הניסיונות  כל  התוצאות,  כל  הזיכרונות,  כל 
סופית מאוד ברורה: לא עוד ניסיונות שווא! לא עוד ניסיונות ואכזבות! 
המשכנעות  הטענות  כל  מול  להתמודדות  וכשמגיעים  לא!...  כדאי!  לא 
של היצר הרע, אז רוב הסיכויים שהאדם ישתכנע ולא ייקח את הסיכון 
לעורר לעצמו מוטיבציה חדשה ורצון מחודש להיכנס שוב בעבודת השם 

ולהתחיל מחדש.

חסדים חדשים
ועל זה בא רבי נחמן מברסלב ומגלה, שבראש השנה נוצר מצב חדש 
הוא  השנה  שראש  כיוון  להתחדש,  מאוד  מסוגל  שהאדם  לגמרי, 
נקודת ההתחלה של כל הבריאה, שהרי באביב רואים איך שהבריאה 
המוחין,  התחדשות  זה  השנה  בראש  אבל  פורח,  הכל  מתחדשת, 
שמקבלים עלינו מחדש עול מלכותו יתברך באהבה וברצון, ואז 
נמשך לכל אחד שכל ומוח ולב חדש לעבוד את הבורא כראוי.

בפרט מי שזוכה להיות בראש השנה אצל הצדיק, שכל 
כוח  לקבל  זוכה  בודאי  התחדשות,  הוא  עניינו 
רבי  כן  שעל  מחדש,  להתחיל  מיוחד 
בחודש  נפטר  נחמן 

תשרי, כיון שהוא כל הזמן עולה לדרגות חדשות. ומבואר בספר "כוכבי 
היארצייט  של  בחודש  הנפש  עליית  שהתחלת  המקובלים(  )בשם  אור" 
הוא מתחילת ראש החודש, לכן עניינו של רבי נחמן, שהוא התחדשות, 

מאיר מראש השנה.

והצדיק  מחדש.  תיקון  מקבלים  לצדיק  שמגיעים  פעם  שבכל  בפרט 
עולה בכל פעם לדרגות יותר גבוהות וממשיך רחמים יותר גדולים, והוא 
מפריש לאדם דרך לפי שורש נשמתו )תורה ד( ובכל פעם הצדיק ממשיך 
דרך חדשה מלאה ברחמים, שעל ידי זה דרך התיקון יותר קלה ומאירה, 
וממילא כל אחד מקבל כוח להתחדש ולהיכנס שוב לעבודת השם, וכדברי 
שהם  עוונותיו,  ריבוי  על  וצועק  קברו  על  אחד  כשבא  כן  "על  נתן:  רבי 
בחינות ירידות, על ידי זה הצדיק עולה עוד לעילא ולעילא לפי בחינתו, 
בבחינת ירידה תכלית העלייה, כי זוכה לחתור ולמצוא עוד חסדים חדשים 
לגמרי, נפלאים ונעלמים מאוד מאוד, ולגלות אותם מההעלם אל הגילוי, 
באופן שיוכל להושיע ולהעלות את זה גם מאותה הירידה העצומה שירד 

עכשיו" )ליקוטי הלכות, הלכות מתנה, ה(.

את  לו  שמחזיר  ידי  על  אחד  לכל  נותן  נחמן  רבי  אמיתית  התחדשות 
ומגלגולים  חייו  מתחילת  דברים  הרבה  איבד  אחד  כל  שהרי  האבדות, 
ונשמה  רוח  ניצוצות של האדם, חלקי נפש  הן  והאבדות הללו  קודמים, 
שלו שנאבדו ונזרקו לסטרא אחרא, וכשמגיעים לצדיק שאצלו נמצאות 
האבידות של כל העולם )ליקוטי מוהר"ן, קפ"ח( והוא מחזיר לכל אחד את 
האבידות שלו, ואז האדם מקבל חלקי נפש רוח ונשמה חדשים, על ידי זה 

נמשך לאדם התחדשות חדשה לגמרי.

לב חדש
מחדש,  להתחיל  מאוד  מסוגל  ומצב  זמן  שזה  רואה  שהאדם  אחרי  וגם 
שכל  מכיוון  שוב,  ולהתחיל  באמת  להיכנס  מאוד  קשה  אופן  בכל  אבל 
אחד מלא ושבע מכישלונות העבר, וקשה מאוד לנפש האדם להתרומם 
ולשכנע את עצמו שהפעם אני אכן אצליח. שהרי האדם חושב לעצמו, 
מתחיל,  אני  שהפעם  פעמים  הרבה  כך  כל  לעצמי  ואמרתי  חזרתי  'כבר 
שהפעם אני מחזיק מעמד', אבל התוצאות שוב חזרו על עצמן והמציאות 
טופחת על הפנים ולא משאירה מקום לאשליות ולתקוות רחוקות. על כן 
צריך לדעת שההתחדשות אינה בהכרח דבר שיחזיק מעמד לאורך ימים, 
אלא,  החיים.  כל  כסדר  לי  ילך  שמעכשיו  פירושו  אין  מחדש  ולהתחיל 
שבעומק  פי  על  אף  חדשה,  בתנופה  מחדש  ומתחילים  שוב  שנכנסים 
נפשו האדם צריך להיות מוכן וערוך לכך שיוכל להיות שהאור הזה ייעלם, 
ולמרות זאת, יתחיל מחדש, מכיוון שעצם ההתחדשות משנה את האדם 
לגמרי ומזככת אותו, עד שבאמת האדם נהיה חדש, וממילא יש לו הבנות 

חדשות ולב חדש, וקרבת אלוקים חדשה לגמרי.

והאתערותא דלתתא - ההתעוררות מלמטה שרוצים מאיתנו היא עצם 
זה שהגענו לצדיק לראש השנה ומשתטחים על קברו הקדוש, ומתפללים 
וכוספים להתחיל מחדש, ואז על ידי ראש השנה, והקיבוץ הקדוש, ובכוח 
אחד  כל  ואז  השם,  את  לעבודת  חדשים  רצונות  אחד  בכל  נכנס  הצדיק, 
יכול להיכנס לחיים חדשים, כי העבר נמחק ואינו קיים כלל, ואצל כל אחד 
ואחד נעשה 'איפוס כללי' ומקבלים מנוע חדש, ונעשה התחלה חדשה 
לגמרי, בכל מקום ובכל המצבים, ועל ידי זה מתחזקת אצל האדם האמונה 
בעצמו שהוא מסוגל ויכול לזכות להתחלה חדשה ואמיתית, לקבל עליו 
ובכוח  בבורא  חדשה  ואמונה  ושמחה,  יראה  מתוך  יתברך  מלכותו  עול 

הצדיק ההולך לפנינו, ועל ידי זה נזכה כולנו לשנה טובה וחדשה, אמן.



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו ת'חיה

אני נשאר ביניכם

להקיבוץ  לבא  לב  הכנת  מתוך  תבא,  כי  פרשת  שבת  לקבל  נבא 
מוהרנ"ת  דברי  לאור  הבעל"ט,  השנה  ראש  על  רבינו  של  הקדוש 
בהלכות בית הכנסת הלכה ה', שבהם מתגלה כח הצדיק לגלות אור 

החסד חינם שעל ידו נזכה להיכתב לחיים טובים ולשלום. 

תמצית המבואר בתורה ע"ח
המובן מדברי רבינו )לקו"ת סי' ע"ח( שלפי הכבדות והבטלה, 
אשר צורכי ההכרחיות של האדם מבטלים אותו מלימוד התורה, 
עד שזה יכול לגרום לאדם להיות בקושי כמו יהודי פשוט אשר 
לכן  בלבבו,  מאד  חלשה  היהדות  חן  של  הפשוטה  החיות  גם 

מציאות ההתקרבות לקדושת ישראל הוא ע"י התחזקות. 
המשכת  על  עומד  האדם  ותיקון  התשובה  עבודת  ועיקר 
חיות ויסודות של חן הקדושה, אשר זה מחזק ומאיר מציאות 
האמונה להתיישב בלב האדם תמיד גם בעת שהוא טרוד, ועי"ז 
יכול לעשות מה שבאמת עוד יכול לעשות, ללמוד ולהתפלל 
ולהרבות במצות ומעשים טובים בדרך פשוט, בדרך שיכול גם 
כל איש פשוט להיות קרוב להשי"ת ולמצוא הצלחה בתורה 
מתוך  לבא  מאד  להתעורר  יזכה  גם  הרי  ועי"ז  השם,  ועבודת 
יראה השם בפשיטות, לאור של יראה ותשובה שלימה ולהכנס 

לדרכי עבודת השם. 
והוא כשיתעורר להבין שעליו לשמוע היטב מחדש מה שרבינו 
ז"ל אמר בכח גדול בעמקות נפלא ונורא מאד, להודיע לו שאין 
שום יאוש בעולם כלל, ולהבין שזה מכוון אליו, להורות ולרמז 
לו לתוך המקום שנפל לשם והוא מסובב עם מניעות ועביות, 
נפשו  על  להמשיך  מחדש  להתחיל  שהוא,  במה  עצמו  לחזק 
זאת,  להמשיך  תמיד  יכול  שבוודאי  בדרך  מהקדושה  חיות 
ובוודאי יצליח מאד לשוב בתשובה שלימה לחזור אליו יתברך 

לזכות לשמחה וחיות באור התורה.
וטרוד  מאד,  פשוט  איש  שהוא  מי  אפילו  שלאורו  דרך,  יש  כי 
לקבל  לזכות  יכול  ג"כ  שעובר,  מה  עובר  וגם  מאד,  בפרנסתו 
לו הכח להזדרז לתפוס  יתן  חיות דקדושה שם במקומו, שזה 
מצות ומעשים טובים, והעוז לעמוד במלחמת היצר וכו', ללמוד 
הרבה ולומר הרבה בקשות וכו'. כי עיקר הריחוק הוא ע"י שיש 
מצבים שאינו יכול לעשות בשלימות, אבל ע"י תמימות וזהירות 
מהחכמות בזמן זה יכולים להכנס להקדושה למצוא חיות תמיד. 
שמונע  מה  כל  נגד  והמלחמה  התשובה,  מציאות  עיקר  וזה 

מתשובה מחמת החכמות שרוצה מה שאינו יכול. 
וכל כוחנו לזכות לזה הדרך, לעבור הגשר צר של עת הריחוק 
וחסרון הכח להוציא לפועל דבר שלם בעבודת השם כשנאבד 
האמיתי  להצדיק  ההתקשרות  ע"י  הוא  והכח,  החיות  ממנו 
"האיש פשוט הגדול", שהוא מחיה כל העולם וכל הפשוטים, 
וגם כל התלמידי חכמים והעובדים, שגם הם נמצאים בעולם 

הגשמי ובהכרח מתבטלים הרבה מדרגת לימודם ועבודתם. 
כי עיקר האדם הוא החיות שבלבו, מציאות החיים שנקרא חיים 
ועיקר קדושת כל אדם הוא לפי  ועבודת השם,  באור התורה 
דרגת החיות שיש לו מאור השגתו בתורה ותפילה והתעוררות 

לבו בזיכרון האמונה והדעת, וזה כל חיינו ואורך ימינו. 
וכל בר דעת יבין שאנו מוכרחים למצוא מקור של חיות שיאיר 
לכל העתים והמעברים שיכולים לעבור על כל אדם בכל דרגא 
בדרך שנעלם ממנו אור החיות, גם לתוך הזמן שטרוד ועול כבד 
השם  ביראת  מעמד  להחזיק  כח  אז  גם  בו  שיהיה  עליו,  רובץ 
בפשיטות ומתיקות, וגם בכל מה שבא להחליש דעתו וכו' ימצא 
חן של אור האמונה להחביא נפשו בתוך האמת, שהשי"ת רואה 
הרצון שלו וכל מה שזוכה לחטוף זה יקר וגדול מאד מאד, כי 
עי"ז יהיה בו הכח לא ליפול ולא להתרחק מהשי"ת, רק לעמוד 

נגד נסיונות חן השקר והבלי כבידות העולם.
באור  העולם  כל  את  שהאירו  הצדיקים  כח  נפלאת  זאת  והנה 
האמונה והתמימות, אשר עי"ז יכולים להיות קרוב להשי"ת תמיד, 
אמת  וחן  חיות  עלינו  ממשיך  אשר  השלם  הצדיק  בכח  זה  וכל 
מתוך האוצר המנוצר, האוצר של חיות, שהוא כל מידות הרחמים 

והצדיק  מקום,  לכל  קדושה  ומאיר  העולם  שמחדש  הגדולים 
האמת שעלה ונתעלה לשורש הרחמים בבחי' שפע החסד בחי' 
וכו', הוא מאיר  לכל נפש כח התחדשות ודעת  כי לעולם חסדו 
אמת שהשי"ת נמצא איתנו תמיד ויכולים להיות קרוב להשי"ת 
בכל דבר, אשר עי"ז יכול להאדם לבא גם לעשות כל מעשיו לשם 
שמים בבחי' תיקון והתעלות יחודא תתאה וכו', וזאת בכח החסד 
שמבטל ההסתרה והעביות, כח הדין של העולם, באור החסד אור 

מ"ה החדש שמאיר במידות הרחמים. 
ועי"ז יוכל גם האיש הכי פשוט למצוא חיות דקדושה, חן אמת 
מציאות  להרגיש  בפשיטות,  עת  בכל  שמים  יראת  של  וחיים 
אותו  שמטעים  מהחכמות  ולהזהר  לאמונה  להתעורר  השם 
לבקש מה שאינו יכול, כי יש דרך להיות קרוב להשם אפילו בעת 
לסבול  שיכול  ממה  יותר  ונמשכים  מאד  מכבידים  שהטרדות 

וכו', שעי"ז יכולים להתחזק תמיד ולבא אח"כ לתורה ועבודה. 
מה  היינו  פשוט,  איש  בבחי'  הצדיקים  עבודת  ע"י  נמשך  וזה 
שנדמה ונראה לפעמים שהצדיקים עוסקים בשיחת חולין עם 
אנשים ומתנהגים כאנשים פשוטים, ונדמה שבטלים מהתורה, 
לכל  חיות  נוראה להחיות העולם, לתת  וכ"ז חלק של עבודה 
לתוך  רחמים  להמשיך  דרגתם  קדושת  מנוראת  הפשוטים 

עביות העולם הזה, כדי להחיות נפש כל חי. 
כי כמו שיש החיות של לימוד התורה ועבודת השם, שזה בחי' 
לארץ  הדרך  בבחי'  שאנו  זמנים  יש  כך  ישראל,  ארץ  קדושת 
התורה  שקבלנו  לפני  שהיה  החיות  המשכת  בחי'  ישראל, 
כ"ו הדורות  לעולם חסדו שנאמר על  כי  בחי' הכ"ו  והמצוות, 
מתנת  אוצר  בבחי'  החסד  שורש  שהאיר  תורה,  מתן  שלפני 
ע"י  השם  עבודת  של  מציאות  ולהיות  העולם,  לקיים  חינם 
הרצון להשי"ת באמת, ומשם קיבל העולם חיות. וזהו האוצר 
להתקרב  שמבקש  מי  בשביל  עכשיו  גם  המוכן  חינם  מתנת 
להשי"ת תמיד גם בזמן שנעלם ממנו חיות אור התורה מחמת 
זה החיות נמשך על מי שמתדבק באור  כי  והנפילה.  הטרדה 
הצדיק, שעי"ז יכול להתקיים בדרכי עבודת השי"ת לעבור כל 

המניעות לזכות ליראת השם דרגא אחרי דרגא. 
כלל,  יאוש  שאין  האמת  לדעת  צריך  מאד,  שנפל  מי  גם  לכן 
ובתנועה אחת בהתחזקות אחת יוכל להתדבק בחיות הקדושה, 
ויצא ממה שמרחיק ומבלבל אותו, ויעזוב כל תוספת החכמות 
לאור  יחזור  ומיד  מאד,  אותו  שמרחיקים  היתרים  והבלבולים 
גם  לקבל  רבים  ברחמים  פשוטה  ידו  אשר  להשי"ת,  החיים, 
אותך, תמיד בכל עת, ואם יחיה נפשו יבא לעשות מה שעוד 

יכול לעשות, ויזכה לתקן הכל כי אין שום ייאוש בעולם כלל.

עיקר עבודת האדם הוא בבחינת "דרך"
וכו' נתגלה  כאשר יצאנו ממצרים וקבלנו התורה בקול שופר 
מציאות הקדושה והחיות של התקרבות להשי"ת באור התורה, 
מציאות עבודת הבורא שמקרב הנפש להשי"ת ומעלהו מעלה 
דקדושה,  חיות  מלאים  ואנו  כהנים  ממלכת  אנחנו  כי  מעלה, 
ומתוך  השם.  מלכות  לגלות  הוא  חיינו  ותפקיד  ושליחותנו 
התעלות זאת התקדמנו להיות עתידים להיכנס לארץ ישראל 
כל  לקדש  והאמונה,  הדעת  לאור  העולם  כל  להעלות  כדי 
מחשבתנו ומעשינו בתוך השראת אור השכינה ששורה בארץ 
ולתקן  והמוחין,  החיות  ממקור  ברכה  שפע  ומשפיע  ישראל, 

עולם במלכות שמים. 
אבל אחרי שחטאנו בעגל, כל קיומינו ע"י מה שמצאנו רחמים, 
ואלו הרחמים שהתגלו בימי אלול, כשעלה משה רבינו לפעול 
רצון ורחמים וקבלנו לוחות שניות ביום הכיפורים  עם בשורת 
הסליחה והמחילה שנקבע גם לדורות עולם, ואז הדרך לזכות 
לתקן  שעלינו  מה  ע"י  אחרת,  בדרך  היה  ישראל  לארץ  לבא 
בדרך  לעבור  שעלינו  ישראל,  לארץ  הדרך  בחי'  היינו  הדרך, 

ארוכה מ"ב מסעות בתוך מדבר נחש שרף וכו'. 
כי עיקר התיקון עכשיו הוא דייקא ע"י בחי' ה'דרך', בחי' מה 
שהאדם טרוד על המחיה וקיום הגוף ומתוך זה מתחזק למצוא 

האמונה, מתוך מה שהולך במדבר ודורך על הרע, ומקדש גם 
את המקום הזה שהוא רחוק מאד מטוב, וכך דורך ומבטל כח 
לתוך  הקדושה  נפילת  ומתקן  וטרדה  מלאכה  בכל  שיש  הרע 

ענין זה שמטריד אותו. 
ע"י  לשם  שבאים  המקומות  כל  ומעלים  מקדשים  ישראל  כי 
את  פעם  בכל  תקנו  אז  וכאשר  להשי"ת,  והרצון  המחשבה 
פעם  ובכל  ישראל',  לארץ  'הדרך  בחי'  את  שם,  שהיו  המקום 
הקימו שם את המשכן ונתהפך להיות שם בחי' ארץ ישראל, 
כך עכשיו ע"י מה שאנו מתחזקים מתוך המניעות והטרדות, 
אח"כ אנו באים להתחדשות ותיקון מה שיש לתקן. וזהו כלל 

תיקון הגלות.
ולכן מתנהג העולם בדרך זה שיש טרדות בשביל פרנסה, ויש 
מציאות של טרדות ומניעות שעוברים על האדם מאד, כי יש 
והמקומות  העניינים  לתקן  כדי  גדולה,  בהשגחה  מכוון  בזה 

האלו, ע"י שיתחזק שם בתמימות ובדרכי האמונה.
בו  אין  ממש  ולפעמים  וגשמיות  לעביות  נופל  כשאדם  וגם 
הטרדות  כל  בתוך  השם  וקרבת  מנוחה  למצוא  להתחזק,  כח 
שום  שם  שאין  רע  במקום  שנמצא  עצמו  רואה  כי  הנוראות, 
דרך, רק מדבר מלא נחשים ועקרבים. שזהו מציאות בחי' הדין, 
כי מה שהאדם נכשל וכו' גורם ריחוק וחסרון החיות דקדושה, 
עד שח"ו יכול להיות נמשך אחר חיות הרע, שהוא כח הגוים 
של  מהקביעות  אותנו  ומרחיקים  הקדושה  על  שמכסים 
הקדושה, מקדושת ארץ ישראל, ואומרים שאנו גזלנים כי זה 
שלהם. וכך היצר מפיל את האדם לחשוב שהעולם הוא סתם 
ריק ואין בזה פעולה של התגלות כבוד השם, וכך אין בנפשו כח 

לגלות הקדושה, כי העביות חזק ממנו. 
ולכן כל חיותינו הוא ע"י הארת אור רבינו ז"ל, שמאיר לתוך כל 
אדם את החיות והכח של החסד הגדול שהיה מעולם להחיות 
הבריאה, ולהעלותה להיות עולם של השי"ת, אשר משם נמשך 
עלינו חיות וכח להוריד מאתנו חושך הכבדות וריקנות, טרדות 

העולם הזה, להתחדש תמיד באור החיות דקדושה. 

הנסיעה לצדיק בר"ה – ממשיך החסד חינם
ויסוד המתקת הדין והתגלות מלכות שמים הוא בראש השנה 
שבו נברא העולם, ולכן עלינו לנסוע להצדיק, להתקשר למקור 
החיות והחסד, שיתן בנו כח להתחדש להתגבר ללכת בדרכי 
ולהחתם  להיכתב  ולזכות  חדש  חיות  לקבל  שנוכל  התשובה, 

לחיים טובים. 
כי בר"ה עלינו לחדש את העולם, לגלות תרועת מלך - התגלות 
כבוד השם בתוך העולם הזה, למצוא דרך של חיים אמיתיים 
לקדש הכל באור התורה, שזה בחי' הדרך לארץ  ישראל, שעי"ז 
כל  ולקדש  השם,  לעבודת  להכנס  האמונה,  לאור  לבא  נזכה 
מעשינו באור התורה, שזה בחי' קדושת ארץ ישראל, שעיקר 
התגלות אורה הוא בר"ה, כמ"ש "תמיד עיני השם אלקיך בה 

מראשית השנה וכו'". 
כי ע"י ההתחזקות בתשובה ומה שאנו מתגברים מאד למצוא 
את הדרך, דרך חדשה לשוב להשי"ת, עי"ז מתגלה אור החסד 
של האוצר מתנת חינם, שורשי מידת הרחמים- מצח הרצון, כי 
"זה היום תחילת מעשיך", ובר"ה נברא העולם בחסדו בעשרה 
בעולם,  דבר  כל  בתוך  שנמצא  הקדושה  כח  היינו  מאמרות, 
ואדם הראשון היה עליו להאיר אורם לתקן הכל, אלא שע"י 
חטא עץ הדעת נעלם אור החסד ונאבדה הדרך, ובכל ר"ה עלינו 
לגלות מלכות השם, ע"י מה שאנו מקדימים לעסוק בתשובה 
ומחפשים לצאת מה שכבדות הטרדות גורמת לנו, ועי"ז אנו 

חוזרים למצוא את בחי' הדרך לארץ ישראל. 
לשורש  שעולה  הצדיק  באור  בר"ה  מאד  להתקשר  יש  לכן 
מתחזקים  אנו  כאשר  התשובה,  דרך  שערי  לפתוח  הרחמים, 
שיהיה,  איך  לעשות  שיכולים  מה  כפי  הלב  וצעקת  בתשובה 
בפרט בערב ר"ה על ציונו הקדוש של רבינו, כדי לתקן כל חטא 
ופשע שיכול לגרום העלמת הדרך לארץ ישראל, ועי"ז מתגלה 

נמצא,  לבד  הוא  שהשי"ת  סלה,  הכבוד  מלך  מציאות  בר"ה 
הוא ברא הכל בשבילנו, הוא המנהיג המשגיח והשליט ומושל 
כדי  חיים  ונותן  הזה  לעולם  אותנו  שולח  והשם  בכל,  כרצונו 
שנתקן את מציאות העביות הזה, להחזיר הכל לקדושה, לברר 
הניצוצות שמתחדשים לעלות בשנה זו וכו'. ועי"ז אנו יכולים 
ללכת בדרך לארץ ישראל, לבא למה שאנו צריכים לבא, כי יש 

בנו כח החיות דקדושה תמיד. 
ידי  על  לגאולה  התקוה  עיקר  הוא  רבינו  של  הר"ה  וקדושת 
משיח צדקינו, ולכן מבקשים על צמיחת קרן משיח וכו', כי בזה 
היום ברא העולם בחסד חנם, ואע"פ שנעלם החסד וכו', הצדיק 
השם,  וחסד  דקדושה  החיות  מציאות  ושנה  שנה  בכל  מגלה 
שעי"ז יכולים למצוא התקרבות להשי"ת ושמחה תמיד ולזכות 
לגאולת עולמים. כי ע"י שאנו עומדים בתשובה לבטל ההסתרה 
להשם  קרוב  להיות  ויכולים  לנו.  שייך  הכל  שבוודאי  ומגלים 
העובדי  וממשלת  הדין  כוחות  ונופלים  נכנעים  עי"ז  תמיד, 
כוכבים, ונתגלה הדעת, קדושת ארץ ישראל שעי"ז אנו זוכים 

להזכר ולהכתב לחיים, חיים אמיתים של אור התורה תמיד. 

עיקר העבודה בר"ה – פשיטות ותמימות
בפשיטות  הוא  ועשי"ת  השנה  בראש  העבודה  עיקר  ולכן 
אל  שבים  הכל  אז  כי  כלל.  חכמות  שום  בלי  גמור  ובתמימות 
הלב  מעומק  יתברך  להשם  וצועקים  ומתפללים  האמת, 
בתחנונים  ומבקשים  כלל,  חכמות  בלי  ובתמימות  בפשיטות 
כמ"ש "כי על רחמיך הרבים אנו בטוחים ועל חסדך אנו נשענים", 
"כי עם השם החסד והרבה עמו פדות", כי אז מקבלים כולם הכח 
והחיות לצעוק להשם בתמימות, שזה פותח את האוצר מתנת 
חנם, ומאיר בישראל דרכי רבינו האמיתיים להתנהג רק בתמימות 
ופשיטות באמת ובאמונה שלימה בלי שום חכמות כלל, ותמיד 
לבקש ולהתבודד בבחי' בקשת מתנת חנם, ועי"ז לבא לבחי' א"י 

לדרכי העבודה. 
תיקון  התחלת  אז  כי  וכו',  הדורמיטא  ענין  כלל  להבין  יש  ובזה 
מבחי'  חיות  להמשיך  לשוב  ועלינו  החיות,   וחסרון  ההסתרה 
אנו  וכאשר  ודורמיטא.  שינה  בבחי'  נעלם  שהוא  חינם,  החסד 
שיש  מה  לתקן  תשובה  ע"י  השי"ת  מציאות  לגלות  מחפשים 
לשורשי  שעלה  הצדיק  מכח  החסד  אור  להמשיך  עלינו  לתקן, 
הרחמים, וכוחו גדול להמשיך החסד חינם גם לתוך עומק החושך, 

כי מסלק מוחו וכו'. 
וזה כלל עבודתנו בר"ה להמשיך החסד לתוך בחי' השינה, לגלות 
תקיעת  ע"י  אח"כ  שמתגלה  החסד  שפע  חינם  מתנת  האוצר 
היה  לא  שעוד  מה  להאיר  החסד  שפע  מתחדש  אז  כי  שופר, 
בחי'  שהוא  שופר  בקול  המוחין  ומתחדשין  כזה,  חסד  בעולם 
קבלת התורה, כי מתבטל השינה, ומתגלה חיות גדול דקדושה 
לתשובה  זוכים  שעי"ז  לגמרי,  הדינים  כל  ומבטל  שממתיק 
שלימה ללכת בדרך החיים תמיד, לבא לתשובה שלימה לקדש 
כל מה שעושים גם בדברי הרשות, ע"י מה שביום הדין נמשך 
הקדושה והחיות  בבחי' קול שופר מתוך המיצר וצעקת הלב 
החסד  אור  מרחב  מתגלה  שעי"ז  הגדול,  שופר  קול  להמשיך 
חינם שפע הרחמים שממתיק כל הסתרה. וכמו שכיבוש א"י 
ע"י יהושע היה בקול שופר, כך מתעוררים המוחין ע"י השופר 

שהוא בחי' כיבוש א"י.
עמקות  מתגלה  כי  ולאחריה,  לפניה  פשוטה  תוקעים  ולכן 
דרך ההתחזקות, ועיקר עצת האדם בכל עת שהוא פשיטות 
ולעשות  להתפלל  בפשיטות  מתחילים  אנו  כי  ותמימות, 

תשובה כפי מה שיכולים, אשר עי"ז הרי נמשך בחי' הדרך 
היינו  תרועה  בבחי'  מתגלה  שזה  החסד,  התגלות  לא"י 

אור התורה, ע"י שברים שאנו זוכים לשבר ליבנו לפני 
ועי"ז אנו מקבלים את עמקות דרכי  השם באמת, 

נזכה  וכך  שלאחריה.  פשוטה  בחי'  הפשיטות, 
ולהיות  ה'יום,  כ'ל  י'גילון  ב'שמך  לבחי' 

בשמחה תמיד.

לאחר השואה האיומה היתה העיר אומן, כמו עוד ערים רבות באוקראינה, 
כמעט שוממה מיהודים. את מעט שארית הפליטה שנותרה אחרי עזיבת 
הנאצים הארורים ימ"ש, באו הקומוניסטים הרשעים והחריבו והרסו כמעט 

עד היסוד. 
אך לא רק את החיים הם רדפו, כי אם גם את שוכני העפר. בשנת תש"ו, 
רבינו  ציון  שבו  הקדוש  העלמין  בית  היה  המלחמה,  שהסתיימה  לאחר 
הקדוש, הרוס בחלקו. האוהל העתיק שעל הציון, נחרב בהפצצה גרמנית 
ורק יציקת המלט נותרה, כשהיא סדוקה, עדות כי כאן חלקת מחוקק ספון. 
ואז, בשנת תש"ז, פונו כל המצבות מבית העלמין והשלטון הקומוניסטי 
הכריז על השטח כולו כאזור המיועד לבניית בתי מגורים ופתח במכרז על 

חלקות קרקע למכירה, למרבה הצער והכאב.
בעיר למברג התגורר רבי זאנוול, משרידי חסידי ברסלב, נכדו של רבי זאנוול 
החדשות  הגיעו  לאוזניו  ברסלבר.  משה  רבי  של  אחיו  מוהרנ"ת,  תלמיד 
מחשבתו  על  להעלות  יכל  לא  הוא  בקרבו.  התפלץ  ולבו  מאומן  הנוראות 
כי ציון רבינו הקדוש, מקום תקוות כל בית ישראל, יחולל ומעליו יבנה בית 
מגורים. הוא נרתם מיד להצלתו. היות ולא היה תושב אומן, נמנע ממנו לקנות 
ולכן הגיש את הבקשה בשם ר' מיכל הגר  בעצמו את החלקה שבה הציון 
שהיה תושב אומן. את הכסף לקניית החלקה תרמו לו חסידי חב"ד בלמברג. 

השלב הראשון בוצע לשמחתו הרבה; החלקה הועברה לידיים טובות. 
כעבור מספר שנים החל רבי זאנוול לבנות בית צמוד מקום גניזת רבינו, כשהוא 
לציון  ממש  סמוך  נבנה  החיצון  כשהקיר  מחושב,  באופן  בנייתו  את  מתכנן 

וחלון הבית מכוון לקצה הציון, כך שלא יתאפשר לבנות על המקום הקדוש. 
את  למצוא  וכדי  הציון,  של  המדויק  המקום  את  לשמר  רצה  זאנוול  רבי 
יסודות העץ של האוהל שנחרב, החל חופר באדמה )לא היתה אפשרות של 
פגיעה בקברו של רבינו חלילה, היות ובאוקראינה נהגו לקבור את הנפטרים 
את  למצוא  הצליח  לא  שחפר,  ככל  אך  לפחות(  מטרים  שני  של  בעומק 
העמודים. פרץ רבי זאנוול בבכי וקרא: "רבי! רבי! אייכם?" כשירד הערב, 
הפסיק לחפור. בלילה, בחלומו, והנה רבינו הקדוש לבוש מלבושים נאים 
ניצב על מקום ציונו. רבי זאנוול לא יכל לעצור בעצמו ושאל: "רבי, האם 

בכוונתכם ללכת מכאן?" ורבינו משיב: "אינני הולך, אני נשאר ביניכם"
 - - - עם בוקר, חזר רבי זאנוול לחפור במשנה מרץ והנה מצא את העמודים 
הישנים, בו במקום יצק מלט על השטח כולו, באורך 2 מטר ורוחב 80 ס"מ.

לא ארכו הימים, ולשלטון הרשע, שרצה למחוק כל זכר ליהדות, נודע כי 
הם  לתפילה.  מוקד  עבורם  מהווה  שוב  והציון  עליהם  הערימו  החסידים 

שיגרו איום לר' מיכל הגר כי עליו למכור את הבית באופן מידי לגוי.
הגוי שקנה את הבית קיבל הוראה ברורה: למנוע מהחסידים לבוא ולהתפלל 
בחצר ביתו. הוא מילא את ההוראה בנאמנות ואדיקות ואף הציב זוג כלבים 
מטשקנט  כמו  ביותר,  רחוקים  ממקומות  שבאו  אנ"ש  בחצרו.  אימתניים 

הרחוקה, גורשו מהמקום כלעומת שבאו וצערם וכאבם עלה עד לשמיים.

לפעול  החל  ביניכם',  נשאר  'אני  שהבטיח  הקדוש  הרבי  של  כוחו  אולם 
בדרכים נעלמות, מדי לילה החלו נשמעים נקישות מסתוריות על דלת בית 
הגוי. הלה היה קם, פותח את הדלת ומביט כה וכה ואין איש. לאחר לילות 
על  במשטרה  תלונה  הגיש  הנכרי,  הדייר  של  שנתו  הופרעה  שבהן  רבים 
שאלמונים מטרידים אותו בלילות. מספר שוטרי חרש נשלחו להציב מארב 
ותדהמתם  ולתפוס את המטרידים בשעת מעשה, אך למרבה הפתעתם 

שמעו גם הם את הנקישות, אם כי לא ראו איש בכל הסביבה!
שמועות החלו להתפשט בין תושבי אומן הנכרים, כי הבית 'מכושף', היו 
שאמרו כי העובדה שבעל הבית מונע מהחסידים לבוא ולהתפלל במקום, 

הזמינה עליו רוחות רפאים.
לאחר שנה תמימה שבה החרידו הדפיקות המסתוריות את שנתו של הגוי, 
ולאחר שנפל למשכב, אחזוהו פחד ובהלה והוא מיהר למכור את הבית ובלבד 
שבאו  לחסידים  התנכלה  כקודמה,  החדשה,  הבית  בעלת  ממנו.   להיפטר 
לחצרה, עד שיום אחד, חלתה בתה, וכשבאו אנ"ש בניסיון להיכנס לחצרה, 
סיפרה להם על מחלת בתה, הם אמרו לה שאם תתן להם להיכנס לחצרה, 
יתפללו על שתתרפא, ואכן, היא נרפאה. מאז נהגה בעלת הבית הגויה כבוד 
בחסידים, כשהגיע ר' גדליה פלייר בשנת תשכ"ו למקום, נוכח לראות ביחסה 

הטוב, כשאף הכינה לבאים ספסל לישיבה ומים לנטילת ידיים.
כך, באופן מופלא ביותר, נשמר ציון רבינו הקדוש עד לימינו אנו, כשרבבות 

מישראל באים אליו להתפלל בכל השנה כולה, ובפרט בראש -השנה..



בני הנעורים
ראש השנה

עלהו לא יבול

יש לי פחדים מיום הדין אם אצא זכאי?

את  מאוד  לשמור  לאדם  שיש  כ"א(  הר"ן  )שיחות  אמר  רביז"ל 

שבוודאי  טובות  מחשבות  רק  לחשוב  השנה,  בראש  המחשבה 

יטיב עמנו השי"ת ויתן לנו שנה טובה.

ואין זו רק עצה טובה, אלא כיון שעיקר עבודת ראש השנה הוא, 

ולהאמין  הבטחון,  את  לתקן  הוא  ה'  והמלכת  ה',  את  להמליך 

שבוודאי השי"ת משגיח עלינו ורוצה בטובתינו. 

מהו עיקר עבודת ראש השנה? 

אך  השנה,  ראש  עבודת  בעניין  רביז"ל  בספרי  נכתב  מאוד  הרבה 

לחשוב  המחשבה  את  ולרכז  המחשבה,  את  לטהר  הענין  כלליות 

רי"א(,  סי'  )ליקו"מ  המלך  שהוא  הבורא  ממציאות  מחשבות  רק 

וזהו הפירוש להמליך את ה', להחזיר לעצמנו את ההכרה והרצון 

שה' הוא המלך. 

ענין ראש השנה עומד אצלי בסתירה, כי מצד אחד אנו מתכוננים 

עיקר  שני  מצד  אך  בדין,  זכאים  לצאת  ומשתדלים  הדין  ליום 

על  מבקשים  אנו  אין  וכמעט  ה',  מלכות  גילוי  על  היא  התפילה 

עצמנו שנזכה לשנה טובה.

הדרך הטובה ביותר לצאת זכאי בדין, הוא על ידי שהאדם מכניס 

עצמו להתפלל על כבוד המלך, ומעורר עצמו ברצונות וכיסופים 

להמליך את ה'. ועל כך מידת הדין דנה את האדם, כמה הוא לקח 

וכאשר אדם חוזר להמליך  והמליך את עצמו,  את הכבוד לעצמו 

את ה', ממילא אי אפשר לדון אותו.

אנו  זאת  בכל  מדוע  טובים,  חיים  על  לבקש  ראוי  אין  אם 

מבקשים זכרנו לחיים?

ידי שאדם מבקש  ה', הרי שעל  כיון שאנו רוצים להמליך את  א[ 

מה' שיתן לו חיים טובים ופרנסה ובריאות וכו', בזה בעצמו הוא 

ממליך את ה', על ידי שהוא מגלה שכל השפע הוא רק מאת ה'.

של  טובים  חיים  הוא  טובים,  לחיים  הבקשה  עיקר  ובאמת  ב[ 

רוחניות, שיהיה שנה בו נמליך את ה', שזהו עיקר החיים. 

תכתב  טובה  "לשנה  פנים  בהארת  לרעהו  איש  מאחלים  כך  ועל 

צדיקים  של  בספרן  ולשלום  טובים  לחיים  לאלתר  ותכתב 

אמיתיים" כלומר שנזכה להתקרב לצדיקים, ונרגיש אור תורתם 

הק' שהשאירו בספריהם. )ליקו"ה תפילין ה', סוכה ז' פקדון ה'(

למה מאריכים כל כך בתפילות בראש השנה?

מציאות  לבנות  המלכות,  קומת  את  בונים  אנו  אלו  בימים 

של מוח נקי וצח, המאיר באור של דעת והכרה בהשי"ת, 

והפירוש המעשי של המלכת ה' הוא שנוכל להתפלל 

ולדבר עמו כל השנה, לשיר ולשבח אותו, ולבקש 

ממנו כל צרכינו. ולכן אנו עוסקים הרבה 

בימים אלו בצעקות ותפילות.

ומשום כך באמת יש להיות ראש השנה אצל הצדיק, מחמת שכל 

עיקר סיבת הקושי בתפילה הוא מחמת שהסטרא אחרא בלע את 

כי המח שלנו, וטמא אותו בכל מיני טומאות. ובראש השנה הצדיק 

הקדושות  כל  את  ממנו  ולהוציא  עמו,  להלחם  עצמו  על  לוקח 

הפה,  לנו  ויפתח  המח  קדושת  לנו  שיחזור  עד  מאתנו,  שבלע 

להדבק באור אותיות התפילה, ולהשיח לבנו לפני ה' )עיין בצוואת 

רביז"ל ליקו"ת סי' ח'(. 

מרוב אריכות התפילה אני מאבד את הריכוז ואת החשק באמצע?

זהו טובה גדולה, כי בשביל להלחם עם הסטרא אחרא, ולגרום לו 

להקיא את כל הקדושות שבלע ממך כל השנה, הוא דווקא על ידי 

שנופל עליך קטנות, ואתה בכל זאת מתעקש להוציא את המילים 

מפיך בכח, וזה גורם לסט"א להקיא את הכל, )שם ובליקו"ה ברכת 

הריח ד', שהצדיק נותן הכח לכל אחד ללחום עם הסט"א(.

ראש  של  גדול  הסוד  זהו  כי  בתפילה,  מהקטנות  תבהל  אל  ולכן 

יש לעסוק בתפילות בתמימות  ואז  יש קטנות  השנה, שמתחילה 

השופר  בתקיעת  שנעשה  עד  ואור,  דעת  שום  בלי  ופשיטות 

המתקה גדולה ומאיר אור הדעת.

למה עושים כזה רעש גדול מקריאת החזן "המלך"? ובפרט 
לפי מנהגינו שמוחים אז כפיים?

זהו העיקר בראש השנה, להושיב את המלך על כסאו. ולכן אומרים 

ויום  שבת  בכל  כמו  היושב"  "המלך  ולא  כסא"  על  יושב  "המלך 

טוב, כי בכל השנה אנו אומרים "היושב" כמו מי שיושב כבר, אבל 

בראש השנה אנו אומרים "יושב" כי בשעה זו אנו כביכול מתחילים 

להושיבו על כסא מלכותו.

וזהו הזמן הראוי לעורר הרצונות והכיסופים למחוק את כל העבר 

ולקבל עול מלכות שמיים.

המלך  את  להושיב  ממש  זוכה  אתה  זו,  שבמחשבה  והאמן  ודע 

על כסאו, כי זהו רצונו יתברך שיבוא אחד מגושם מלא בתאוות, 

וימליך אותו. 

"המלך",  בצעקת  כפיים  למחוא  שלומנו  אנשי  אצל  נהגו  ולכן 

להמליכו עם כח המדמה שלנו, ולצייר בנפשנו בציור גשמי שאנו 

לראשונה,  מלכותו  כסא  על  העולה  המלך  לפני  ממש  עומדים 

ומרוב התרגשות, הקהל מוחים כפיים לכבודו. 

שהוא  או  החג,  תפילות  של  בניגונים  מיוחד  עניין  יש  האם 
סתם לשם יופי ופאר?

בניגונים  והפיוטים  הקדושים  "התפילות  לנגן  ישראל  נוהגים 

מתוקים ונוראים", כי בזה מעוררים את הנפש לראות את השכינה 

במלא תפארתה, בחיבור הלב בהשתוקקות גדול מאוד. 

ובניגונים אלו מתגלה קדושה גדולה, ויש להשתתף בעת הניגונים 

יחד עם הציבור לעורר הלב להכיר יופי השכינה, )ליקו"מ סי' מ"ב, 

הל' חזקת מטלטלין ה'(.

הלכה פסוקה
  מאת הרה"ג ר' שמעון אנשין שליט"א

   מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן
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יפוצו מעיינותך חוצה
השבוע הצלחנו בעז"ה ובזכותכם להגיע 

לבנימינה

בשבוע הבא אנו מעוניינים להגיע גם להרצליה
אולי אתה תביא אותנו לשם?

054-8441059 

הר"ר שלמה ברוך שימון הי"ו - ביתרבנימינה
לרגל שמחת הולדת הבן נחמן דוד נ"י
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

ברכת מזל טוב 
לחברינו היקר והמופלג אוצר כלי חמדה 

הדבוק באור הצדיק
הרה"ח ר' יהודה א.מ.צ. דייטש שליט"א 

מראשי ישיבת דרכי תורה ירושלים
 ומתיבתא דחסידי ברסלב מאנסי

לרגל שמחת הולדת הבן 
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

המברכים מקרב לב
חבורת מאירת עינים דחסידי ברסלב 

הר"ר שמואל מאיר בר"ש ברי"נ אנשין  הי"ו  
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נתן ב"ר דניאל ברגשטיין  הי"ו  
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר ישראל נחמן בר"י ברי"נ אנשין   הי"ו   
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר מנחם מרדכי ב"ר צבי קניג הי"ו  - בית שמש
  לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן בר"ד  ברגשטיין  הי"ו  - בורו פארק
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר דוד  ב"ר נחמן שמעון  קרמר  הי"ו  - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר זאב ב"ר משה ליברמנש  הי"ו  - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יעקב אהרן פלטניק הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר  גדליה נח ליכטר הי"ו  - בית שמש
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו נחמן א. פ. נ"י

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר  מאיר יהוסף רוטברג הי"ו  - ירושלים
לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח  מרדכי יעקב נ"י

ומחותנו
 הר"ר  דוד אפל  הי"ו  - ירושלים

לרגל שמחת אירוסי הבת
בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

מזוודה שיש בה מוקצה

כללי ההלכה השייכים לזה

א. דבר מוקצה המונח על חפץ המותר בטלטול בשבת או ביו"ט, אזי מקבל החפץ המותר כל 
דיני המוקצה. ואפילו לאחר שהוסר המוקצה ממנו, נשאר עדיין באיסורו. וזהו הנקרא 'בסיס 

לדבר האסור'. 

שהמוקצה יהיה מונח  )א(  ב. אך אין הדברים אמורים אלא כאשר יתקיימו בזה כמה תנאים: 
בכוונה  כלומר  'מדעת',  שהניחו  )ב(  החג.  או  השבת  תחילת  של  השמשות  בית  זמן  כל  עליו 
ברשות  אחר  מישהו  או  החפץ  של  הבעלים  שהניחו  )ג(  שם.  אותו  ששכחו  ולא  שם  שיהיה 
הבעלים. )ד( שמונח שם רק דבר מוקצה. אבל אם יש שם גם חפץ של היתר, והוא חשוב יותר 

מחפץ המוקצה, לא נעשה בסיס. )קיימים עוד הרבה פרטי דינים, אך העתקנו רק הנחוצים לעניננו(.

ג. אכן גם באופן שלא נעשה בסיס, מכל מקום כל עוד שהמוקצה מונח שם, אסור לטלטל את 
חפץ ההיתר. ולכן לכתחילה יש להסיר את המוקצה בערב שבת או החג. ואם לא עשו כן, אזי 
אם רוצים לטלטל את חפץ ההיתר בשבת או בחג, הדין כך: כשיש אפשרות לנער את המוקצה 
ממנו מבלי לנגוע במוקצה עצמו, צריך לעשות כן. ואם אין אפשרות לנערו, כגון שבגלל זה 
המקום  עם  להשתמש  אפשרות  תהיה  לא  שאז  או  יתקלקל,  המוקצה  או  דבר,  איזה  יקלקל 

שהמוקצה נפל שם - מותר לטלטל את חפץ ההיתר ביחד עם המוקצה. 

למעשה במזוודה שיש בה מוקצה

א. לכתחילה יש להשתדל מאוד להוציא לפני שבת או החג, את כל דברי המוקצה המונחים בה. 
ואם לא הוציאום, יש להתנהג כמבואר להלן, כי בדרך כלל יש בזה מתנאי בסיס האמורים לעיל.

אם בכל זאת נשאר דבר מוקצה במזוודה והיה שם כל זמן בין השמשות בכניסת השבת -  ב. 

נעשית המזוודה מוקצה, ונשארת מוקצה אף אם דבר המוקצה איננו שם כבר. ועל כן אסור 
לטלטלה כדרכה, אבל מותר להזיז אותה עם הרגליים. 

ג. אם המוקצה מונח בתוך המזוודה, ולא במכסה, מותר לפתוח את המזוודה מבלי להזיז אותה 

ולהרים את המכסה, ולהוציא ממנה דברים המותרים בטלטול שלא מונח עליהם חפצי מוקצה. 
אבל אם מונח עליהם מוקצה, אסור להזיז את המוקצה. ויש אופנים שאסור גם לקחת את חפץ 
ההיתר ]כי הדין תלוי אם הניחו 'מדעת' או לא. ויש לשאול שאלת חכם כדי לברר זאת[. אבל אם 

המוקצה מונח במכסה, אסור לפתוח את המזוודה. 

ד. במה דברים כשהמוקצה הוא 'מוקצה מחמת גופו' ]כגון שטרי או מטבעות כסף[, או 'חסרון 
כיס' ]כגון דרכון, כרטיס נסיעה, מצלמה[. אבל אם הוא 'כלי שמלאכתו לאיסור' ]כגון סלולארי, 
או  היתר.  דברי  ממנה  להוציא  צורך  יש  כאשר  המזוודה  את  לטלטל  מותר  כך:  הדין   - עט[ 

כשחוששים להפסד דבר ההיתר. או כשהיא מפריעה להשתמש במקום שהיא מונחת. וכמו כן, 
אם בכדי להגיע לדברי ההיתר מוכרחים להזיז את המוקצה שבתוך המזוודה, מותר להזיז אותו. 

אמנם אין להזיז אותה אם המטרה היא רק מפני שחוששים מפסידת דבר המוקצה.

ה. אמנם כל זה אמור רק כשדברי ההיתר אינם חשובים דים, אבל אם הם חשובים יותר מהמוקצה 
]כגון דבר יקר ערך או ספרי קודש[, או כשהם מן הדברים שנצרכים לאכילה בשבת והחג או בגדי שבת 

וחג, והם היו שם בזמן בין השמשות - אזי לא נעשית המזוודה מוקצה כלל. אבל אם מוקצה מונח על חפץ 
המותר בטלטול, יש אופנים שנאסר בטלטול, ואינו מועיל מה שיש במזוודה חפצים חשובים. ולכן לכתחילה יש 

להוציא המוקצה לפני השבת או החג. ואם לא עשו כן, יש לנער את המוקצה ממנה כאמור לעיל. 

וירא  ביו"ט,  או  בשבת  מזוודה  עם  להשתמש  עתידים  ככולם  רובם  הקרובים,  בשבועות  לב!  לתשומת 

שמים ישים אל לבו פרטי דין זה, לבל יכשל בטלטול מוקצה.  

הרה"ח ר'  ניסן דוד קיוואק  שליט"א

ירושלים

לרגל שמחת הולדת הנכדה אצל חתנו

 הר"ר  נחמן אריה שנעק הי"ו  - לונדון

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

מתחם "כיסופים"-"אזמרה"
מזמין אותך לאומן ראש השנה

כפי שטרם חווית!

המקום בו גופך 
ירגיש מספיק נוח

 כדי לאפשר 
לנשמתך 

לפרטים והרשמה: דוד קליגמן 052-7172452להתרומם...

• מלונית • מקווה פרטי • בית כנסת 
מהקייטרינג  המלך  כיד  סעודות   •

המוביל באוקראינה "גלאט תור".
עם  ופעילויות  שיעורים  שיחות   •

הרב גודלבסקי והרב גבירצמן אפשרות: טיסות עם טיול לקברי צדיקים
• לינה ואוכל • אוכל בלבד


