
 

 

  

ְמָחה ש ִ ְצוֹות ב ְ ִ ִמים ֶאת ַהמ   ְמַקי ְ

 תשפ"א כי תבאפרשת 
 

 74גליון: 

 )כו א( הארץ" "והיה כי תבא אל
הוא  'ארץ ישראל'הא עיקר כניסתם לדהוא.  שמחה' לשון והיה'

להיכנס נתאווה משה רבנו ש :)סוטה יד(לקיים מצוותיה, וכמאמרם 
, אינן מתקיימות אלא בארץ ושנצטוו , דמצוות רבותלארץ ישראל

לא נבראה כי אם שהיא  'ארץ ישראל'על )ח"א פד:( ובזוהר . ישראל
. קיום המצוות בשמחהלחיזוק  -' היהוזהו 'ו'. עבודת ה שיעבדו בה

קיום ב המיוחדת השמחהעל )פרשת ראה( ' 'ב'בן יהוידעויעויין 
 .'מצוות התלויים בארץ'

 דהייתה בה 'מצות ביכורים'להוסיף דמיד בהמשך כתוב  רואפש
 שמחה יתירא.

 

 )כ"ו א( וישבת בה"וירשתה "נתן לך נחלה 
א ע) 'ליקוטי מוהר"ן'ואפ"ל ע"פ המובא  .נאמרה כאן 'לשון יחיד'ב

' לכל אחד לך, וזהו ''חלק בארץ ישראל כל אחד מישראל יש לו'דב(: 
 ואחד.

 

כי תבא אל הארץ אשר ה' אלוקיך נתן לך נחלה וירשתה  "והיה
 כו א() ת בה"וישב

, שמחהלשון  והיה'' חצירא(ואב לרבי יעקב)פיתוחי חותם' בדברי ה'
ששם  ,ארץ החיים שהיא עולם הבאהיא  –כשתבא אל הארץ 

אשר ה' אלוקיך  רץ'א , וארץ זו היאללא שום דאגה שלמה השמחה
ובאם , שהיא נחלה ללא הפסק, ולכך השמחה שלמהנתן לך נחלה' 

 דזו היא הירושה והישיבה העיקרית. ת בה',וישב 'וירשתהזכית לכך 
 ץ חייםע)וכמובא  מלכות'רומזת על ' 'ישראל ארץ'ד ;ואפ"ל בדבריו

'מלכות דמלכות דעולם עשיה היא ארץ  שער ציור עולמות פ"א(
דזהו , 'עול מלכותו'דעיקר ירושת חיי נצח הוא בקבלת  ישראל'

 עיקר עבודתנו בזה העולם, וכמובא ע"כ. 
למה קדמה פרשת שמע לוהיה אם שמוע, 'פ"ב(, במתני' ברכות )ו

כי תחילת הכל זה  – 'ם תחילהכדי שיקבל עליו עול מלכות שמי
 עול מלכותו.

'ך ל'תן נלקיך א'קו"ק י''שר  אפסוק זה: בכן אפ"ל בדבריו: דהר"ת 
)עם ב'  'עולם הבא' גימטריא: 'ה הואב'ישבת ו'ירשתה ו'חלה נ

 ., כדבריולירושת עולם הבא, עולם הנצח :זה רמז בפסוקהתיבות( 
 

 )כו ג( "ואמרת אליו"
  שאינך כפוי טובה.: 'ספרי'בדברי רש"י ע"פ ה

 . 'הכרת הטוב'בגימטריא:  ואמרת''ואפ"ל בדבריו: 
התכללות  – אל הכהן''ובאת ע"פ תחילתו של הפסוק:  ,כן אפ"ל

 . 'הכרת הטוב'זהו גם ענינו של  חסד'ה'איש הוא  כהן'בכהן, והא '
 

 )כו ה("וענית ואמרת" 
מהא המובא  . נוכל ללמוד מכאןהרמת קול' לשון וענית' :בפרש"י

עיין ברכות כ"ד: ובהרא"ש ורבינו יונה שם ) 'הקול מעורר את הכונהד'
 – ואמרת'ולאחמ"כ ', הרמת קול -' וענית': ברישד (ובש"ע ק"א

 'כה תאמר לבית יעקב'. :אמירה בהבנה וכוונת הדברים, ע"ד הפסוק
 קול'ה, בבחינת מעורר הדעת קולהד)תורה כ(:  'ליקוטי מוהר"ןוב'

 ."נוקולוישמע את " , ולאחמ"כ:ונצעק"זה: " ובשביל מעורר הכונה'
 

 )כו ה("וענית ואמרת" 
עניה ישנה מצוה של  'ביכורים'דבמצוות  ,בדרך רמז אפשר לומר

 בם'' הוא 'בכורים'יבת: וס"ת של ת תדר")מצות עשה רמד(,  ודיבור
', ודברת בם'הפסוק: ע"ד  לדבר''בגימטריא:  הוא תהפנימיוואותיות 

 .מצוה של דיבור
 

 (כו טו) 'עמך את ישראל השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את'

שיומשכו  .עשינו מה שמוטל עלינו עשה מה שמוטל עליך'בפרש"י: 
 הברכות.

 

את ה כזה של קרי מר , ב נו חה'בפרשיית כ אים 'תו אנו קור  ,
': את הפסוק חה מ את ה'אלוקיך בש אשר לא עבדת  חת   .'ת

.) הקדוש זוהרבדברי ה מ  ( וירא קטז  על –מפסוק זה  דנל
אל חה לכלליות בני ישר מ יםםהניכ' :הש אל , ', לווים וישר

 , א לשונו ש)וכך הו תורגם ללשון הקוד  :  (מ
כתוב  מה  אה  (ר ח ' ' :)דברים כ את ה א עבדת  אשר ל חת  ת

מרב כלקאל לבב  חה ובטוב  מ סוד'יך בש א  סוק זה הו  :. פ
חה' מ אשר לא עבדת בש חת  מן ש -' ת 'בז היו  'כהניםה

א  ו הי , וז לות ם קרבנות ועו חה'מקריבי מ  'בטוב לבב'. ו'בש
אל'אלו  - 'מרב כל'. 'לוים'אלו ה - ם  'ישר צעיי מ א שהיו 

הם כתוב  ,ביני , ש צדדים מכל ה כות  (ונטלו בר שעיה ט  :)י
חה' מ ת הש י לו הגדל חה לכל .'הרבית הגו מ אל. ש   בית ישר

 

 התוכחה לא בכדי להפילנו, אלא אדרבה !
חזי  מההבה ונ זוק כ חי ת של  וד ,שורו יד חה  ע מ לנפש וש

י  –העייפה  מדבר  , פרשייתנו ים ב חה הקש כ בדברי התו
ק זהעל מוהרנ"ת  א לשונו  ,פסו ר וה ת בכו יקוטי הלכו )ל

:) את העונש  בהמה טהורה ד כ א יר חה שהי כ 'בסוף התו
א עב אשר ל חת  ן כתיב: ת '. והב כו חה ו מ ש ' ב את ה דת 

א יפול עלש - היטב העיקר של את הע-זה  יר די  ק  .נשוי ר
י חזק לק הצדיימפחד העונש ית רי  , ם דב מתיים א ים  ק

מזהירים חה  ש מ את הגרוע שבגרועים להיות בש
מב ,דות הטובותובנק כ מו עדיין  צ א בע צ מו אר על וש

מרה' :פסוקה ' אז ודי אלוקי בע '. ,ל מוהר"ן י  ט  בליקו
 , ים מדבריה הקדוש חיות  , ל ' חי בהם 'ו א  אכן כן, תורתנו הי
ים  קי חת בכדי ל ק ל , יש לנו  בים חה הנוק כ רי התו וגם דב

רה את  ון  -דברי התו כניס בנו רפי לה , ו א בכדי להפילנו ול
ח. כו חולשת  ח ו  רו

 

 ...מעלתה ושכרה היא לאין ערוך
יב פסוק זה של  ב , ס דים מעוד וים וה מרו דבריו ה ועוד ב
 , אליהם אוד להתחבר  מ אי  , שכד חה מ עבודת השם בש

א בדבריו  ת )הו חליקוטי הלכו ת ג  שו   (:אי
חהכי ' א השמ מעשים טובים הו צוות ו מ כל ה מ ,נקודת  ו כ

כתוב:  חי ל'ש מ מש ' ישרים  אנו  .'בפקודי ה מו ש כ ו
ם  צוותיך לעול מ ח בדברי תורתך וב מ מיד: ונש מבקשים ת

צוות .ועד מ מות העבודה של תורה ו הוא  ,כי עיקר שלי
י כ כשזו א  א בספרים םדייק מוב , וכ חה מ תם בש  ,לעשו

אר"י  י ה כתב אזהר -ובפרט ב ה מגודל ה ה לעסוק בתור
כתוב:  מו ש כ , ו חה מ צות בש מ את 'וב א עבדת  חת אשר ל ת

חה ובטוב לבב  מ אלקיך בש  ' 'ה .. . 
 , כן חש הבהאכן  חנו ב"ה הרי חשבונו של עולם;  בוונ אנ

צוות מ את ה מים  ם  ,םימתפלל ,לומדים .מקי משתדלי
חסד , – ב צוות מ אנו ב ם  פי מוק מה ו כך?  ל ח ב מ א נש של

אין ערוך  א ל כרה הי מעלתה וש  , צרף ע   -הרי שוויה ם נ
חה מ כך ש ' ,ל אה לה צוות, הוד מ מותם של ה . זוהי שלי

! א הדבר ? אי הו א כד אם ל    ה
 

 דבר קדשו של רבי חיים ויטאל
ם יי סוד ם י עולם  דברי בזה ה קוננו  בודת  חה  –בע מ בש

עובד .ובחדוה חיותה ל כר ,  אוגודל ה מעשה ק ול ע"פ פסו
 , ים זה שבפרשה חי רבי  אל בספרכותב  י ' וויט שער

שער ד') 'קדושה  .(ח''ב 
א לשונו הטהור: כך הו מניעת העבודה ו מת  גור צבות   ,הע

צות ובטול עסק התורה מ ום ה כו ,וקי  .נת התפילהוו
' את ה מחשבה טובה לעבוד   .ומבטל 

כתוב  ,וההפך מו ש כ חה  מ ' יתברך בש בהיותו עובד ה
) תהלים ק' ב' חה' :) מ את ה' בש מוסיפה  .'עבדו  חה  מ כי הש

אהבה להתדבק בו יתברך חוכתיב  ,חשק רב ו רים כ"  :()דב
חה ובטוב לבב' מ אלהיך בש  ' את ה א עבדת  אשר ל חת   . 'ת

א  אם הי וכי העבודה  צב ו  ,ןבעי מה לעבד העובד לרב דו
תיב  כ פות. ו וזוע צבות  (בפנים ע "ב כ י י'  של ' היא ' :)מ כת ה בר

מה צב ע סיף ע א יו ע'תעשיר ול כי ה משך י.  א נ צבון הו
חש  א"ל ונ מ מת ס חוה -מזה ו כתוב  ,שהטילו באדם  מו ש כ

(באדם  ת ג' י"ז שי ברא ע' :) כלנהיב א כתיב  'צבון ת (ו ט"ז שם  (: 
צב תלדי בנים' כך 'בע כינתו  -, ועל ידי  א וש הקדוש ברוך הו

ליו מע   .מסתלקים 
איה אבות  ,והר חיר ה לקה -מיעקב ב נה  שנסת כי מנו ש מ

ח הקדש מנו ,ורו מ שפרש יוסף  נים   .עשרים ושתים ש
ח בבשורתו  מ כשש קב' :תיבכו ח יע חי רו , ששרתה עליו 'ות

מרו רבותינו ז"ל  א ח הקדש. ו (רו "א חים דף קי"ז ע אין  :)פס
צינו  מ '. וכן  כו צבות ו מתוך ע אה שורה לא  אין נבו כינה ו ש

ים א ני הנבי אלישע ובב כתיב  ,ב (ד ' ג' ט"ו מלכים ב כנגן ' :) והיה 
מנג כתיב  .ן'ה (ו שמואל א' י' ה' כ' :) ם תוף וחליל ו לפניה נור יו

אים מתנב מה   .'וה
צוה ותה מ אפילו בכל עבודת  צריך שיהיה בתכלית יו לה 

חה מ אביי  ,הש צינו ב מ מו ש (כ ת ל' ע"א ח  :)ברכו דהוה בדי
א. וכן רב חנ מנ א  מר תפילין ק א א ו א טוב ך  :ברונ מ משום דס

אולה לתפלה א ,ג מ א יו מיה כל ההו מפו א  כ חו א פסק    .ל
צוות,  מ חת ה מ מעלת ש רים לבב ב חוד בים ו דברים נוק

. ייה טובה כל פעולה ועש , ב צרינו יו בודות   ותועלתה לע
 

 ...נחתי תפליןה ,ברוך ה' זכיתי ושמרתי שבת
ח כך היה ש חו ו עם שי ד ;בנו חסי ר  ה חק בנד צ י לוי י רב

:) תיד ש"ק ו  שי כהש האדם ) איז ז יים  אליו ווק א  , ב צווה  מ
צר הרע  מר לו:הי או מה עשית ו כי כבר  צוה  ,"ו מ חשוב ה מה 

צוה שעשית ש אין המ  , אינך מהדר ושעשית וה כלום. 
מה מים וכדו שם ש אותם ל אינך עושה  , ו מם מת בקיו א  .ב

האדם  צריך  אור זאת;  אל חזק ובכל פעם ובכל  פן להת
צות חת המ מ מם  .בש מר לפני קיו א מוי צ חשוב  :לע מה 

י אני לק צוה שהולך  מ יום ה צות יוגדול ק מ , בפרט  מם
א  אורית צית ועוד ועוד, ןכתפיליד צי  , חר שקי .שבת א מם יו

מ צוולש מ מר  ,ה שעשהוח שוב ב א וי מו  צ חזק ע י ו ח  מ ויש
י  חת צות השבת והנ מ י  מרת תי וש כי ' ז מו: ברוך ה צ לע

' כו ' ו כו ם שעשה  .תפלין ו ובי שים ט מע צות וה מ וכן בכל ה
ז דולה ש כות הג ל הז ' ע ' ייודה לה ל לה ויתפל אותו.  כה 

מת  א אם ב אמר:  כיתנוי כזו יזי צוה יקרה  מ עזרני  ,כבר ב
צוה יותר  מ מעלת ה גם להשיג  כה  אז ויותר ו להדר בה יותר 

חוזר חלילה ,ויותר  ."ו
 

 עיסה לחה ומשומנת היטב
אברהם  מעם: רבי  מורם  א  א רב חסיד אי  משלו של ה בדברי 

חמן ,  –מטולשין   ב"ר נ מיד מוהרנ"ת ברסלב על ההבדל תל
האדם חה של  מ בות ובש ' בהתלה אינו העובד ה משנהו ש , ל

ל מה  א דו כך. דהו משּוב אותה על שולחן  ים  עס מ  ןמ  עיסה ש
אפשר לעסות   - אז  ,  הש אה היטב צ כתו חית השומן. ו מלחלו

כך: גם  חם מ מה שהל י ע כזו ט ה  מעיס ך.  וערבהנאפה  חי ל
אין כן מק ,מה ש את העיסה ב מעסים  א כש ום יבש לל

חית  אוד  –לחלו עסותמ ,קשה ל מה גם ש ה ה ו כפול עבודתה 
כופלת מ , וגם  ו א אפית הי ה נ ה הטוב.אינ כונת מת   כ

. –אותה עיסה  .. מות  אך שתי עול
מתיק  אם רצוננו לה חותב כ כתוב  התו את ה ים  , נקי הקשים

ח ולשוש תה:יבפרשי מו חה, לש מ את ה' בש בוד   לע
'ב את ה צוות. עבדו  חה בואו לפניו  מ מ   ברננה.בש

ת  ַא ֶלעכִטיֶגער ַשב 

 

ה ָ ְרש  ַ ִניֵני ַהפ  ְ  פ 
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  דהוא מצוות עשה של: ,אמירתםוהא עיקר סיום עשייתן בכאן הוא  
  .'ואמרת לפני ה'

השפע.  ם, שבהם מקבליכלי השפע שהדבור הוא :ל"ד(תורה ) 'ליקוטי מוהר"ן'בו
הינו לפי הדבור כן , כאשר דבר לכם" ויברך אתכם")דברים א'(: כמו שכתוב 

, לכך בקשתם: דיבור :דזהו 'ואמרתשיש כאן '. וזהו בקשתם: דמכיון 'השפע
 . 'וברך את עמך את ישראל'

 

 )כז יד( "וענו ואמרו אל כל איש ישראל קול רם"
פני התגלות בתורה ועבודת ה', יש לד)כג לו(: ליקוטי מוהר"ן' 'ע"פ המובא ב

בות שבמזמור יתע' וכנגד  כמו היולדת דצועקת לפני הלידה,ע' קולין,  :לצעוק
 .'יענך ה' ביום צרה'

מיד בעמדם בכניסתם  ש - צטוו ע"כנ' ד'קול רםבכאן  ואפשר לדייק על הכתוב
 .'קול רם' :צריך להיותשם זכו לאור התורה ועבודת שמים, ד –לארץ ישראל 

 .כנגד הע' קולין –' עהוא  – ם'' רל'קו :ואפשר להוסיף: דס"ת של
 

  )כו יז( "את ה' האמרת היום להיות לך לאלוקים"
קר התחברות יע' פ"ד(:תורה )ן' בליקוטי מוהר"ו' ,'אמירהמלשון ' –' האמרת'
 – 'את ה' האמרת היום''. וזהו: להילהשם יתברך הוא על ידי התפ דבקותו

 .כביכול קב"ההל קות והתחברותי' דבלך לאלוקים 'להיותע"י אמירה לה', 
 

 )כח ו( "ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך"
. ואפשר יציאת מהעולם כביאתו בעולם ללא חטאבדברי רש"י: דקאי על 

הקודמים  ברוך'שאר פסוקי ה'סיום זה הוא ב ברוך'מוכין לדבריו, ד'סי להביא
 ו מהעולם.תיציאלו, וזהו רמז ל

. רחמים וחסדים בעת הלידה –)עם הכולל(  'הוי"ה'' גמטריא בבאך'כן אפ"ל 
 )עם האותיות(. 'יום המות'גימטריא בצאתך' 'ו
 

 " )כח י( "וראו כל עמי הארץ כי שם יקו"ו נקרא עליך ויראו ממך
. 'אלו תפלין' :, ובלשונם'תפילין'על  סובב זה דפסוקסוטה יז.( )בדבריהם 

קרא נ'קו"ק י'ם ש'י כ'ארץ ה'מי ע' לכ''ראו ו :דהר"ת של זה הפסוק ;ואפ"ל
 .'אלו תפלין'עולה במספר: )עם אחד עשר התיבות( 'ממך מיראו ו'ליך ע'

 

... ובאו עליך כל הקללות האלה "והיה אם לא תשמע בקול ה' אלוקיך
 )כח טו( והשיגוך"
התוכחה היא כולה ברכות , ש'תיקוני זוהר'ע"פ ה 'דגל מחנה אפרים'הבדברי 
לא יניח אותך שתלך בדרכיך, רק בעל כרחו תהיה . שהקב"ה כביכול גדולות
 . ע"כ.שמחה' לשון והיה. וזה 'דבוק בו

הוא  –' ר"ת וס"ת ךהשיגו'וואפ"ל בדבריו; בתיבה האחרונה של פסוק זה: 
 רחמים בתוך התוכחה. – הוי"הכמנין  – 'כ"ו'

 

 )כח מז( עבדת את ה' אלקיך בשמחה" "תחת אשר לא
ואפ"ל בדרך  .'מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד'כד(:  )תורה 'ליקוטי מוהר"ן'ב

עם האותיות, התיבות ) לבב' אלקיך בשמחה ובטוב הוי"הלא עבדת את ' ':רמז
דבכאן לא  .(1453) .'דמצוה גדולה להיות בשמחה תמיד': גימטריאוהכולל( 

 קיימו מצוה זו. ודו"ק.
 

 )כט ה( 'ויין ושכר לא שתיתם למען תדעו כי אני ה' אלקיכם לחם לא אכלתם
ן תדע 'למעכי הם המרחיקים מהכתוב:  ,'לחם ייו ושכר'דוקא באפ"ל דנקט 

'לחם  )יומא עה:( כבר למדו חז"ל  - לחם זה'. דהא על כי אני ה' אלקיכם
כבר נכתב על יכלתם להרחיק את האדם  ן ושכר''יי. ועל ששאלו שלא כהוגן'

במפרשי התורה  בארכה . וכן הואמיין ושכר יזיר'': נזיר''על ככתוב מבוראו. ו
אתך בבאכם אל יין ושכר אל תשתה אתה ובניך ' על הפסוק )ויקרא ט מ(

 . םבשתיית' על הזהירות אהל מועד

 )כט ח( "ועשיתם אתם למען תשכילו את כל אשר תעשון"
לשון  – ''בדין דתצלחון' - 'למען תשכילו'ובתרגומו:  .'אמת' :אותיות אתם'

מי שאומר ' :)הצלחה יד( 'ספר המידות'ב. וכמובא שע"י אמת מצליחים. הצלחה
   .'אמת הוא מצליח תמיד

 
 
 
 
 

ִרים  ְמִאיִריםיסִ  ו   פ 

 

 ן מברסלב ותלמידיו זי"עסיפורי פרשה במשנת רביה"ק מוהר"

 

ה ָ ְרש  ַ ִניֵני ַהפ  ְ ְך פ  ֵ  ֶהְמש 

 (דברים כו ט) "האל המקום הז וויביאנ"

 ! לקדושים אשר בארץ המה
 –רבי שמואל שפירא זצ"ל  – העבודההחסיד הנודע בלהבת אש השתוקק יותר מארבעים שנה, 

 .'אומן'ב הק' ולהשתטח על ציונו של רבינ
של  ולאחר תלאות רבות ,'המצוינת 'שערי ציוןלו  זכה ונפתחובקעו רקיעים, תפילותיו ש בכוח

 .'ציון הקדוש'בחצר ה עומד -, הנה הוא טלטולי הדרך
 אות הוד וחרדת אלוקים, עם כנסתו לציון.צעדיו הראשוניים מל –שמואל  וכך תיאר מלווהו של רבי

 לקודש פנימה, כשהוא מתבטא: דיש והיכנסבקול דממה דקה, ובשקט חרישי פסע רבי שמואל עם 
 כ"ז בתמוז הוא יום הילות יוסף הצדיק. :דעה שהיום

 תיבה ,יהי רצון' לפני אמירת תיקון הכלליהחל לומר את ה' –קודש  בקול מאופק, והפנמת האש
בתיבות: 'לקדושים 'תיקון הכללי'   :הראשון שלהמזמור של  ,ואו אז כשהגיע לפסוק השלישי בתיבה.

ושוב על  שוב שחוזר יבתיבות אלו, תוך כד יה עצומהירץ בבכנפרץ הסכר, כשפ –אשר בארץ המה' 
 . "המה –ץ -ר-א-ב –אשר  –לקדושים '': ותיבות אל

הבאים אחריהם: "ואדירי כל חפצי נחלי דמעות שפך בתיבות אלו, כשחיברם יחדיו עם התיבות 
 !"בם...

 –שהבכי של רבי שמואל  – 'הברית מאנסי שבארצות'מ ,רבי יודל לייכטער והו, החסידווהפטיר מל
   בלבבו, שהביאו לו התעוררות ותפיסות חדשות לאורך כל שנות חייו.  כה נחרט

 
 (נב-דברים כח. מט) ישא ה' אלוקיך עליך גוי מרחוק... והצר לך בכל שעריך""

 

 ! או אני או הוא
אחיו הצעיר ניקולאי,  הרוסי אלכסנדר הראשון מת, ואת מקומו ירש 'צאר'ה ,בשנת תקפ"ה היה זה
סבלו ממנו יהודי רוסיה. כשבין גזרותיו הקשות הייתה הגזירה שונא ישראל גדול, והרבה  שהיה
 ,מגיל חמשבלקיחת ילדי ישראל לצבא הרוסי  -'גזירת הקנטוניסטים'  :שקרעה כל לב הקשה

גזירות רבות לשמירת התורה והמצוות בדרך היהדות הצרופה, כשהפיץ  . כן גזר'שנה עשרים וחמש'ל
 עם ישראל סבלו ממנו מרורות.ו ,בדעותיו הכפרניות את רוח ההשכלה לבני ישראל

 'קיבוץ הקידוש'באי ההבחינו עוד טרם החל הצאר בגזרותיו,  ,היה זה בראש השנה שנת תקפ"ז
מגדולי תלמידי רבינו, שהוא  - החסיד השרף רבי שמואל איזיק מדאשיבב ,'ראש השנה'לימי  באומן

 בשפתיו דבר מה. סובב הלוך ושוב, פניו להבים וכל כולו נראה מוטרד מאימה ופחד, כשהוא מלחש
או אני או הוא"... אך ''שמעו איך שהוא אמר:  –כשהטה אחד הנוכחים את אזנו לשמוע מה בפיו 

 עדיין לא ירדו לסוף דעתו.
רבי שמואל איזיק כמה פעמים  נעצרכשגם ב'שמחת תורה' בעת ריקודי ההקפות,  נשנה והדבר

 ! 'או הואר ! או אני ער ע  ד  יך ָאער א  ד  בזעקתו: 'ָא
עם  –בעולם  רוח הכפירה שתתפשטהגזירות הקשות, ושצפה ברוח קדשו את  רבי שמואל אייזיק

ל וד בצערם הגדול שמאת גזירותיו, לא היה יכול לע שהחלבטרם  עלייתו של המושל החדש, עוד

 .זו נפטר לבית עולמו שנהכך קרה, שב ואכן כדברתובני ישראל, 
 

 כח י(דברים ) כי שם ה' נקרא עליך""
 ! פנים חדשות

פר יעל כתיפו לפני עטיפת הטלית שבתפלת שחרית, ס 'טלית'עם ה רבי נתןעת שעמד  ,פעםזה   היה
 סיפורו: וכך היה ,'תולדות יעקב יוסף'ה ו שלתלמיד ,מהצדיק רבי ייבא מאוסטרהא סיפורלו אחד 

אולם מעות לצדקה,  הימנולבקש גדול  עשיר ו שלונכנס לבית ,רבי ייבא לאסוף צדקהפעם הלך 
  מתנת ידו.מ לתת לוא אבה העשיר ל

שוב לבית הגביר ובקש ממנו שוב צדקה, חזר בסיומה איזה מצוה, ו קייםרבי ייבא והלך , בינתייםל
 ביד רחבה. והנה העשיר נותן לו צדקה

פעם כשבקש צדקה  ולכךבל פנים אחרות, יק שקיים,וה ועשית המצזאת, שבזכות  םירבי ייבא הטעו
 . נתן לו כבקשתונוספת מהעשיר, 

 לאלואמר  פניו,לה את יטוף כשגיאחר העלו ו,בטליתבהתלהבות בשמע מוהרנ"ת סיפור זה, התעטף 
יְך ָהאּב ׁשֹוין " .שעמדו בסמוך לו: "נכון יש לי כבר עתה פנים אחרות"? " ער ַאיא   א  ים"... ְצט  ער ָפנ   ַאְנד 

    

 

ֵאי עֹוָלם ָהעֹוְבִרים   ְיָלִדים ְיָקִרים ! ל ּבָ ל ּכָ ין ׁשֶׁ ָנה ַהּנֹוָרִאים, יֹום ַהּדִ ָ ִנְמָצִאים ָאנּו ְקרֹוִבים ּוְסמּוִכים ִליֵמי ֹראׁש ַהׁשּ
ם. ִלְפֵני יהֶׁ ַלל ַמֲעש ֵ ֵפט ַעל ּכְ ָ ַרְך, ְלִהׁשּ ם ִיְתּבָ ֵ  ַהׁשּ

ם ה ִנְקָרא ּגַ ְמַלָכא'  :יֹום זֶׁ נּוְסָיא ּדִ ֵרְך  –'יֹום ּגְ ת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ְך, ָאנּו ַמְמִליִכים ֵמָחָדׁש אֶׁ לֶׁ ת ַהּמֶׁ דֶׁ ַרת ְוֻהּלֶׁ יֹום ַהְכּתָ
ְתִפּלֹות 'ֹרא ּבִ ָנה' ָעֵלינּו, ּוְלָכְך ָאנּו רֹוִאים ׁשֶׁ ָ ְך' ּו'ַמְלכּות'. –ׁש ַהׁשּ לֶׁ ל 'מֶׁ ָעִמים ִעְנָין ׁשֶׁ ה ּפְ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ יִרים ּכָ  ָאנּו ַמְזּכִ

ִמיד ְיֵרִאים וַ  ם ּתָ ּלָ ְך ּכֻ לֶׁ ֵני ַהּמֶׁ לֹו: ִמּפְ ת ְמׁשָ נּו אֶׁ א ַרּבֵ אֹונֹו  -ֲחֵרִדים ְוָכְך ָנש ָ ַחד ּגְ ת  ,ְוִתְפַאְרּתוֹ ִמּפַ דֶׁ יֹום ֻהּלֶׁ ַאְך ּבְ
לֶׁ  ה יֹוֵתר.ַהּמֶׁ ַחד ַהְרּבֵ ְרָאה ְוַהּפַ ה ַהּיִ ּלֶׁ ָנה, ִמְתּגַ ָכל ׁשָ ָרתֹו ּבְ יֹום ַהְכּתָ  ְך, ּבְ

ְך מת אֶׁ  לֶׁ י ַהּמֶׁ ַאְנׁשֵ ם.  –ָנכֹון ׁשֶׁ ֵעיֵניהֶׁ ֵהם רֹוִאים זֹאת ּבְ ׁשֶׁ ת יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ּכְ לֶׁ עֶׁ ם  ִמְתּפַ ּנּו, ַאְך ַנְפׁשָ ִמיד ְיֵרִאים ִמּמֶׁ ּתָ
ה ּבְ  ְראֶׁ ָבר ַהּנִ ה יֹוֵתר שחוּ ְב וּ  ֵעיַנִיםּדָ ִדיָעה. –, ִמְתַלֲהִבים ַהְרּבֵ ם ַהּיְ צֶׁ ר ַרק עֶׁ  ֵמֲאׁשֶׁ

ם ֵעיֵניהֶׁ ם רֹוִאים ּבְ ּלָ ּכֻ ׁשֶׁ ת ֵחילֹוָתיו, ְוָכל ּוְלָכְך, ּכְ ֲארּותֹו, ּוַמְנִהיג אֶׁ ִבְגֵדי ִהְתּפָ הּוא ָלבּוׁש ּבְ ׁשֶׁ ְך, ּכְ לֶׁ ת ַהּמֶׁ ֻדּלַ ת ּגְ , אֶׁ
ִב  ּסְ ּמִ בֹוד ׁשֶׁ ם, ֵמהֹוד רֹוְממּות ַמְלכּותֹו.יבֹו, ַהּכָ ּלָ דֹוָלה ַעל ּכֻ ה ּגְ ת ִיְראֶׁ לֶׁ  נֹופֶׁ

ְך  לֶׁ ָנה' ַהּמֶׁ ָ 'ֹראׁש ַהׁשּ ֵעת ּבְ ַמְלכוּ  –ּכָ ה ּבְ ּלֶׁ רּוְך הּוא' ִמְתּגַ דֹוׁש ּבָ ל ָהעֹוָלם, 'ַהּקָ ֵני ּכָ ֹרב תֹו ַעל ּפְ ה ָלנּו ּבְ ּלֶׁ הּוא ִמְתּגַ
ָיִמים ֵאּלּו  ,ֲהָדרֹו ְוֻעּזוֹּ  ם ְיֵרִאים יֹוֵתר ּבְ ְמלֹוא ֵאי –ְלָכְך ָאנּו ּגַ ְך ּבִ לֶׁ ת ַהּמֶׁ ה אֶׁ רֹואֶׁ ׁשֶׁ ְך ָעֵלינּו, ּוִמי לֹא ְיַפֵחד ּכְ לֶׁ ַמת ַהּמֶׁ

ְפַאְרּתֹו.  ֲהַדר ּתִ
ה  ּלֶׁ ְך ִמְתּגַ לֶׁ ַהּמֶׁ ׁשֶׁ כֹוִלים ְלַהְרִויַח  –ַאְך ּכְ ּיְ ְך, יֹום ׁשֶׁ לֶׁ דֹול ֲעבּור ְנִתיֵני ַהּמֶׁ ה יֹום ּגָ נֹות ִלְבֵני ַעּמֹו, זֶׁ ם נֹוֵתן ַמּתָ הּוא ּגַ

ה ְמאֹוד ַהְר  ךְ  –ּבֵ לֶׁ ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמו ,ֵמַהּמֶׁ ּיֹוֵרד ִלְבֵני ַעּמֹו ָהָאהּובֹֹ , ּבִ  . ׁשֶׁ
ה,  ל יֹום ְמֻיָחד זֶׁ ָתּה ׁשֶׁ ֵתנוּ  וֹ בּ זֹוִהי ְסֻגּלָ ְתִפּלָ ן זֹאת ּבִ ְמָחה, ְנַכּוֵ ש ִ ִיְרָאה ְוַגם ּבְ ְך ּבְ לֶׁ ת ַהּמֶׁ יִרים אֶׁ ִמיַעת ,,ָאנּו ַמְכּתִ ׁשְ ּבִ
ֹוָפר, ּוְבָכל ֲעבֹוָדֵתנּו ּוִמנְּ  הקֹול ַהׁשּ יֹום ָקדֹוׁש זֶׁ ל ֹעל ַמְלכּותוֹ  ,ָהֵגינּו ּבְ  ְוַנְרִויַח ְמאֹוד. ְנַקּבֵ

ים   יר  ַמְכת  ל ְךַהּיֹום ׁש  ת ַהמ  א 

ים " ְכָרש ִ ים ו  ַדל ִ ְ כ 
ָלֶתיָך, ָנא ַאל  ַפְקנו  ד ְ ד ָ

ו  ֵריָקם יֶבנ  ש ִ  ת ְ
ָפֶניךָ   ."ִמל ְ
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