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הכוונה רק , אז נהיי� אוס לייזער' גואל'כשמגיעי� לציוני� אז 

' כדכ, שמה� יש מאוד להתרחק, ל"כשנופלי� אצל הציוני� רח

בתהילי� אשרי האיש אשר לא הל� בעצת רשעי� ובדר� חטאי� 
  ...וכל אשר יעשה יצליח' וכו

זה הכלל גדול , י"אי� חשבו המרגלי� מחשבות כאלו על א 'ולכאו

במרגלי� שהיו בדור דעה הגדול והחשוב של המדבר ע� משה רבינו 
בתורה ' רק אי, שגדלו עמו אבי הנביאי� אי� לנו השגה כלל

למה לא התפלל משה רבינו על ' ס וכמה דברי� יש לבאר א"עאטפש

ע אומר למשה "שהרבש. ב, כל השבטי� ורק על יהושע ב� נו� התפלל
והרי משה רבינו קודש הקדשי� ואבי הנביאי� , לדעת� –שלח ל� 

  .ת קוד�"למה לא נמל� בהשיהדור וחכ� 

ולמה , ה יושיע� מעצת מרגלי�-התפלל ק 'כ כ"קשה שלאחמועוד 
אצל חצי שבט , התיר לה� משה ליל� א� ידע שיקרה נורא כזאת

א� .  כ למה"וא, לה�כ וכא� שולח� ומתיר "המנשי לא נת� לה� כ

נעצור לרגע ונחשוב קמעה יש לעיי� אצל הערב רב מה התחולל ש� 
ע אמר "פ שהרבש"יל, באמת א� מותר לומר כ� וא� אפשר לומר כ�

ה שמצוות הבורא ה� "משה רבע לכ� סבר, שישמרו התורה ומצוות

פ הלכה וזה מצות ואהבת� את הגר ואי� זה עני� של "הגרי� הנכוני� ע
א� ה� היו , נ עוד למה באמת היו ערב רב"וממ, ה"ל הקבשאלה אצ

  ,גרי משה רבינו אי� ה� נהפכו לערב רב פתאו�

ארבעה נכנסו  :)חגיגה יד(אצל אחר ' בהקדמה כדאיתא בגמונקדי	 
אמר לה� . ורבי עקיבא, אלישע ב� אבויה, ב� זומא, ב� עזאי : לפרדס

, ל תאמרו מי�א, כשאת� מגיעי� אצל אבני שיש טהור: ארבי עקיב

ב� עזאי הצי# ומת " ב� . שנאמר דובר שקרי� לא יכו� לנגד עיני. מי�
זומא הצי# ונפגע בדעתו " אלישע כפר " רבי עקיבא נכנס בשלו� 

א רבי מאיר בעל הנס שאחר שנקרא אלישע "אצל התנ .ויצא בשלו�

יתכ� שהיו כמה אלישע יש לעיי� זאת בבקיאי	 בסדר [ב� אבויה 
כ אי� המשי� ללמוד "א, ויצא לתרבות רעה, רבו היה ]הדורות

ירושלמי (' עוד איתא בגמ, המאמרי� שלו לאחר שיצא לתרבות רעה

ביו� שבא למוהליני . ירושלי� היה אבויה אבא מגדולי )א:חגיגה ב
יהושע ' ליעזר ולרא' קרא לכל גדולי ירושל� והושיב� בבית אחד ולר

, שרי� מטפחי� ומרקדי� שותי�, כאשר אלו היו אוכלי�. בבית אחר

עד שה� עוסקי� בשלה� נעסוק אנו : אמר רבי אליעזר לרבי יהושע
וישבו ונתעסקו בדברי תורה מ� התורה לנביאי� ומ� הנביאי� . בשלנו

: אמר לה� אבויה. לכתובי� וירדה אש מ� השמי� והקיפה אות�

חס ושלו� אלא : אמרו לו ,רבותיי מה באת� לשרו$ את ביתי עלי
היינו וחוזרי� בדברי תורה מ� התורה לנביאי� ומ� הנביאי�  יושבי�

והיתה האש מלחכת , לכתובי� והיו הדברי� שמחי� כנתינת� מסיני

א� כ� היא , רבותיי: אמר לה� אבויה אבא ,אות� כלחיכת� מסיני
ובירכוהו  !לתורה אני מפרישו, א� נתקיי� לי ב� הזה, כוחה של תורה

שלא היתה כוונתו לש� שמי� לפיכ� לפי ו ,החכמי� שיהיה כמות�

ל למה לא נתקיי� בו זה אלא בגלל "וי, לא נתקיימו באותו האיש
שנהנה מהכבוד והאור וכל העסק סביב וזה מאוד ריגשו לכ� חפ# 

לכ� , צדיק כמות�' ולא מפני שרצה שבנו יהי, שג� בנו יהיה כמות�
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

  דברי תורהדברי תורה

 המשפיע צ"ממורינו הגה
        א"ד דקהילתינו שליט"אב

        
        ''''אבות פרק גאבות פרק גאבות פרק גאבות פרק ג        ––––    ג''תשע סיו� ג"כ

  חחחח""""גליו� תריגליו� תריגליו� תריגליו� תרי
 קודש שבתזמני כניסת ויציאת 

 

        מברכי�מברכי�מברכי�מברכי�    - - - - שלח שלח שלח שלח     פרשתפרשתפרשתפרשת

  חטא המרגלי	בעני� פניני קודש 
  ע"שהיו לקויי	 באמונה פשוטה בבוכ

� וכושלח ל� אנשי� ויתרו את אר# כנע '
כשרי� ואותה שעה ' י  כול� אנשי� כו"ופירש

שאלו הכשרי� נהפכו  יתכ� הדברה 'ולכאו, היו

שמעתי מילתא דבדיחותא באחד  ,למרגלי�
שקראוהו לייזער שנתפס ברשת הציוני� ליידער 

עד כדי שג� באמצע השבוע , ונתדרדר מאוד

יתכ� , ]פ'טשא[הל� מיט א אייגענע שטריימעל 
ע שכשראהו אי� "אר רב זישהיה אצל הסאטמ

' ובא לציו�': ל במליצה"שנראה משונה א

קרה מה שקרה והפועל יוצא לא היה 

  ...לו קיו�

הערב רב וה� היו היענע  היה אצלכ� 
סחורה שראו שהמצריי� חוטפי� 

מכות נוראות ופרעה ק� לו באמצע 

כ בני ישראל טוב לה� "משא, הלילה
מ� -ויש לה� רכוש גדול וכל הטוב ה

א� ה� לא התכוונו להיות , והשליו

גרי� אלא לטעו� מהערב לחיכ� 

ת מרגלי	 י למה נסמכה פרש"ברש
ורשעי	 ' לפרשת מרי	 לומר ל  וכו

 .כ"ע, האלו ראו ולא לקחו מוסר
וכי זה באה , ולכאורה מה רצה בזה

התורה ללמדנו את גודל רשעת 
, מה תועלת יש לנו בידיעה זו, המרגלי�

באה ללמדנו יסוד ' אלא שהתורה הק
שלכל אד� בכל ' גדול בעבודת ד

 �מעשיו שעושה שולחי� לו רמזי� מ
� הא� לעשות הדבר או לא השמי

ו , לעשות וכשיתבונ� היטב במה שעיני
רואות יבי� כי מכל ראיה יש לו ללמוד 

וכידוע יסוד מוסד זה ', דר� בעבודת ד
שמכל דבר יש ' הק ט"הבעשמר� מ

מגוי יש ' ואפי' ללמוד בעבודת ד
בזה מה דאיתא הלומד ' ופי, ללמוד

שלומד מכל אד� מכל מה , מכל אד�
� מהכל יקח בחשבו� שרואה באנשי

שיש בו שליחות ורמז מ� השמי� 
, להורות לו הדר� ישכו� בה אור

וכדאיתא הרואה סוטה בקלקולה יזיר 
�הכוונה שא� נזדמ� ' ופי, עצמו מ� היי

לו לראות דבר זה סימ� היא שיש לו 
להגדיר עצמו בתוספת קדושה ולהזיר 

�והנה כי כ� אצל המרגלי� , עצמו מ� היי
י מעשה "מ� השמי� ע שלחו לה� רמז

מרי� כדי שיתבוננו בדבר וילמדו מוסר 
והיה עליה� לדעת , מזה על עסקי דיבה

שיראו את ' שא� נסתובב סיבה מאת ד
עני� מרי� הרי שיש לה� מה ללמוד 

� "מזה שאל כ לא היו מגיע לעיניה� עני

 .מרי�

ל עוד שכל עני� מרי� שלקתה "ואולי י
י� על עסקי דיבה היה רק למע� המרגל

כדי שיקחו מוסר ולא יכשלו בהוצאת 
ולולי זה לא היתה , י"דיבה על א

 � הצדקת הגדולה נכשלת בעני� זה שאי
אלא , ה מביא תקלה לצדיקי�"הקב

בשביל לעשות טובה לישראל לפעמי� 
ז "מביאי� לצדיקי� עני� של חטא שעי

ז "וכעי, יוכלו לעשות טובה לישראל
פ "שמיני עה' פ(כתב בתפארת שלמה 

 )אמר משה אל אהר� קרב אל המזבחוי
לפרש הא דאיתא כל המחויב בדבר 

שכדי שהצדיק , ח"מוציא הרבי� יד
 �יוציא את בני ישראל מידי חובת

' בבחי' בחטאי� צרי� שג� הצדיק יהי
לו ג� קצת שמ# ' מחויב בדבר ויהי

ל במרי� "וכ� י. ש"עיי, מעני� החטא
שלכ� היה לה שמ# של עני� דיבה בכדי 

י "את המרגלי� מידי חובת� ע להוציא
א� בפועל , שילמדו ממנה ויקחו מוסר

 .לא לקחו מוסר מזה ויצא מה שיצא

ל עוד דהנה להאמת היו ישראל "וי
י בשלשה ימי� "אמורי� ליכנס לא

 )בהעלות ' פ(י "מהר סיני כמובא ברש
י המתאונני� נתעכב הדבר "אלא שע

והנה א� , ונתגלגל ג� עני� האספסו$
י לא היו צריכי� "� מיד לאהיו נכנסי

שלא יסבלו כהמצריי� וה� חשבו שיחיו לה� חיי� טובי� ש� 

ולכ� סבלו , ובזה שזה לא היה לשמה היה פסול, ישראל אצל
מעדני� שקיבלו ישראל כי חשקה נפש� ב, מה� בכל דור ודור

ר וכל הענייני� וכל העול� התפעל "שהיו ברו� המעלה בגו

וה� באמת , וכשמשיח יבוא אז נתפטר מכל אלו ,מישראל
ע היה טענות "כ למה לרבש"וא, פשוט רימו את משה רבינו

אלא זה היה , ל שחת עמ�"בינו למה לא נמל� עמו ואלמשה ר

ע אמר למשה רבינו "דקותדקע עני� שאי� לנו השגה שהרבש
שלא היה צרי� למהר אלא היה צרי� יותר לחקור ולבדוק היטב 

ואז כשיחקור היה מגלה שיש דברי� בגו , היטב הדק מסביב

ו ואי� לנ וזאת היתה טעותו' , נמל� ע� הואז היה , וחשש גדול
  .השגה בו

  , זוסע משה רבינו אי� לנו השגה הייליגע

ס "עאטפש' אלא בתורה אי, נחזור לענינינו ששאלנו מקוד�
י דייק כי כתוב "ויכולי� ללמוד פשט מהו ל� לדעת� יתכ� שרש

אבל , שלח ל� ומהו ל� אלא שזה דיוק לדעת� אי� שאתה רוצה

 בתחילה למד פשט ,"שלח ל�"ע "משה רבינו כששמע מהבוכ
בגלל שאהב את הנשיאי� ולא האמי� שהנשיאי� חלילה יסורו 

לכ� למד , מהדר� והיה לו אמונה בה� שה� כשרי� וצדיקי�

, שלח תבחר ותשלח ממ� אנשי� כשרי� ל� -הפשט שלח ל� 
, היינו מה שהנ� מבי� לדעת� שה� אנשי� כשרי� וחשובי�

�ואחר ששלח� וגילה מה , שה� יסורו מהדר� זאת לא האמי

אמר אני ' 'ומה שכ, ל כבר לא למד הפשט כ�"רע רחשאי
ע אמר זאת "יתכ� לומר שהרבש', אמרתי לה� שהיא טובה

, לעצמו כביכול מה ה� המרגלי� מחפשי� לעצמ� ש� צרות

  .'שלח ל�'ת רק "אבל למשה רבינו אמר השי
ל למרגלי� לא הצליח מסע� "יתכ� להוסי$ עוד נקודה למה רח

אלא , ל יהושע ב� נו� שהל� בטובאצ כ"משא, והכל היה עקו�

, פ שכל תחילת טעות המרגלי� היתה מחמת חסרו� באמונה"יל
ע אומר לה� בפירוש שזה אר# זבת חלב ודבש וה� "שהרבש

ת ושולחי� אות� "הולכי� וסומכי� על מרגלי� ולא על השי

, "טובה האר# מאוד מאוד"ע אמר "שהרבש' י לרגל אפי"לא
ל "הרפו ממשה רבינו וא שלא 'ח הק"האוהכ� מפרש דו

שיש חסרו� באמונה אז כבר כממילא , שחייבי� לשלוח מרגלי�

כ יהושע ב� "משא, אינו טוב וכל העני� הל� על דר� העקמומיות
מלחמה ה � ומפה שלנו� שלח מרגלי� כדי שילמדו תכסיסי

ולא היה לה� חסרו� באמונה כלל שידעו , י"וידעו אי� ליכנוס לא

ל ה� הלכו לברר הא� זה באמת "כא� רחאבל , את טובת האר#
ולא בגלל תכסיסי מלחמה אלא , אמר' חלב ודבש כמו שה

, ל למרגלי�"ממילא זה בא מספיקות באמונה רח, נוסחה אחרת

לכ� אצל המו� הע� היה חסרו� וספיקות באמונה ולכתחילה זה 
החל בדר� עקומה והמשי� כ� בדר� עוד ועוד יותר עקומה 

  .,ל"ל הצרות רחל עד שעשה את כ"רח
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 ולמזהיר ולנזהר שלומי	 ת� כימי נהר= זמ� תורה לחוד  –זמ� תפילה לחוד = ת "נא לא לקרוא בשעת התפילה וקריה

 'ב' המש� בעמ 'ב' המש� בעמ

   חלקי	17, 8:33שעה ק "מוצש :מברכי	 החודש המולד – ק ויו	 ראשו�"ה בשב"ח תמוז אי"ר



 

 

 

 ב

 ב

 

        טטטט""""של רבינו הקוהשל רבינו הקוהשל רבינו הקוהשל רבינו הקוה    יייי""""חיבת אחיבת אחיבת אחיבת א
טובה האר� טובה האר� טובה האר� טובה האר� """"לפרשתינו לפרשתינו לפרשתינו לפרשתינו 

        ....""""מאוד מאודמאוד מאודמאוד מאודמאוד מאוד
            

רבותינו הקדושי� מלעלוב רבותינו הקדושי� מלעלוב רבותינו הקדושי� מלעלוב רבותינו הקדושי� מלעלוב 
א עלתה ביד� לתקוע א עלתה ביד� לתקוע א עלתה ביד� לתקוע א עלתה ביד� לתקוע """"זיעזיעזיעזיע

וסיפר וסיפר וסיפר וסיפר , , , , קקקק""""יתד נאמ� בארהיתד נאמ� בארהיתד נאמ� בארהיתד נאמ� בארה
אמר  שפע� קקקק""""מר� רביהמר� רביהמר� רביהמר� רביה

 ק רבי שלו� מבעלזאק רבי שלו� מבעלזאק רבי שלו� מבעלזאק רבי שלו� מבעלזא""""הרההרההרההרה
למר� רבינו משה למר� רבינו משה למר� רבינו משה למר� רבינו משה ע "זי

כשבא להפרד  מלעלובמלעלובמלעלובמלעלוב
י "הימנו קוד� שעלה לאר

ק "אמנ� הה: "ל"בזה
מויטבסק ודעימיה עלו 

י בכוח גדול ולא זכו "לא
, יהיה לה� ממשי�ש

ואותכ� מבר� אני שלא 

  ניצוצי אשניצוצי אש

ר "ק מר� אדמו"ק כ"ח מפ"דא
  א"ט זיע"רבינו הקוה

 

  .צ"ימוש יושב על כסאכ� עד ביאת גוא
ל לצור� "כשהיה בחו אאאא""""ר זיער זיער זיער זיע""""מר� אדמומר� אדמומר� אדמומר� אדמו

כשהיה רוכש איזה ספר מיד ', מגביות וכדו
ואני : "היה מציי� בעמודו הראשו� המילי�

ל "ופע� התבטא בכאב כי לחו, "בתו� הגולה
ור הוא נוסע רק כי הוא יודע שעוד יהודי שב

, לב הזקוק לעצה וברכה יוכל להסתייע על ידו
, וג� למע� ההוצאות הגדולות של מוסדותיו
, א� למע� עצמו ולטובת עצמו מעול� לא נסע

כי רבינו היה שמח על כל יו� ויו� שהוא זוכה 
  .ק"להיות בארה

וידוע שמיד כשהיה מציי� לעצמו התארי� בו 

ל היה מדבר על "עליו לנסוע לחו
סיז מיר : "ב ואמרכ� בשברו� ל

גלייבט , שווער די גאנצע פארע�
, אי� בי� נישט קיי� יונגרמ�, מיר

או� אי� דאר! עס נישט פאר 
נאר למע� ע� ישראל או� , מיר

כדי יונגע לייט ' די תורה הק
 "זאל� האב� צו עס� או� שטוב

האמינו האמינו האמינו האמינו , , , , לללל""""קשה לי הנסיעה לחוקשה לי הנסיעה לחוקשה לי הנסיעה לחוקשה לי הנסיעה לחו((((
אינני צעיר וזה כלל לא בשבילי אינני צעיר וזה כלל לא בשבילי אינני צעיר וזה כלל לא בשבילי אינני צעיר וזה כלל לא בשבילי , , , , לילילילי

להקל על האברכי� להקל על האברכי� להקל על האברכי� להקל על האברכי�     אלא על מנתאלא על מנתאלא על מנתאלא על מנת
בכולל שיהיה לה� מה להביא טר! בכולל שיהיה לה� מה להביא טר! בכולל שיהיה לה� מה להביא טר! בכולל שיהיה לה� מה להביא טר! 

וכ� היה כואב את כאבו , ))))לבית�לבית�לבית�לבית�
על שעוד מעט יהיה נצר� לעזוב 

י היתה "כי חיבת א, ק"את ארה
  .אצלו ביותר

 

  ~ הפרשסיפור מפסוקי ה~ 
  לכבוד סעודת מלוה מלכה

 

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
 'א' המש� מעמ

  

        ת הכל לטובהת הכל לטובהת הכל לטובהת הכל לטובה""""כל מה שעושה השיכל מה שעושה השיכל מה שעושה השיכל מה שעושה השי
  

שלח ל� אנשי� ויתורו את אר� כנע� אשר אני נת� שלח ל� אנשי� ויתורו את אר� כנע� אשר אני נת� שלח ל� אנשי� ויתורו את אר� כנע� אשר אני נת� שלח ל� אנשי� ויתורו את אר� כנע� אשר אני נת� 
איש אחד איש אחד למטה אבתיו איש אחד איש אחד למטה אבתיו איש אחד איש אחד למטה אבתיו איש אחד איש אחד למטה אבתיו . . . . לבני ישראללבני ישראללבני ישראללבני ישראל

        ))))בבבב- - - - יגיגיגיג((((נשיא בה� נשיא בה� נשיא בה� נשיא בה� תשלחו כל תשלחו כל תשלחו כל תשלחו כל 
 אמונהב לחיות, יהודי כל של הנסיו� זה
 הגשמיות נויעינ �א ג� ,עול� בבורא ביטחו�וב

 בהש� בטוחל לנו יש ז"עכ, אחרת רואות
 ביד נית�לא ו אמנה קטני להיות ולא יתבר�

 ה"הקב הבטיח �א כי ,בנו לתעתע אד� בני
 וכי באר� לרגל יש מה האר� את להוריש

 .עי� כהר� הש� וישועת ירומעש מוריש ה"הקב
 רביהגאו� ש התקופה כל במהל� שהיה מעשה
 היה, בסיביר כלוא היה אברמסקי יחזקאל

 ארבעה יו� בכל אומר חיי� החפ�ק "הגה
 בעול� פעלו הרבה. לשלומו תהלי� פרקי
 ערב הגיע והנה, שחרורו את להשיג כדי הגדול

 ואומר מהסוהרי� אחד נכנס ולתאו כפור יו�
 צייד והוא, ללכת יכול אתה, חופשי אתה: לו

 רבי לקח. ברכבת נסיעה בכרטיס אותו
 כי, עמו שהיה סחבותיו צרור את יחזקאל
 לא אד� לבני שיש רגילי� ומלבושי� נעלי�

 וכ�, לו שנעלמו וא� שבלו מחמת א�, לו היו
  .לביתו לחזור כדי הרכבת תחנת אל ניגש

 אליו הגיע, מאד� ריקה שהיתה בתחנה בעמדו
, המעצר מחנה כל של הראשי המפקד עפת

 ואחרי, מרושע רשע אבל, יהודי שהיה
 לב ש� איש שאי� וראהמסביבו  שהתבונ�
? ברכבת לנסוע עומד אתה: אותו שאל, אליה�

 אותו שאל זה אחרי. בחיוב השיב יחזקאל רבי
". ה�"ב לו השיב זה על וג�? רב אתה: המפקד

. של� הכרטיס את לי תראה: המפקד לו אמר
 לקחתו זומ� הוא כי יחזקאל רבי כבר חשש
. לו הראה והוא, ברירה לו היתה לא אבל, ממנו
 בו שהתבונ� ולאחר, הכרטיס את המפקד נטל
 ל� נתנו, אתה יודע - : יחזקאל לרבי אמר

 -  זה בקרו� תסע וא�, מאוד קר לקרו� כרטיס
 לקפוא עלול אתה כי, הביתה שתגיע סיכוי אי�

, אנשי� להרבה שי�עו היו כ�( הדר� באמצע
  ...).להמית� בכוונה
 ראה וכאשר מסביבו פע� עוד התבונ� המפקד

 אחר כרטיס מכיסו של�, רואה איש שאי� שוב
 יתנו הזה הכרטיס ע�: לו ואמר, בידו לו ונת�
 בריא הביתה להגיע ותוכל, ח� בקרו� מקו� ל�

 אלא, הכרטיס במת� הסתפק לא הוא. ושל�
 שפגע מה כל על מחילה ממנו וביקש עמד ג�
 כזו כי, כ� לעשות אנוס היה כי בציינו, בו

  .קיבל שהוא הפקודה היתה
 ואני", דבריו את המפקד סיי�, "יהודי אני ג�"

  ".מחילה ממ� מבקש
 ואמנ� הגיעה והרכבת ממנו נפרד המפקד

. מחומ� בקרו� מקו� יחזקאל לרבי נתנו
 אי� פעמי� כמה הבחי� הדר� במהל�

 שקפאו אנשי� של ופותג מהחלונות משליכי�
  .אז ששרר העז הקור בגלל
 לא והוא, כיפור יו� ערב זה היה, כאמור
 ירד הוא. ביו� בו לביתו להגיע הספיק

 הספיק ולא, הקטנות העיירות באחת מהרכבת
 את עשה מיד כי, מפסקת סעודה לאכול אפילו
 ובו צרורו את הניח ש�, הכנסת לבית דרכו
 יו� למחרת רק. הכיפורי� יו� כל את עשה

 לו היו עוד אבל, לביתו בדרכו יצא הכיפורי�
 תחבולה היה הכל כי, בדר� תלאות הרבה
 בפני התחייבו שאמנ�, הרוסיי� הרשעי� מאת

, הרב את לשחרר אליה� שפנו השתדלני�
, חי יגיע שלא כדי שביכלת� מה כל עשו אבל
 הועילו לא - שיינצל רצה ה"הקב שא� אלא
  .עלילותיה� כל לה�
, לוורשא בליטה העיירות מאחת בנסעו, נהוה

, ווסרמ� אלחנ� רבי את ברכבת פוגש הוא
 נרגשי� והיו מאוד והתנשקו התחבקו שניה�

 מ� השחרור לאחר, הזו הפתאומית מהפגישה
  . המאסר
 נכו�: יחזקאל לרבי אלחנ� רבי אומר לפתע

 לו השיב? כיפור יו� בערב מסיביר שיצאת�
 לכ� מני� אבל, ברהד ונכו� אמת: יחזקאל רבי
? זה מכל ידעו לא בביתי אפילו והלא, זאת

? יודע אני מני� פירוש מה: אלחנ� רבי השיב
 החפ� ע� הלכתי, בבוקר כיפור יו� בערב
 ובאמצע, התפילה לאחר הישיבה מ� חיי�
 לא הבולשביקי�, נו: ואמר נעצר הוא הדר�

 דסלוצק הרב את שיחררו עכשיו, הצליחו
  )ויגד� אבי� לשא( !האסורי� מבית

 

ונעיי� מעט דהלא כתיב כא�  נעצור
אלה שמות האנשי	 אשר ז "בפסוק ט

שלח משה לתור את האר* ויקרא 

ז "י' ובפ, משה להושע ב� נו� יהושע
 וישלח אות	 משהעוד פע� כתוב 

שמשה שלח� ומה ידעינ� ' ולכאו

ל "אלא י, כפילות הלשו� בפסוקי�
שהוציא� כשהיו כשרי�  בשעהש

למשה רבינו אמונה  היהיקי� וצד

בה� וקיוה שהכל יהא בטוב וכ� למד 

, השלח ל� אנשי� חשובי� וכשרי�
 וילכו ויבואו' ו כ"ל בפסוק כ"אבל רח

להקיש הליכת� , י מהו וילכו"ופירש

�א$ , מה ביאת� בעצה רעה: לביאת
שכבר בתחילת , הליכת� בעצה רעה

שוי� געוואר�  זיי זענע�" דר�ה

נו ש� על לב ומשה רבי, "פארקרימט
כא� , הצדיקומ' שה� פנו מרצו� ה

ממילא ', רצו� ה הרגיש שאי� זה

כשה� היו כבר בדר� אז כבר חש 
שפנו מרצו� הצדיק וניתק הקשר 

אלה שמות וזהו הדיוק , ביניה�

לאחר ד האנשי	 אשר שלח משה
ויקרא משה ששלח� משה אז 

תפס שזה אינו להושע ב� נו� יהושע 

ומהצדיק ' רצו� המ כי נתנתקוטוב 
לכ� יוב� היטב שלאחר , והקשר נפר�

ששלח� והיו כבר בדר� רחוקה 

בתחילה ששלח משה לתור את 
, שהוא מרהאר# אז כבר הרגיש 

התפלל על יהושע שינצל ממילא 

מעצת המרגלי� ויקרא משה 
ועכשיו הבי� הפשט הנכו� , יהושעל

י הסביר "של שלח ל� כמו שרש

 לדעת� אני איני מצוה ל� א� תרצה
 פשטה אז הבי� את רק ', שלח וכו

�ויתכ� שבתחילה , של שלח ל� הנכו

לעצמו כביכול המאמר למה ' אמר ה
כל הבא ' ה� נפלו כל כ� כי זה בחי

ס 'שלעכט, ל"לטמא פותחי� לו רח

  .או$ אלע שלעכטע גויי�
התפלל דווקא על יהושע אלא ולמה 

ל יהושע ב� "וי ,ס"עאטבתורה פש' אי

שכששמע נו� היה ענו הגדול 
שיהושע מכניס מיד ביקש אדוני 

ולא יכל  ]בהעלות ' בפ[משה כלא� 

עליו ' כדכ, לסבול זאת מרוב ענוותנותו
ומשרתו יהושע ב� נו� נער לא ימיש מתו� '

ואחז את עצמו כנער וצעיר וקט� ', האוהל

ממילא משה רבינו פחד , שלא יודע מאו�
שיהושע הענו הזה עלול חלילה ליפול 

� ולהכנע לה� מרוב ברשת המרגלי

עניוות שיאמר שה� יותר גדולי� ממנו 
שמואל (' כדוגמת שאול המל� כדאי, בגיל

שהיה ענו גדול והשאיר את אגג  )א, ב 

מעמלק חי מחמת שחשב שצודקי� 

ההמו� ע� ולא קיי� מצות שמואל הנביא 
ל ראש בני ישראל "שציוה להורגו וא

לכ� כא� אצל יהושע ', וכדו' אתה וכדו

ה שיהיה ויגבה "ל עליו משה רבעהתפל
שישתמש ויתחזק בויגבה ' לבו בדרכי ה

אבל כלב ב� יפונה הל� בדר� של , לבו

ויהס כלב את הע� ' ויגבה לבו בדרכי ה
אל משה ויאמר עלה נעלה וירשנו אותה 

ואמר משה אמת ותורתו אמת , והשתיק�

, ונשמע לכל מה שיצוה עלינו משה רבינו
 �שהוא לא ית� ממילא משה רבינו הבי

או� ער וועט זי  "לה� למרגלי� שיפתוהו 

הבי� שיל� לחברו� ובאמת  "נישט לאז�
  ...יצליח בדר� זו

� "ק רבינו הרשנ"אומרי	 בש	 מר� הרה

� 'די רבי": ק"שאמר בל א"מלעלוב זיע
 �משה רבינו וואס יהושע ב� נו� או� כלב ב

אבל , יפונה האט גיעהט זה אי� לנו היו�

' כותל המערבי'ואותו ה 'חברו�'אותו 
המערבי שכלב בו יפונה היה לו האב� מיר 

אויכעט יש לנו ג� ויכולי� לפעול אלעס 

  ."ג"גוט ברו
, ג� למה התפלל דווקא על יהושעויוב� 

ההסבר הוא שכדי שתחול ברכת ותפילת 

הצדיק צריכי� להיות כלי� ראויי� לקבל 
ל שאי� לה� הכלי� "וראה משה רח

רק יהושע ב� נו� היה , מחמת עקמומיות�

לו הכלי הנכו� להחזיק ברכה לכ� יכל 
  .לפעול לו

אלא , וכ� מה הפשט אנשי� כשרי� היו

י יש לה מדריגה גבוהה "פ שתורת א"יל
בבא מציעא (' מאוד ביחוד כדאיתא בגמ

רבי זירא כשעלה לאר# ישראל ישב  .)פה

מאה תעניות שישתכח תלמודה של 
לא יפריע ו, כדי שלא יטרידנו, בבל ממנו

ל "ממילא ה� הבינו ורח, י"לו תורת א

נפלו לענווה פסולה וחשבו לעצמ� 
והשיגו , בטעות שלא יוכלו לתורה זו

י זה מדריגות גבוהות לכ� "שתורת א

לכ� הבינו , צרי� לשכוח את תורת בבל
י לא יגיעו ואת תורת בבל "שלתורת א

מכא� ו מכא� י�וישארו קרח, ה� יאבדו

ל שישארו ישראל "לכ� רצו לסובב רח
במדבר שש� נדמה היה לה� שיעשו 

שטייג� ע� משה רבינו וישראל ישארו 

ויתעלו במדבר ע� המדריגות של 
ל "אבל רח, המדבר ומדריגות של בבל

  ...ל"זה לא היה בטוב ויצא מה שיצא רח

אבל א� , שהיה לה� כוונה טובה אפילו
י צריכי� להיות "מורה להכנס לא' ה

וצריכי� , י"כנס לאיהודי� פשוטי� ולי

באמונה פשוטה ' לשמוע בקול ה
ובתמימות ואסור להיות אובער חכ� 

ת אמר "וא� השי, ולא ליל� בדר� זו

יגיעו למדריגות של  בוודאישיכנסו הרי 
שנזכה ליל�  העיקר, ואי� לנו השגה, י"א

בבטחו� בשלימות ובאמונה פשוטה 

ובכל ' בה, ע אליי� אוי$ אייביג"בבוכ
לדור ודור אוי$ א זיסע הצדיקי אמת 

ובמשה ' אופ� אוי$ אייביג ויאמינו בה

  .חסד יסובבנהו' עבדו והבוטח בה
יעזור שתמיד נזכה לקדש ש� ת "השי

ליל� בדר� הישר האמת , שמי� ברבי�

, והטוב אוי$ א זיס� אופ� אוי$ אייביג
ועשו כול� אגודה אחת לעשות רצונ� 

ח מיט א "תורה עבודה וגמ, בלבב של�

דו עב, ע אידישע שמחה שטענדיגגזונט
  .בשמחה בואו לפניו ברננה' את ה

ישמח את כל ישראל בכללות ' ה

ובפרטות וישמרנו שמירה עליונה בכל 
מקו� הנה לא ינו� ולא ייש� שומר 

וית� כל הרפואות שלימות לכל , ישראל

נ והבריאות "כלל ישראל הגוה
נ וירח� וית� לנו כל "השלימות הגוה

ישועות שלימות הברכות שלימות 

רפואה שלימה , ושמחות שלמות
שמחה שלימה ישועה שלימה והגאולה 

ק שוי� יע# אוי$ א "שלימה ובני� ביהמ

  .זיסע אופ� אוי$ אייביג
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  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

        ))))וווו""""תרכתרכתרכתרכ((((ד סארדאהלי "א אב"ת מהרי"שו' רבי יהודה אסאד ב –
        ))))הההה""""רפרפרפרפ((((א "פולק מלובלי� רבו של רבינו הרמר יוס# "רבי יעקב ב

ס חיי נפש "ד עכו ובעמח"ר שמואל נטע גאב"זלמנובי� ב' רבי ישראל ארי
        ))))גגגג""""תשסתשסתשסתשס((((

  ))))גגגג""""תשנתשנתשנתשנ((((ב "ד סוכטשוב ב"ר בנימי� רב ביהמ"רבי שמואל צבי קובלסקי ב
ר אברה� שמואל מברזנא חת� רבי מרדכי מליעוב טשערנוביל "רבי יצחק ב

        ))))טטטט""""תרצתרצתרצתרצ((((
ר חיי� יחיאל מאיר "ב אמת ליעקב' ב יצחק מבלנדוברבי יעקב  –

        ))))בבבב""""תרמתרמתרמתרמ((((ממוגלניצא 
        ))))הההה""""רצרצרצרצ((((ר יהודה  "רבי אברה� מינ� מפאדובה ב

  ))))וווו""""תקפתקפתקפתקפ((((ר סנדר "סטנוב ב –רבי שמואל מרגליות מסטריא 
        ))))בבבב""""תרפתרפתרפתרפ((((ר יהודה פרידמ� "ח מראחוב ב"ליקוטי מהרי' רבי ישראל חיי� ב

רבי ישמעאל ב� , נא סג� הכהני�רבי חני, התנאי� רבי שמעו� ב� גמליאל –
        ))))הההה""""א תתעא תתעא תתעא תתע""""גגגג((((אלישע כה� גדול 
  )ח"תקס(שאגת אריה  -ד מינסק ומי�"ר אשר אב"רבי אריה לייב ב

  .אזור אליהו -ר אברה� יוזפא השר# מקאנסקאוולא"רבי אליהו מוויסקוט ב

ג ג ג ג """"ככככק ק ק ק """"יו� שביו� שביו� שביו� שב
        סיו�סיו�סיו�סיו�

        
        
        
        
        
        

 �        ד סיו�ד סיו�ד סיו�ד סיו�""""ככככ' ' ' ' אאאאיו� יו� יו� יו
        
        
        
        

        

 �        ה סיו�ה סיו�ה סיו�ה סיו�""""ככככ' ' ' ' בבבביו� יו� יו� יו

        
        
        
        

        ו סיו�ו סיו�ו סיו�ו סיו�""""ככככ' ' ' ' יו� גיו� גיו� גיו� ג
        
        
        
        
        

 �        סיו�סיו�סיו�סיו�    זזזז""""ככככ' ' ' ' דדדדיו� יו� יו� יו
        
        

 �ח ח ח ח """"ככככ' ' ' ' ההההיו� יו� יו� יו
        סיו�סיו�סיו�סיו�

        
 �ט ט ט ט """"ככככ' ' ' ' וווויו� יו� יו� יו
 סיו�סיו�סיו�סיו�

  .ר צבי מנח� מענדיל"רבי יחיאל מיכל מקירמא ב
        ))))וווו""""תרמתרמתרמתרמ((((המחנה חיי� ר מרדכי אפרי� פישל סופר "רבי חיי� ב

        ))))אאאא""""תשסתשסתשסתשס((((י טשעבי� הברכת שמעו� "רבי ברו� שמעו� ב� רבי יוס# משה שניאורסו� ר
  ))))וווו""""תרלתרלתרלתרל(((( מטשכנוב ר אברה�"ב בעריש מביאלה רבי דב

  יוסי ב� קיסמא' התנא ר  –
        ))))ככככ""""תקתקתקתק((((ר מאיר "ד שאריגראד ב"ק אב'רבי אברה� ז

  )ט"תקנ(ר דוד מקראקא "ש רבי פסח ב"נעקה
  ))))חחחח""""תרלתרלתרלתרל((((ר חיי� מאיר יחיאל "ושע העשיל ממאגלניצא ברבי אברה� יה

        ))))בבבב""""תשתשתשתש((((מגד אר� ופרי נאה ' ר יוס# זאב מביאלה בילי� ב"רבי אהר� ב
        ))))דדדד""""תשתשתשתש((((אור פני יהושע ' ד גלנטה ב"ד בוקסבוי� אב"ר יוס# הי"ש רבי יהושע ב"נעקה

        ))))לללל""""א תתא תתא תתא תת""""גגגג((((רבי חנינא ב� תרדיו� ' נשר# על קידוש ה –
        ))))גגגג""""שסשסשסשס((((ד פרוסני� "ר יצחק אב"ב רבי אלעזר חיות מקראקא

        ))))דדדד""""תקתקתקתק((((פני� מאירות ' ד אייזנשטט ב"ר יצחק אב"רבי מאיר ב
        ))))טטטט""""תפתפתפתפ((((זרע ביר�  -ר ביר� "רבי מנח� ב –

  )ג"תרל(ר הראשו� מטאהש "אדמול "ר מרדכי סג"מטאהש בפייש  �רבי משול
  ))))חחחח""""תשתשתשתש((((דברי אהר� ' ר אברה� יצחק מטעפליק ב"רבי שמשו� אהר� ב

        ))))גגגג""""תרעתרעתרעתרע((((שלמי תודה ' אנה ברבי שלמה ד –
  ))))וווו""""תרעתרעתרעתרע((((ר יצחק "רבי ברו� מיאמפאלי ב

  , אסטראלנקא וקאמינקא, ד קיעל�"רבי משה נחו� ירושלימסקי אב
�"לשד השמ� על הרמב, ת מנחת משה"שו' י מרחמסטריווקא ב"תלמיד רבי דוד מטאלנא ור ,

  .ת בא"ושו
  

י "י היה מתבצע ע"למרגלי� כי כל ההנהגה וההבאה של כלל ישראל לא
אלא כל שבעת העממי� היה , ניסי� גדולי� ועצומי� ללא כל מלחמה

י עני� המתאונני� נתבלבל הדבר "אלא שע, נמחי� ונאבדי� תיכ$ ומיד
לחמה י מ"ונגר� שיהא צריכי� לכבוש את אר# ישראל בדר� הטבע ע

וכהכנה , וכיבוש ולכ� היה צרי� לשלוח מרגלי� כדר� כל דרכי מלחמה
� ' לשילוח המרגלי� לשמור אות� מעסקי דיבה זימ� ד ליד� שיראו עני

 .מרי� כדי שילמדו מזה מוסר לא להוציא דיבה

*   *   * 

שלכאורה הלשו� הזה היה ראוי לומר על , ש ראו ולא לקחו מוסר"ל מ"עוי
א� הוא מעשה טוב או רע וכשרואי� אצל הזולת מה  דבר שיש בו ספק

א� בדבר , שיצא ממעשה כזה היה צרי� ליקח מוסר שלא לעשות כ�
וכי אי� די , שברור הוא שהוא מעשה רע למה צרי� ללמוד מוסר מהזולת

וכי מי שיחלל שבת צרי� הוא ', בכ� שהדבר הוא דבר איסור ונגד רצונו ית
מה שיי� בזה לימוד הלא , בתש ללימוד מוסר מהזולת שלא לחלל

שיי� לומר על דבר שאינו ידוע וברור אבל בדבר ברור מה שיי� לימוד

 .לימוד

י "ופירש, ש ומדוע לא יראת� לדבר בעבדי במשה"ל בהקד� לבאר מ"וי
וכבר הקשו בזה , פ שאינו משה"פ שאינו עבדי ועבדי אע"משה אע

א� אינו בדרגה של ' דבשלמא עבדי שאינו משה יוב� הכוונה שהוא עבד ד
י מה מעלה יש פ שאינו עבד"א� משה אע, משה במעלת השגתו ורוממותו

  .'במשה כשאינו עבד ד
ה כל מעשיו היה על אחד משני "ל דהכוונה הוא שמשה רבינו ע"ואולי י
שנצטווה עליה� במפורש ' פ ד"אופ� אחד היה המעשי� שעשה ע, אופני�

פ השגתו בדר� העבודה "שה עואופ� השני ה� המעשי� שע, ה"מפי הקב
והנה פרישת משה , והיא אשר הביאתו לעשות המעשה ההוא', בעבודת ד

ציוהו ' או שד, ל"שני האופני� הנמפ אחד "מצפורה אפשר שעשה כ� ע
, י עצמו לפי השגתו והבנתו בדר� העבודה"ז במפורש או שעשה כ� ע"ע

, דר� עבודהפ "ע, ומרי� ואהר� סברו שמשה עשה כ� לפי דעתו והבנתו
ברו במשה על שעשה כ� יוכיו� שלפי דעת� והבנת� לא כ� הדר� לכ� ד

�' פ ד"אבל א� היו יודעי� שמשה עשה כ� ע, ולפי הבנת� לא זו הדר� הנכו
' ועל זה באה דבר ד, לא היו מעלי� בדעת� לערער על הדבר כמלא נימה

 ,פ שאינו משה"עבדי אע, אליה� מדוע לא יראת� לדבר בעבדי במשה
פ "היינו אפילו כשעושה דבר שלא צויתיו במפורש לעשות כ� אלא ע

פ "ש במשה אע"וכ, ה אי� לערער אחריו"השגתו בעבודה עושה כ� אפ
אלא , היינו כשעושה מעשה לא מצד עבדי מצד דר� עבודה, שאינו עבדי

וכא� , ו שאי� לערער אחר מעשיו"ק' פ ד"עושה בבחינת משה שנצטווה ע
ז כמו "תו פה אל פה אדבר בו שאני ציוויתיו עבעני� הפרישה מאש

 .י"שפירש

שיש חשש גדול בכניסה  תהק מבואר שטענת המרגלי� הי"נה בסהוה
מ "מ, שהג� שהקדושה אופפת את האר# וטובה האר# מאד מאד, י"לאר

לעומת זה הקליפה נלחמת במקו� הקדוש הזה בעוז ותעצומות וקשה 
י יש סכנה בדבר שלא יפלו "ארובהיכנס� ל, מאד לעמוד ולהילח� נגדה
ולכ� סברו שמוטב לישאר , ש וקיו� מצותיו"חלילה מדביקות הבורא ית

עוד זמ� זמני� במדבר ע� משה ולאכול מ� לח� אבירי� ולשתות מי� 
קדושי� מבארה של מרי� וללמוד תורה מפי משה רבינו וכלו� חסר לה� 

בכל המלחמות ומה לה� ליכנס לבית הספק שמא לא יעמדו , מבית המל�
ובכ� העלו המרגלי� בדעת� , ולכ� טוב לה� עתה מאז, י"הצפוי לה� בא

י מיד "שכיו� שהעני� נתו� לשיקול הדעת של משה הא� כדאי ליכנס לאר
או טוב לישאר עוד זמ� ', על א$ כל החששות וסכנות בעני� עבודת ד

לכ� החליטו שיש לה� ', ז ציווי מפורש מאת ד"ולא באה ע, במדבר
פ שיקול דעת� בדר� "והחליטו ע, שות לחלוק על משה בזה הדברהר

וכא� היה , י"העבודה כי טוב לישאר עדיי� במדבר ולא ליכנס מיד לאר
הטעות שהיה לה� ללמוד ממעשה מרי� שאי� לחלוק ולערער על דברי 

פ שיקול דעתו הקדושה "ומעשה משה רבינו אפילו בדברי� שעשה ע
שיו אמת וצדק ומשה אמת כי כל מע, משה פ שאינו"ועבדי אע, והטהורה

 )ב"שלח תשע(. תותורתו אמ

 

        ברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחה
' ק היהודי הק"ק מר� רבינו משה מלעלוב אמר בש� חותנו הרה"רהה

, על פי דר� הטבע' הצלחה'כי בחו� לאר� תוכל לחול רק , מפשיסחא
ובאר� ישראל תוכל לחול ג� , שלא על פי דר� הטבע' ברכה'ולא 

, "מציו�' יברכ� ה"וכמאמר הכתוב , שלא על פי דר� הטבע' ברכה'
ינו דוד מלעלוב דג� בחו� לאר� תוכל והוסי! מר� בש� אביו מר� רב

' ד' ואפי, היינו א� מקדש עצמו מלמטה ומלמעלה, לחול הברכה
כי , ל"בחו' אזי תחול הברכה בנכסיו אפי, אמות שלו בקדושה וטהרה

  ))))''''תורת היהודי הקתורת היהודי הקתורת היהודי הקתורת היהודי הק((((. אר� ישראל כנודע' זהו ג� בחי
  

        הזכות לעלותהזכות לעלותהזכות לעלותהזכות לעלות
מר� מר� מר� מר� ' אביו הק נהג, אאאא""""רבינו משה מלעלוב זיערבינו משה מלעלוב זיערבינו משה מלעלוב זיערבינו משה מלעלוב זיעג שנה למר� "כשמלאו י

ביו� , לקשור עיניו במטפחת כשיצא מחו� לכותלי הבית דדדד""""מוהרמוהרמוהרמוהר
רציתי שתהיה "הסיר אביו המטפחת באומרו , ג שנה"שמלאו לו י

אבל , אני לא זכיתי לעלות לאר� ישראל, וכעת זכית לכ�, יהודי טוב
  ".אתה עלה תעלה ארצה

ת� ע אי� הנח"זי תפארת שלמה מראדומסקתפארת שלמה מראדומסקתפארת שלמה מראדומסקתפארת שלמה מראדומסק' ק ב"כששאלו את הרה
ענה , א ליסע מפולי� לאר� ישראל"ק רבי משה מלעלוב זיע"את הרה

�        ))))לעלובלעלובלעלובלעלוב    לללל""""אור יהאור יהאור יהאור יה' ' ' ' קוקוקוקו((((. ואמר כי לא האמי� שיהיה לו כס! להוצאות הדר
   

        קקקק""""מחמת חיבת עיהמחמת חיבת עיהמחמת חיבת עיהמחמת חיבת עיה
  י"דראש חודש אלול שנת תר' א' סאדעגערע יו� ה

' א� כי הי', הנה אנכי יצאתי מארצי וממולדתי ומבית אבותי הק... 
וג� מטעמי� , ק"אפס מחמת חיבת עיה, פרידתכ� קשה מאוד

' וה, אזרתי ברוב עוז כגבור חלצי להשלי� את כל מאתי, כמוסי� עמדי
להשיג רעיוני , ינחני בדר� אמת יגמור בעדי לטובה לבוא לשלו�

ואול� כל האהובי� וידידי� אנשי אמונה חקוקי� המה על , ותשוקתי
בראותי אנכי פה היו� אשר והנה . לוח לבי נקובי� בשמ� על זכרוני

, וההוצאות מרובי� עד למאוד, בזמ� לא כביר כמעט ת� הכס!
, ק אר� מטוהרה מכל הבלי� החמודי�"וידעת� ג� ידעת� אשר בעיה

אי לזאת , בלתי אל הכוללת מארציכ� עיניה�, וש� אי� לכס! מוצא
בל תתעלצו , תזכרו נא הבטחתכ� אלי לשו� אותי על ראש זכרונכ�

עוד תתאזרו חיל , המעמדות אשר יגעת� וטרחת� עבוריבאסיפת 
  ... להוסי! על הנקצב עד הנה

תתברכו בכל טוב מאת , וג� אנכי חלילה לי מחדול להתפלל בעדכ�
כרצו� , ימלא כל משאלותיכ�. תבואו יחד לציו� ברינה, שוכ� מעונה

אשר כל נפש מישראל יקרה היא מאוד , וחפ� ידידכ� ואהוביכ�
ד "נאו� משה בהרב מוהר.  המצפה לתשועת ישראל דברי, בעיני

א בנסעו א בנסעו א בנסעו א בנסעו """"ק מר� רבינו משה מלעלוב זיעק מר� רבינו משה מלעלוב זיעק מר� רבינו משה מלעלוב זיעק מר� רבינו משה מלעלוב זיע""""מתו� מכתב של הרהמתו� מכתב של הרהמתו� מכתב של הרהמתו� מכתב של הרה((((. ה"זצללה
        ))))יייי""""לאלאלאלא
  

        ההההווווענוענוענוענו
מאוד "ובמקו� אחר נאמר , "טובה האר� מאד מאדטובה האר� מאד מאדטובה האר� מאד מאדטובה האר� מאד מאד"נאמר בפרשתינו 

' מאד מאד'ונראה לפרש כי מי שזוכה ל, "מאוד הוי שפל רוח
. ורואה בשבח אר� ישראל, תורהשב' מאוד מאוד'זוכה ל, שבאבות

        ))))ליקוטי דברי דודליקוטי דברי דודליקוטי דברי דודליקוטי דברי דוד' ' ' ' א מתו� סא מתו� סא מתו� סא מתו� ס""""ק מר� רבינו אלעזר מנדל מלעלוב זיעק מר� רבינו אלעזר מנדל מלעלוב זיעק מר� רבינו אלעזר מנדל מלעלוב זיעק מר� רבינו אלעזר מנדל מלעלוב זיע""""הרההרההרההרה((((
  

�        ארא�ארא�ארא�ארא
שאר� ישראל מגלה , "ארא�"יש לדייק , "אל האר� אשר ארא�אל האר� אשר ארא�אל האר� אשר ארא�אל האר� אשר ארא�"כתיב 

ק מר� רבינו דוד צבי שלמה מלעלוב ק מר� רבינו דוד צבי שלמה מלעלוב ק מר� רבינו דוד צבי שלמה מלעלוב ק מר� רבינו דוד צבי שלמה מלעלוב """"הרההרההרההרה((((. את פרצופו של כל אחד ואחד
        ))))אאאא""""זיעזיעזיעזיע
  
        יייי""""הכותל מערבי ואהכותל מערבי ואהכותל מערבי ואהכותל מערבי וא    עצותעצותעצותעצות' ' ' ' בבבב

ה התפלל על יהושע שינצל מעצת "רשתינו כתוב שמשה רבינו עבפ
, ואילו כלב ב� יפונה הל� חברונה להתפלל על קברי אבות, מרגלי�

משה רבינו , או רבי או קברי אבות, עצות' נראה שלאר� ישראל יש ב
ק מר� ק מר� ק מר� ק מר� """"הרההרההרההרה((((. אי� לנו היו� א� כותל מערבי ומערת המכפלה יש ויש

        ))))אאאא""""ב זיעב זיעב זיעב זיערבינו שמעו� נת� נטע מלעלורבינו שמעו� נת� נטע מלעלורבינו שמעו� נת� נטע מלעלורבינו שמעו� נת� נטע מלעלו
        

        נשמהנשמהנשמהנשמה
הוא מחמת שלכל אחד ואחד בעלותו לאר� הקדושה נותני� לו ...

ק מר� ק מר� ק מר� ק מר� """"מתו� מכתב של הרהמתו� מכתב של הרהמתו� מכתב של הרהמתו� מכתב של הרה((((. ל"י ז"נשמה חדשה כמבואר בכתבי האר
        ))))אאאא""""� זיע� זיע� זיע� זיע""""הרשנהרשנהרשנהרשנ

  

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה
 'א' המש� מעמ

        חיבת אר� ישראלחיבת אר� ישראלחיבת אר� ישראלחיבת אר� ישראל
 א"מלעלוב זיע' של מרנ� רבותינו הק

        תורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמת
� לפרשהלפרשהלפרשהלפרשה    פניני�פניני�פניני�פניני

 
מעשה רב על [) ז, יד (טובה האר* מאד מאד 

  ]ק רבי משה מלעלוב"מר� הרה
ע היה נוהג "שמואל אבא מזיכלי� זי' ק ר"הרה

לשלוח לאר# ישראל בכל שנה הרבה אלפי� 
מלבד זה שלח סכו� , רובלי� עבור העניי�

ק מר� "כס$ לחוד בכל רבע שנה לבני הרה
א שהיו חביבי� "משה מלעלוב זיערבינו 

�  .מאוד על הרבי מזיכלי
פע� אחת בא לפני הרבי מזיכלי� איש אחד 
מחסידיו שהיה באר# ישראל והביא איתו 

ל בעל "מאיר אוירב� ז' מכתב מהגאו� ר
במכתב , שהיה אז רב בירושלי�" אמרי בינה"

מתלונ� הגאו� על מה שהרבי שולח מעות 
ושואל , ב לחודמ מלעלו"ק ר"לבני מר� הרה

קרא , מה יתרו� לה� משאר עניי אר# ישראל
במש� : "והפטיר, הרבי מזיכלי� את המכתב
  ".מאיר האמת' הזמ� עוד יתברר להגאו� ר

לייב ' אחר זמ� קצר נסע הגביר החסיד ר
וביקר ג� את הגאו� , קושמירק לאר# ישראל

' כשנודע להגאו� שר, ל"מאיר אוירב� ז' ר
זיכלי� ביקש ממנו כי  לייב נמנה על חסידי

הואיל , ל יבקרו שוב"בטר� יסע בחזרה לחו
�, וברצונו לשלוח מכתב על ידו להרבי מזיכלי

וכשהגאו� מסר לו , לייב קושמירק' עשה כ� ר
אמר לו שתוכ� המכתב הוא הבעת , המכתב

חרטה על אשר התלונ� במכתבו הקוד� על 
' שהוא שולח כס$ במיוחד לבני רבינו הק

וא מבקש עתה במכתבו זה וה, מלעלוב
סליחה מהרבי מזיכלי� שכ� הוא רואה עכשיו 

  .שבאמת טוב הוא עושה בזה
ילמדנו רבינו : לייב קושמירק' שאלו ר

? ולבסו$ מאי קסבר? בתחילה מאי קסבר
�שבועות אחדי� לאחר : השיב לו הגאו

 �שכתבתי אותו המכתב נראה לי בחלו� זק
אחד ואמר לי אי� מלא� ליב� לכתוב 

כתבי� לצדיקי� ולדבר סרה על בניו מ
, א"הקדושי� של רבינו משה מלעלוב זיע

הלא אני רואה בה� כמה : השבתי לו בחלומי
זהו מפני שאי� ל� : "השיב הזק�, חסרונות

וא� תבוא למדת ענוה תראה , מדת ענוה
טובה "י כתוב "כי על א, בה� כל מיני מעלות
רוצה לומר כשהאד� , "האר# מאד מאד

) אבות" (מאד מאד הוי שפל רוח"בבחינת 
אז הוא רואה כל טוב באר# ואינו רואה שו� 

  ".ו"רע ח
הקיצותי מחלומי ונזכרתי במכתב שכתבתי 

ק מזיכלי� והתחלתי להשריש בקרבי "להרה
מדת הענוה ומאז והלאה הנני רואה בבני 

ק מר� רבי משה מלעלוב כל מיני "הרה
מעלות ויתרונות ואני מתחרט מאו על מה 

  . תבתי אז עליה�שכ
  

שלח ל  אנשי	 ויתורו את אר* כנע� אשר אני 
י למה נסמכה פרשת "וברש, נות� לבני ישראל

רשעי� הללו שלפי , מרגלי� לפרשת מרי�
  ,ראו ולא לקחו מוסר
ו ולא לקחו מוסר שתלה "להסביר הלשו� רא

שהיו צריכי� להתבונ� , הראיה' זה בבחי
 ,לראות מה עולה למי שמדבר לשו� הרע

כי ידוע , שיש שייכות בי� הראיה לדיבור
כ הוא שיי� לעני� "א, משכ� הרוח בלב

כ ויהי האד� לנפש חיה "פ מש"הדיבור ע
ושורייקא דליבא בעינא , א לרוח ממללא"ות

וזהו  ,שבריאות הלב תלויה בעיניי�, תליא
הטענה עליה� רשעי� הללו ראו ולא לקחו 
 מוסר מהלב שבו תלוי ראיית� ומשו� דיבור

  .י רוח"שע
וביותר משו� שדיברה באחיה שהוא משה 

ז "ה שהג� שלא נכנס לאר# ישראל עכ"רבע
י כמו "הראיה היה ליה שייכות ע� א' בבחי
ת עלה אל הר העברי� הזה וראה "ל השי"שא

כ "א, בעיני� כי לא תעבור את הירד� הזה
  .ו ולא לקחו מוסר"טענה עליה� שרא
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   077-470-3659: לשלוח לפקס המערכתלהארות הערות וכל עני� נית� 

והביא אותנו אל האר� והביא אותנו אל האר� והביא אותנו אל האר� והביא אותנו אל האר� ' ' ' ' א� חפ� בנו הא� חפ� בנו הא� חפ� בנו הא� חפ� בנו ה    ))))חחחח, , , , ידידידיד((((בפרשת� בפרשת� בפרשת� בפרשת� 
. . . . ככככ""""עעעע, , , , הזאת ונתנה לנו אר� אשר היא זבת חלב ודבשהזאת ונתנה לנו אר� אשר היא זבת חלב ודבשהזאת ונתנה לנו אר� אשר היא זבת חלב ודבשהזאת ונתנה לנו אר� אשר היא זבת חלב ודבש

אמרנו להביא בזה איזה גרגירי	 ' לחביבותא דארצינו הק
        ....י חיבתה מעלותיה וקדושתה"מעני� א

  

        י והזהירות בכבודהי והזהירות בכבודהי והזהירות בכבודהי והזהירות בכבודה""""חיבת אחיבת אחיבת אחיבת א
 åðéáø áúëäåàä"ç ÷ä 'òéæ" à))))øøøø""""áúéë ôáúéë ôáúéë ôáúéë ôàåàåàåàå(((( 

ìæå"÷" :õøàä ìà àåáú éë äéäå , ïåùì äéäå øîà
 õøàä úáéùéá àìà çåîùì ïéàù øéòäì äçîù

 åøîà êøã ìò))))åë÷ íéìéäúåë÷ íéìéäúåë÷ íéìéäúåë÷ íéìéäú(((( "åðéô ÷åçù àìîé æà "
ëò"ì.  

äâä áúë ïë åîë" ÷øäîøäîøäîøäî""""éøëæà àéøëæà àéøëæà àéøëæà à éæ" åøôñá ò
'íéãøç '))))èë ÷øôèë ÷øôèë ÷øôèë ÷øô(((( æå"ì ," úà ááçì ùéà ìë êéøöå

ùúá õøà éñôàî äéìà àåáìå ìàøùé õøà ä÷å
åîà ÷éç ìà ïáë äìåãâ,  åðéðååò úìéçú éë

 øîàðù äá åðñàî ïòé úåøåãì äéëá åðì äòá÷ðù
))))å÷ íéìéäúå÷ íéìéäúå÷ íéìéäúå÷ íéìéäú , , , ,ãëãëãëãë(((( " ñàîéåáäãîç õøà" ,òéé" ù

åéøáãá ,éòå ' øôñá"øöçä øòù "øâäì" ïá ã
öæ ïåòîù" ì))))ëù à÷ñéôëù à÷ñéôëù à÷ñéôëù à÷ñéô""""ãããã ( ( ( (àì êìéì ùéã áúëã" é

 äáéñ íåù ãöì àìå ãáìá äðéâáå äúáéç éðôî
úéðåöéç ,òéé"ù. îâáå ' úåáåúë))))áé÷áé÷áé÷áé÷(.(.(.(. åøîà" :ø '

åëòã éôéë ÷ùðî àáà ,ø 'äéì÷úî ï÷úî àðéðç" ,
ùøéôå" é))))ãããã""""ï÷úî äï÷úî äï÷úî äï÷úî ä(((( æå"ì , àöéé àìù ï÷úîå äåùî

íéëøãä ìò òø íù ,ò"ë.  
îâá åøîà ãåò '))))íùíùíùíù(((( "ø 'øå éîà ' éîéé÷ éñà

àùîùì àìåèîå àìåèì àùîùî ,ùøéôå" é))))ãããã"""" ä ä ä ä
éîéé÷éîéé÷éîéé÷éîéé÷(((( æå"ì" :òéâä ùîùäùëä ù íå÷îì ïéà

 íùî ïéãîåò ïäéìò úçã÷î äîçå ïéñøåâå ïéáùåé
ìöá áùéì , ïéáùåéå ìöä ïî ïéãîåò äðéöä éîéáå

 õøà úáéùé ìò íòøúäì åìëåé àìù éãë äîçá
ìàøùé" ,ò"ë.  

ע לחבב "הרי לנו עד כמה נזהרו אות� קדושי עליו� זי
  .ו"ק ונזהרו מלדבר בגנותה ח"את ישיבת ארה

 ïéëøòáå))))åèåèåèåè , , , ,àààà(((( éà ' àéðúøà" àåá àèøô ïá à
äåùì ìù çåë ìåãâ äîë äàøå"ø , ïìðî

íéìâøîî , íéðáàå íéöò ìò òø íù àéöåîä äîå
ù àéöåîä êë"äîëå äîë úçà ìò åøéáç ìò ø .
 øôñá ïééòå"äò øçùä úìééàäò øçùä úìééàäò øçùä úìééàäò øçùä úìééà""""éàøâäì úéàøâäì úéàøâäì úéàøâäì ú"""" ì ì ì ì

 ïîðééèù ïîðééèù ïîðééèù ïîðééèùèéìù" à))))øøøø""""çìù ôçìù ôçìù ôçìù ô(((( ëã 'åúá"ã ," äæå
ë äðåâî äãéîòø íéøáãîå úåðåøñç íéùôçîù ,

áåèä ãöä úà ùôçì íé÷éãöä êøãå ,ùî ïéòëå" ë
á"úåááìä úáåç "))))äòéðëä øòùäòéðëä øòùäòéðëä øòùäòéðëä øòù , , , ,ôôôô""""åååå((((  ìò øîàðå

 úçøñî áìë úìéáð ìò øáòù íéãéñçä ïî ãçà
 äìáð úçøñî äîë åéãéîìú åì åøîàå ãåàî

úàæë , ìò åèøçúðå äéðéù íéðáì äîë íäì øîà
äúåðâá åøôéñù äî ,åäù ïåéëå úåðâá øôñì éàðâ à

ë úî áìë"ëò éç íãàá ù"ì."  
 úà ááçì øäæéì ÷ã÷ãì ùé äîë ãò ïéáð äæáå

ïîæ ìëá ãéîú äéúåìòîá ùåøãìå ìàøùé õøà.  

  חדוותא דאורייתאחדוותא דאורייתא
  ת ומנהגי צדיקי�"בירורי הלכה ד

 � בענייני� שוני

        יייי""""קדושת אקדושת אקדושת אקדושת א
 øôñá áúë"íéâäðîä éîòè "))))îòîòîòîò ' ' ' 'âò÷úâò÷úâò÷úâò÷ú((((  øôñ íåùî

"äãùá íéàãåã "))))ôôôô ' ' ' 'çìùçìùçìùçìù ( ( ( ( úåîåà íéòáù àëéàã
íéøù íéòáù íäéìò íéðåîîå ,øà ìáà"éà é äì ï

øù íåù ,á àøåáä ÷ø"äìù âéäðîå øù àåä ä ,
ò"ù.  

éãäì äæ ùøôúðã éúàöîå 'áàîåçðúàîåçðúàîåçðúàîåçðú ))))ôôôô ' ' ' 'äàøäàøäàøäàø , , , ,çççç(((( 

æå"ì, "á÷ä äá øçáù ìàøùé õøà äáéáç"ä , äúà
 úåîåàä éøùì úåöøàä ÷ìç íìåòä àøáùë àöåî

àá øçáå"é" ,ò"ë.  
 øôñáå"õøàä úùåã÷ "))))úìùåøéá úéðùá ñôãðäúìùåøéá úéðùá ñôãðäúìùåøéá úéðùá ñôãðäúìùåøéá úéðùá ñôãðä"""" å å å å

îøú úðùîøú úðùîøú úðùîøú úðù""""ôì äôì äôì äôì ä""""÷÷÷÷ , , , ,àë ãåîòàë ãåîòàë ãåîòàë ãåîò((((  øôñî éúééî" áåè
õøàä "æå"ì ,"à éë òã" áåùéä òöîàá àåä é

 øåòéùë ìåãâ øçà çúô ùé òé÷øá äìòîì äãâðëå
åë åæ áçåø ' ãâðë àéä òöîàá àéäù çúôäå

åë äîöò äðéëùä ' ïëå íéòé÷ø øùò ìëá àåä ïëå
ä éðéò ãåáëä àñë ãò íäî äìòîì 'äá êé÷åìà ,

à ìåáâ ìëå"ôôåç äôéì÷ íåù äéìò ïéà é ìëå ú
à ìåáâ"çåúô àåä äö÷ ìà äö÷î é , äúà êéøöå

 ÷ìç àéäå äùåã÷ àéä äîöòá õøàäù úòãì
éùä"ëò úåöøà íéòáù ìëî ú"ì.  

 øôñá ïééòåäâäî íäøáàì ãñçäâäî íäøáàì ãñçäâäî íäøáàì ãñçäâäî íäøáàì ãñç""""øäî ÷øäî ÷øäî ÷øäî ÷""""éàìåæà àéàìåæà àéàìåæà àéàìåæà à 
éæ" ò))))ä÷ ãåîòä÷ ãåîòä÷ ãåîòä÷ ãåîò(((( ùî" àäá ëàã" øòù úçú äðåúð é

íéîùä ,ééò"ù , øôñá ãåò ïééòå íééçä úåöøà íééçä úåöøà íééçä úåöøà íééçä úåöøà
äâäìäâäìäâäìäâäì""""ìô íééç éáø ÷ìô íééç éáø ÷ìô íééç éáø ÷ìô íééç éáø ÷âàâàâàâà''''éééé éæ" ò))))óãóãóãóã    çççç (: (: (: (: õøàã áúëã

ééòå ìæîä úçú äðéà ìàøùé"äæá ïééöã éàîá ù.  
  

        יייי""""ק ואק ואק ואק וא""""תוהתוהתוהתוה
ò çñô ìù äãâäáò çñô ìù äãâäáò çñô ìù äãâäáò çñô ìù äãâäá""""äâäì øéùä úëøá ôäâäì øéùä úëøá ôäâäì øéùä úëøá ôäâäì øéùä úëøá ô"""" éáø ÷ éáø ÷ éáø ÷ éáø ÷

õðéö áééì äéøàõðéö áééì äéøàõðéö áééì äéøàõðéö áééì äéøà éæ"îá ùøéô ò" ù" åðì ïúð åìéà
æå åðééã ìàøùé õøàì åðñéðëä àìå äøåúä úà"ì :

"à úáåè" øùôà éà õøàá úåéåìúä úåöîù òåãé é
 íéé÷ì=)=)=)=)àá äéäéã åàì éà åðééäàá äéäéã åàì éà åðééäàá äéäéã åàì éà åðééäàá äéäéã åàì éà åðééä""""éééé((((  úìâåñî äðéà íâ

ìàøùéì ÷ø ,îë" éë éìò äøôù úìçð óà ùøãîá ù
ò åðééäå åðéîùá óúåùî êééù øîà ìàøùéá" é

á÷ä ìù åîù àåäù äøåúä"îë ä"á ùøäæøäæøäæøäæ é íò" ä
ñù"ä ,å íò éøëæ"îø ä"ç ,éåä íùå" åàåìéîá ä

 äìåò ïéãåéò"åé á"éå éä ã"ò éä å"á , ìàøùé íò
äìåò éøú"â ,ëò"ì.  

 øôñá äàøåäøäì ìà÷æçé éøáãäøäì ìà÷æçé éøáãäøäì ìà÷æçé éøáãäøäì ìà÷æçé éøáã""""àååàðéùî ÷àååàðéùî ÷àååàðéùî ÷àååàðéùî ÷ éæ" ò
))))êúåìòäá úùøôêúåìòäá úùøôêúåìòäá úùøôêúåìòäá úùøô , , , ,äòäòäòäò""""åâå äîçìî åàåáú éëå ôåâå äîçìî åàåáú éëå ôåâå äîçìî åàåáú éëå ôåâå äîçìî åàåáú éëå ô''''((((,,,,  áúëã

ליוה ליוה ר משה חר משה ח""י הגי הג""נכתב ונער� ענכתב ונער� ע
 סס""ס ענפי משה ושאס ענפי משה ושא""מחמח  ––א א ""שליטשליט

åðåùì äæå åéøáã êåúá" : õøàå äøåúäã åðéöîå
ùéò äæ ãâðë äæ ïååëî àåä ãç ìàø"ù.  

 øôñá àúéà ïëãåäøäì ÷ãö øáåãäøäì ÷ãö øáåãäøäì ÷ãö øáåãäøäì ÷ãö øáåã"""" ïäëä ÷åãö éáø ÷ ïäëä ÷åãö éáø ÷ ïäëä ÷åãö éáø ÷ ïäëä ÷åãö éáø ÷
ïéìáåìîïéìáåìîïéìáåìîïéìáåìî éæ" ò))))çë óãçë óãçë óãçë óã(.(.(.(. æå"ì: "à úùãå÷î ìàøùé õø

íéìëã àî÷ ÷øô óåñ ïðúãë úåöøàä ìëî , åîëå
 áúëùáîøäáîøäáîøäáîøä""""ïïïï áå äøåúä ùåøéôáéøæåëéøæåëéøæåëéøæåë ä øîàî ' éë

ä 'õøàä é÷åìà àø÷ð êøáúé , íé÷åìàì úåëééù ùéå
õøàä íò ìàøùéå äøåúìå ,òéé"êøåàá ù.  

 øôñá íéàáåî äæ ïéðòá íéàìôð íéøáã" åðéìò åðéìò åðéìò åðéìò
çáùìçáùìçáùìçáùì " " " "))))ç íéøáãç íéøáãç íéøáãç íéøáã""""îò áîò áîò áîò á ' ' ' 'ôôôô'''' ( ( ( (éáø ïåàâäîéáø ïåàâäîéáø ïåàâäîéáø ïåàâäî     äáìåå äîìù äáìåå äîìù äáìåå äîìù äáìåå äîìù

öæ" úîçìî úôå÷úá äøîàðù äçéùá íøîà øùà ì
õøôîä" :øìñã áøä úà éúìàù ,àá ïàë äàø äî" é

åçá øùàî øúåé"ì ,åçáù äéâåñù éì áéùäå" ïéáä ì
íéùãåç äîëá äúåà , ÷ø ç÷ì äæ õøàá14 íåé ,

àá ïàëù úòãì íéëéøö" äãåáòä é úøçà àéä
ïéèåìçì äðåù àåä áöîäå.  

"ìôäù äî äàøå øôñá âé"õòåé àìôõòåé àìôõòåé àìôõòåé àìô ")))) õøà êøò õøà êøò õøà êøò õøà êøò

ã ìàøùéã ìàøùéã ìàøùéã ìàøùé""""òåãéå äòåãéå äòåãéå äòåãéå ä((((  úãåáòå äøåúá úå÷éáãä úìòîá
éùä"àá ú"é.  

  

        """"אר� זבת חלב ודבשאר� זבת חלב ודבשאר� זבת חלב ודבשאר� זבת חלב ודבש""""
) ) ) ) חחחח""""שלח תשסשלח תשסשלח תשסשלח תשס' ' ' ' ש פש פש פש פ""""מוצמוצמוצמוצ((((א ביאר א ביאר א ביאר א ביאר """"ק מר� רבינו שליטק מר� רבינו שליטק מר� רבינו שליטק מר� רבינו שליט""""ככככ

קדשו בעני� המרגלי� דיתכ� להוסי# עוד קדשו בעני� המרגלי� דיתכ� להוסי# עוד קדשו בעני� המרגלי� דיתכ� להוסי# עוד קדשו בעני� המרגלי� דיתכ� להוסי# עוד     � דברי� דברי� דברי� דבריבתובתובתובתו
ל למרגלי� לא הצליח כלל כל מסע� ל למרגלי� לא הצליח כלל כל מסע� ל למרגלי� לא הצליח כלל כל מסע� ל למרגלי� לא הצליח כלל כל מסע� """"נקודה למה רחנקודה למה רחנקודה למה רחנקודה למה רח

�� אצל יהושע ב� נו� ששלח � אצל יהושע ב� נו� ששלח � אצל יהושע ב� נו� ששלח � אצל יהושע ב� נו� ששלח לא כלא כלא כלא כ, , , , והכל היה עקו�והכל היה עקו�והכל היה עקו�והכל היה עקו
        ,,,,מרגלי� והל� בטובמרגלי� והל� בטובמרגלי� והל� בטובמרגלי� והל� בטוב

ל שכל תחילת טעות המרגלי� היתה מחמת חסרו� ל שכל תחילת טעות המרגלי� היתה מחמת חסרו� ל שכל תחילת טעות המרגלי� היתה מחמת חסרו� ל שכל תחילת טעות המרגלי� היתה מחמת חסרו� """"דידידידי
י הינה י הינה י הינה י הינה """"י בפירוש שאי בפירוש שאי בפירוש שאי בפירוש שא""""ע אומר לבנע אומר לבנע אומר לבנע אומר לבנ""""שהרבששהרבששהרבששהרבש, , , , באמונהבאמונהבאמונהבאמונה

וה� הולכי� וסומכי� על וה� הולכי� וסומכי� על וה� הולכי� וסומכי� על וה� הולכי� וסומכי� על , , , , """"אר� זבת חלב ודבשאר� זבת חלב ודבשאר� זבת חלב ודבשאר� זבת חלב ודבש""""
        ,,,,תתתת""""ת למרות דברי השית למרות דברי השית למרות דברי השית למרות דברי השי""""מרגלי� ולא על השימרגלי� ולא על השימרגלי� ולא על השימרגלי� ולא על השי

שלא הרפו ממשה רבינו ואמרו שלא הרפו ממשה רבינו ואמרו שלא הרפו ממשה רבינו ואמרו שלא הרפו ממשה רבינו ואמרו ' ' ' ' ח הקח הקח הקח הק""""באוהבאוהבאוהבאוה' ' ' ' ודכ� איודכ� איודכ� איודכ� אי
�במילא שיש כזה במילא שיש כזה במילא שיש כזה במילא שיש כזה , , , , לו אשר חייבי� לשלוח מרגלי�לו אשר חייבי� לשלוח מרגלי�לו אשר חייבי� לשלוח מרגלי�לו אשר חייבי� לשלוח מרגלי

 �חסרו� באמונה כבר אינו טוב וכל העני� הל� על דר� חסרו� באמונה כבר אינו טוב וכל העני� הל� על דר� חסרו� באמונה כבר אינו טוב וכל העני� הל� על דר� חסרו� באמונה כבר אינו טוב וכל העני� הל� על דר
, , , , כ בהמרגלי� ששלח יהושע ב� נו�כ בהמרגלי� ששלח יהושע ב� נו�כ בהמרגלי� ששלח יהושע ב� נו�כ בהמרגלי� ששלח יהושע ב� נו�""""משאמשאמשאמשא, , , , העקמומיותהעקמומיותהעקמומיותהעקמומיות

הלא שלח� על מנת שילמדו תכסיסי מלחמה ומפה הלא שלח� על מנת שילמדו תכסיסי מלחמה ומפה הלא שלח� על מנת שילמדו תכסיסי מלחמה ומפה הלא שלח� על מנת שילמדו תכסיסי מלחמה ומפה 
י ולא שהיה לה� י ולא שהיה לה� י ולא שהיה לה� י ולא שהיה לה� """"של המלחמה לידע האי� ליכנס לאשל המלחמה לידע האי� ליכנס לאשל המלחמה לידע האי� ליכנס לאשל המלחמה לידע האי� ליכנס לא

, , , , ר�ר�ר�ר�חסרו� באמונה כלל לפי שידעו את טובת האחסרו� באמונה כלל לפי שידעו את טובת האחסרו� באמונה כלל לפי שידעו את טובת האחסרו� באמונה כלל לפי שידעו את טובת הא
י י י י """"א� באמת אא� באמת אא� באמת אא� באמת א""""ל לברר ל לברר ל לברר ל לברר """"כ בהמרגלי� דהלכו רחכ בהמרגלי� דהלכו רחכ בהמרגלי� דהלכו רחכ בהמרגלי� דהלכו רח""""משאמשאמשאמשא

ולא בשביל ללמוד ולא בשביל ללמוד ולא בשביל ללמוד ולא בשביל ללמוד , , , , תתתת""""אר� זבת חלב ודבש כדברי השיאר� זבת חלב ודבש כדברי השיאר� זבת חלב ודבש כדברי השיאר� זבת חלב ודבש כדברי השי
, , , , תכסיסי מלחמה אשר דבר זה בא מספיקות באמונהתכסיסי מלחמה אשר דבר זה בא מספיקות באמונהתכסיסי מלחמה אשר דבר זה בא מספיקות באמונהתכסיסי מלחמה אשר דבר זה בא מספיקות באמונה

וכיו� שהחל העני� בדר� עקומה המשי� בדר� זו עוד וכיו� שהחל העני� בדר� עקומה המשי� בדר� זו עוד וכיו� שהחל העני� בדר� עקומה המשי� בדר� זו עוד וכיו� שהחל העני� בדר� עקומה המשי� בדר� זו עוד 
        . . . . קקקק""""עכתדהעכתדהעכתדהעכתדה, , , , לללל""""ל עד שעשה את כל הצרות רחל עד שעשה את כל הצרות רחל עד שעשה את כל הצרות רחל עד שעשה את כל הצרות רח""""ועוד רחועוד רחועוד רחועוד רח

*  

א "זיע ממממ""""האי סבא קדישא הרמהאי סבא קדישא הרמהאי סבא קדישא הרמהאי סבא קדישא הרמ    רבינורבינורבינורבינו    מר�מר�מר�מר�    קקקק""""ככככ א#
בעני� חטא בעני� חטא בעני� חטא בעני� חטא  וכ� אמר בקדשו, י"דיבר בחיבתה של א

�י "שה� ראו כשבאי� לא' דחטא� הי המרגלי�המרגלי�המרגלי�המרגלי
מאבדי� כל המדריגות שכבר השיגו ולכ� לא רצו 

אבל טעות� הגדולה היתה שלא הבינו , להכנס לאר�
ת אשר באר� הקודש כשמתחילי� מחדש לעלו

במדריגות כל מה שמשיגי� חשוב הרבה יותר ממה 
  )חחחח""""ב סיו� תשלב סיו� תשלב סיו� תשלב סיו� תשל""""נאמר טונאמר טונאמר טונאמר טו((((. ל"שהשיגו בחו

  

            ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
הננו לבר� לכבוד מעלת ידידינו 

כלי מחזיק , ברינו היקר ומפוארוח
נ "דבוק בלו, ומאוד נעלה, ברכה

  למר� רבינו
 מלשפינערמלשפינערמלשפינערמלשפינערוווושמחה בשמחה בשמחה בשמחה ב' ח ר"הרה

  ב"ארה – א"שליט
 בנו שמחת אירוסילרגל 

   צ"בשעטומ
מתו�  הזיווג יעלה יפה יפהר ש"יה

רוב שמחה תענוג ונחת דקדושה 
  .ר"אכי

  

 

            מזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאה
למשפחה החשובה , נשגר בזאת טנא מלא ברכות, בשמחה ובחדוה

  ב"ש בארה"מפארי חשובי אנ, והיקרה
  פארקבארא  – גוטליב שיחיוגוטליב שיחיוגוטליב שיחיוגוטליב שיחיומשפחת משפחת משפחת משפחת 

, ש"המופלג בתוי, לרגל שמחת נישואי הב� היקר המהולל בתשבחות
�ק "והגה, ק רבינו דוד מלעלוב"ק מר� קוה"נכד להרה, שמו מהללי

  ה "ה, א"זיע" גלה עמוקותמ"הבעל 
   ו"הי אלעזר יצחק מאיר גוטליבאלעזר יצחק מאיר גוטליבאלעזר יצחק מאיר גוטליבאלעזר יצחק מאיר גוטליבהחת� החת� החת� החת� 

' שהיה דבוק בכל נימי נפשו לרבותינו הק ,ב� ידידינו הבלתי נשכח
  עדי� הנפש ונעי� הליכות , עלובמל

   ל"ז נת� יוס# גוטליבנת� יוס# גוטליבנת� יוס# גוטליבנת� יוס# גוטליבח רבי "הרה
  .ר"בשמחה תמידית אכי ,ח"ומכל יוצ ,רוות נחת ממנול ור שיזכ"יה

        גליו� זה נודב לרגל השמחהגליו� זה נודב לרגל השמחהגליו� זה נודב לרגל השמחהגליו� זה נודב לרגל השמחה
 

 

 �        אנא עוררו רחמי שמי� אנא עוררו רחמי שמי� אנא עוררו רחמי שמי� אנא עוררו רחמי שמי
        

 �על אחד מגדולי תלמידי חכמי� על אחד מגדולי תלמידי חכמי� על אחד מגדולי תלמידי חכמי� על אחד מגדולי תלמידי חכמי
        שבעירנו בבני ברקשבעירנו בבני ברקשבעירנו בבני ברקשבעירנו בבני ברק

ט ט ט ט """"ממקורבי מר� רבינו הקוהממקורבי מר� רבינו הקוהממקורבי מר� רבינו הקוהממקורבי מר� רבינו הקוה
        אאאא""""זיעזיעזיעזיע

        אאאא""""ידידיה שליטידידיה שליטידידיה שליטידידיה שליט' ' ' ' רבי ישעירבי ישעירבי ישעירבי ישעי
        ב� פרומא רבקהב� פרומא רבקהב� פרומא רבקהב� פרומא רבקה    

        קניג קניג קניג קניג 
 �לרפואה שלימה ולאריכות ימי� לרפואה שלימה ולאריכות ימי� לרפואה שלימה ולאריכות ימי� לרפואה שלימה ולאריכות ימי

 ושני� רבותושני� רבותושני� רבותושני� רבות

 ידידים רוממוך
  ל טוב לבבית וחמה ברכת מז

האי  ידידי הנני לשגר להוד מעלת
פאר , אוצר כלי חמדה, גברא רבה
מ "נכד למרן מוהרמ, מקדושים

  א"מלעלוב זיע
  ,ה"ה

' יעקב אליצ רבי "הרה
  א"שליט יק'הורונצ

לרגל שמחת נישואי הבת 
  צ"בשעטומ

  מברך מעומק הלב

 ש. י -ידידו הלומד עמו 

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוב
 שלו� מרדכי האפמא�שלו� מרדכי האפמא�שלו� מרדכי האפמא�שלו� מרדכי האפמא�' ר ג"להרה

  ירושלי� -א"שליט
  .לרגל שמחת נישואי הבת

  

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוב
  וווו""""דוב שינובר הידוב שינובר הידוב שינובר הידוב שינובר הי 'לר

        נכדהולדת הלרגל 

  

 
  ב"רב מערב ב צדיקהג "הרה

  א"שליט א שטר�א שטר�א שטר�א שטר�""""הגרשהגרשהגרשהגרש
 נישואי הבתלשמחת 

 

  ויעטרו� נזר תפארה
כל נימי מסור ב, טוב ומיטיב לזולתו במיטב תבונתו, לו עשר ידות, המפוארהרב פעלי� בקרב קהילתינו , א לכלי�עניו מופלא ונחב, ארי שבחבורהל, ש ובאי בית חיינו"הננו לבר� בש� אנ, ברגשי הוקרה ואהבה

  ב"ארה -בארא פארק –א "שליט נטע הערשלאגרבי ג "ה הרה"ה, חרי$ ובקי במכמני התורה והחסידות, אוצר כלי חמדה,  א"נפשו למר� רבינו שליט
  ב"כראש חבורת הבחורי	 בארה תמנותוהלרגל 

 .ר"אכי,  להנחילה לצעירי הצא� מתו� רוב תענוג ונחת בהדרכת ועינא פקיחא של רבינוותזכה להמשי� בהרמת קר� התורה והחסידות ו, ל� בכוח� זה, ר שמר� דבשמיא יהא בסעד�"יה

 

י 'ר ייעקב לו ייעקב לו ייעקב לו  הב� לנישואי יעקב לו

 


