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ת "ל השי"ה וכיו� שא"משה רבינו ע קני� רוחני ודביקות רבה ברב
לא נכנס א� אנו נשאר עמו  י לכ� אמרו שא הוא"שלא יכנס לא

י עצמה ובלבד שלא יעזבו את רב "כא� וויתרו על הכניסה לא
  .ק"אלא ישארו עמו עכתדה

כ אי� יתיישב פירוש זה של מר� "אשיש להוסי� ולומר ז "ולפי
ל אי� מקרא "א ע פשוטו של מקרא והרי כבר ארז"מ זיע"מוהרמ

אחד וג  שיש לפרש שבאמת הכל עני�אלא , יוצא מידי פשוטו
כשאמרו שרצונ להשאר עבור מקניה היה לה בזה כוונה 

, י"ה ליכנס עמה לאר"ז יפעלו שיוכל משה רבינו ע"אחרת שעיד
כ והרי "י פשוטו טע של מרעה הצא� אינו מוב� כ"כי אכ� עפ

ק שהיא אר� זבת "ת בתוה"י כמה פעמי בדברי השי"השתבחה א
ל הפלגת "באגדות חזוכמובא , חלב ודבש אר� זית שמ� ודבש

כ היתה מעלתה ושבחה עשרת מוני יתירה "גוזמאות שבחה וא
המרעה היה ' א בבחי' ואפי, על מרעה שמ� של סיחו� ועוג

י "ז בחשבו� הכללי שפע של אר"עכ ,עדיפות לאר� סיחו� ועוג
  , יתיר ועדי� ואי� העדיפו עבור המקנה את אר� סיחו� ועוג

ז יוכל משה רבינו "ה כעילה שעידהפשט הוא שנאחזו בטע זאלא 
ל בו מקנה רב ולא יכלו "י משו שהי"ה ליכנס עמה לאר"ע

ז לפי שכ� "י עיד"להפרד עמו ולכ� רצו לפעול כניסתו עמה לאר
ה "ק שהיתה לה דביקות מיוחדת במשה רבינו ע"רואי בתוה

ה שינחיל את אר� סיחו� "ש אחר שביקשו ממשה רבינו ע' דאי
והנה קמת תחת "ה בדברי תוכחה קשי וארוכי ועוג ענה ל

ואפילו שהיה ביד תשובה , "אבותיכ תרבות אנשי חטאי
להשיב לו כמו שאמנ השיבוהו משסיי דבריו שכוונת לטובה 

י ויעברו לפניה חלוצי "י מליכנס לאר"ולא יניאו את לב בנ
לי כ היו יכו"וא ,והסכי עמה משה רבינו ושוב לא כעס עליה

שהצטערו ' תיכ� בתחילת דבריו לענותו כזאת ולמה המתינו אפי
ל כזו "אלא הוא משו שהי, בשמיעת כל אור� תוכחתו אליה

ה ומורא רב� כמורא שמי לא היו נכנסי "דביקות במשה רבינו ע
כלל תו� דבריו והמתינו במורא גדול ודר� אר� עד שסיי ואז 

כ "צונ להשאר עמו אעפישתוכחתו זו היא היפ� ר' ענוהו ואפי
, י היפ� העני�"שתקו מגודל מורא ולא רצו להסיר התוכחה ע

ה ולכ� רצו להשאר "כ במשה רבע"מסיבת שהיו בהתדבקות כ
שבשמונה הערי שרצו  תרגו אונקלוסכ כוונת ה"גוזהו  .עמו

ורק את נבו לא הזכיר ' לירש ש מונה כול בשמות אלעלה וכו
רתא דמשה לומר שכל מה שחפצו בשמו אלא כתב בית קבו

 במקו זה ובכל המקומות שהזכיר בשמ רק משו שה ע
ה וכמו שמקו זה לא מזכירו בשמו "מקו שש קבור משה רבע

ה טמו� ש כ� כל אלה "כי עיקר חשיבותו במה שמשה רבינו ע
שהזכיר בשמ לא חפצו בה אלא כדי להשאר בעבר הירד� 

  .ה"סמו� לקבר משה רבינו ע
לימוד המוסר הגדול לנו ולכל ישראל עד כמה צריכי אנו וזהו 

לדבוק באמת וכראוי בכל הצדיקי אמת שבכל הדורות דמר� 
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  בארא פארק

  ני ברקב

  דברי תורהדברי תורה

 המשפיע צ"ממורינו הגה
        א"ד דקהילתינו שליט"אב
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        מברכי�מברכי�מברכי�מברכי�    - - - - מטות מסעי מטות מסעי מטות מסעי מטות מסעי     פרשתפרשתפרשתפרשת

  ק "במשנת מר� הסבפניני קודש 
  י אמתעל עני� התקשרות לצדיק

" ומקנה רב היה לבני גד ובני ראוב�" ק"בתוה
ה שית� "ולכ� ביקשו ממשה רבינו ע ,)א, לב(

לה את אר� סיחו� ועוג לנחלה ולא יקחו 
י ואחר שקיבלו על עצמ "חלק בתוככי אר

י חלוצי לפני "מת כיבוש ארליל� במלח
את ' י ה"הסכי עמה ונת� לה עפ, המחנה

  .אר� סיחו� ועוג לאחוזת עול
ר האי סבא "ק מר� אדמו"כפירושו של וידוע 
שמקנה רב היינו שהיה לה  א"זיע קדישא

' א ותלמידיו הק"ק זיע"בעשטה
שכול ה אתפשטותא דמשה 
בכל דרא ודרא כמו שהבטיחו 

ת וג ב� יאמינו לעול וכמו "השי
ק הנהגת בני גד "שמראה לנו תוה

ביקות במשה רבינו ובני ראוב� וד
, א"מ זיע"ה וכדפירש מר� מוהרמ"ע

  .ל"וכנ
רואי אנו שעיקר כוונת וממילא 

  )א, לג( אלה מסעי
, למה נכתבו המסעות הללו, י"ברש

י "להודיע חסדיו של מקו שאעפ
 שגזר עליה לטלטל ולהניע

ו נעי , במדבר לא תאמר שהי
 ומטולטלי ממסע למסע כל ארבעי

� , שנה ולא היתה לה מנוחה שהרי אי
צא , כא� אלא ארבעי ושתי מסעות

ד שכול היו בשנה ראשונה "מה י
 ועוד הוצא מש ' גזירה וכוקוד

שמונה מסעות שהיו לאחר מיתת 
אהר� מהר ההר עד ערבות מואב בשנת 

נמצא שכל שמנה ושלשי , הארבעי
, שנה לא נסעו אלא עשרי מסעות

  . ל"עכ
ד מה הועיל לנו בזה "ילולכאורה 

ח שנה לא נסעו כי א "שבמש� ל
סו� סו� בס� הכל נעו , עשרי מסעות
וא בשנה , סעותב מ"ונדו ישראל מ

ד מסעות הלא זה ג "ראשונה נסעו י
ד "טלטול גדול לנוע בשנה אחת י

וכ� השמונה מסעות שלאחר , מסעות
מיתת אהרו� הוא טלטול גדול לזמ� 

ח שנה היה "וא בזמ� הל, קצר כזה
מה , קצת רגיעה ושהייה בי� המסעות

תאמר על השנה האחת ועל המסעות 
 שלאחר מיתת אהרו� שנסעו הרבה

 .בזמ� קצר

ד מה תשובה היא על שאלתו "ילועד 
א בא , י למה נכתבו המסעות"של רש

ח שנה לא נסעו "הכתוב לומר שכל הל
כ העיקר "א, כי א עשרי מסעות

חסר מ� הספר כי לא כתוב זמני 
 . המסעות ומתי היו המסעות

ש "ת בזה עפימ"ל בעזהי"יואולי 
אכ� , ל"וז, בפרשתינו' הקח "אוהב

ב "זוח(פי דברי אנשי אמת  יתבאר על
שאמרו שהליכת ישראל במדבר  .)קנז

היתה לברר ניצוצי הקדושה שאנס 
 איש הבליעל החונה במדבר השמ

מקו נחש שר� , שש קנה מקומו
להוציא ' ודרכו ש עדת ה, ועקרב

והוא הטע שהיו ישראל , בולעו מפיו
חוני במקו אחד שנה ובמקו אחר 

שצרי� ב שעות שהוא כפי מה "י
, לבירור הניצוצות שישנ במקו ההוא

ובירור זה אי� כח בעול שיכול עשותו 
זולת קדושה השלמה ובסוד שלימות 

' מחברת הכללות ומחברת הפרטות וכו
והג שקדמו האבות ודרכו מקומות 

לא הגיעו , ועשו חלק בבירורי ניצוצות
ואמר הכתוב עצמו טע עילוי , לגדר זה

 של בני ישראל מסעות אלה לפי שה
אשר יצאו מאר� מצרי ונצרפו בכור 
הברזל שהיא אר� מצרי כאמור ובזה 
היו נשמות ראוי לברר ניצוצי 
הקדושה בכל המקו אשר יבואו 

ועוד לצבאות שהיא שלימות , שמה
הצבא אשר תשרה עליו השכינה שהוא 

ריבוא ופחות ממספר זה אינו ' מספר ס
  . ל"עכ, בגדר השלימות

ה להשאר עמו ולפעול שיותר לו "מקנה רב במשה רבינו ע
י ולכ� השתמשו במקניה שטוב לה אר� "להכנס לאר

י "ז שיכנס עמה משה רבינו לאר"סיחו� ועוג כדי לסבב עיד
היה עיקר כוונת שהרי היו שהרי מוב� מאליו שלא זה 

אנשי גדולי מדור דעה שאי� לנו ולא יכול להיות לנו השגה 
בה ובדרכיה ואי� יתכ� שהעדיפו טובת מקניה על פני 

י ששפעה טובה ברוחני ובגשמי אלא "מעלת וקדושת אר
ה ליכנס "ל היה זה אחיזה במהל� פעולה שיוכל משה רבע"כנ

  .לה מ� הקל אל הכבדולכ� הלכו באופ� של פעו, י"לא
ריש ' י הק"ק איתא פשטי עד אי� סו� ופירש"בתוהואכ� 

אחר שכבשתי אר� סיחו� " בעת ההיא' ואתחנ� אל ה"פרשת 
ה שהותר הנדר שהרי הוא מצוי "ועוג היה סבור משה רבינו ע
כ שמא "א, י"י וחלק מירושת בנ"כבר באר� שהוא חלק מאר

י עצמה ולכ� "ג לארמדנכנס לכא� הותר הנדר ויוכל להכנס 
י לאר� "בעת ההיא שירשהו ליכנס ע בנ' אז ואתחנ� אל ה

א של משה "אלא שבאמת צריכי להבי� ההו, ישראל עצמה
י אר� "י ואי� סבר שע"ה והרי הנדר היה על אר"רבינו ע

כ מי "ועוד צרי� להבי� א היה נדר א, סיחו� ועוג הותר הנדר
ז כא� יחיד "י עכוהג שיחיד מומחה מתיר נדר, התירו

, ה והרי הוא נוגע שהנדר הוא עליו"מומחה הוא משה רבינו ע
כ "ת וגדלותו כול קמיה לא חשיב וא"ועוד שכלפי השי

כ "ה לא חשיב כא� יחיד מומחה א"שמא א� משה רבינו ע
  , ת"מי התיר כביכול הנדר להשי, א שלו הא"מה הו
ת "ישאמר הש' חקת במי מריבה אי' העני� שש בפראלא 

לכ� לא תביאו את הע הזה אל האר� אשר למשה ואהר� 
א העיקר על ' ה שאפי"ולכ� סבר משה רבינו ע, נתתי לה

ת "כולל כל מה שהשי' אשר נתתי לה'ז הלשו� "י עכ"אר
כ א� "א' י ה"כ ירשו עפ"וכיו� שאר� סיחו� ועוג ג, נת� לה

 היא בכלל הגזירה וממילא א נכנס לתוכ כבר שיי� הותר
לכ� סבר שא� הנדר עצמו אינו נדר גמור כי ש , הנדר

נשבע בקפיצה שלא ירבו בתפילה ' לכ� לא תביאו'י "פירש
ולכ� סבר , "לכ� נשבעתי לבית עלי"כמו ' לכ�'על זה שזהו 

ה שא הוא שבועה בקפיצה אז יש מקו להתירו "משה רבע
ואינו שבועה גמורה כמו שמצינו ביולדת ששאלו תלמידי 

ק יולדת להביא קרב� "א אותו למה חייבה תוה"זיעי "רשב
ותיר� משו שמרוב יסורי הלידה היא קופצת ונשבעת שלא 

לכ� היא צריכה על  ת"תוליד עוד ילדי וזהו שלא כרצו� השי
לא מצינו שהיא צריכה להתיר את נדרה , זה כפרה וקרב�

כ אי� זה "כ הטע כיו� שהוא בקפיצה מיסורי הלידה א"וע
צ הפרה והתרה "עת גמורה ולא חשיב כלל ואישבועה מד

' וממילא כיו� שכא� במי מריבה נשבע ה, אלא רק כפרה
ז בדעת "ת שאי"בקפיצה והג שלא שיי� לומר אצל השי

ו שהרי הוא המדע והוא היודע ואי� חקר לתבונתו "גמורה ח
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ע "י זי'רבי ישראל מרוזק ק ק ק """"הרההרההרההרה
אונז זאג מיר אז אויב : "אמר

 מע לאזט נישט א זוה
איז אזוי ווי , 'פאהרע צו� רבי

 מע ווארפט איה� אריי אי
אונז זאג מיר נישט אי , פייער

סער קע ווייל פו ווא, וואסער
: אומר אני( .מע נא� ראטעווע

שא� אב לא נות לבנו ליסוע 
הוא דומה כמי שמשליכו , לרבו

ודווקא לאש , לתו� כבש האש
ולא למי� כי מש� עוד יכול הוא 

כ באש אינו יכול "להינצל משא
        .)לינצל

  ניצוצי אשניצוצי אש

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

 'שלהבת אש'ה

יותר מה שצרי� : "שלהבת אש"אמר רבינו העוד עוד עוד עוד 
ול� צרי� הוא רבי לע, האד� רבי בעול� הזה

        ".הבא
אמר רבינו , ש"אחר שהל� לעולמו אחד מאנופע� ופע� ופע� ופע� 

: באמצע עריכת השולח הטהור' שלהבת אש'ה
האט , איינער וואס פלעגט קומע צו� טיש"

 וייטער לאחר מותו א רעכט צו פארלאנגע קומע
יכול עתה , אחד שהקפיד תמיד לבוא לטיש(". צו� טיש

        ).טישלתבוע ולהמשי� ש� לעילא לבוא ג� עכשיו ל
****        

א היה נוסע אל "ש מלעלוב זיע"מר הרדצזקני זקני זקני זקני 
פע� שאל , ע"ק בעל בית אהר מקארלי זי'"הרה

ווי אזוי : "ל"הבית אהר איש מאר# ישראל בזה
ער האט נישט , קומט ער אויס דארט אי ירושלי�

 ארובה פירושו ? {"ארובה"קיי
        .}קוימע

הבי החסיד כוונת רבו ובא לפני לא לא לא לא 
ש מלעלוב "הרדצק "מר הסב

א ושאל אותו לפשר הדברי� "זיע
נתלהב , שאמר לו רבו הבית אהר

ש או האט זי� צוקאכט "מר הרדצ
ווייסט וואס דער רבי : "ואמר לו

ער האט נישט קיי , האט געמיינט
היינו שאינו מתגורר ליד , "א רבי"

        .רבו
****        

: כשחילק שיריי� אמרלפעמי� לפעמי� לפעמי� לפעמי� 
", מע דאר' קענע מקבל זיי

ס טויג נישט אדער דער עפע
צריכי� (". משפיע אדער דער מקבל

או , יש כא בעיה, לידע להיות מקבלי�
 שהמקבל או שהנות אינ� ראויי� כא

  ).וצריכי� לתק עצמ�

 

  ~ הפרשסיפור מפסוקי ה~ 
  לכבוד סעודת מלוה מלכה

 

        קודשקודשקודשקודש    שיחתשיחתשיחתשיחת
 'א' המש� מעמ

  

  הצדיק שבקעה רקיעי�הבטחת 
  

  )ג ,ל( יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשהלא 
, וסר מרע’ ירא ה ,על חסיד אחד מספרי�

, ע"זי שהיה מבאי ביתו של הסבא משפולי
ולא חסר לו , אותו חסיד היה עשיר מופלג

שלא זכה להיפקד , מלבד צרתו האחת, מאומה
בכל פע� היה העשיר מתחנ� על . בפרי בט�
שיבטיחו להיפקד בב� , הקדושרבו נפשו לפני 

. א� הצדיק דחהו בל� ושוב, זכר של קיימא
במש� חדשי� רבי� נדחה על ידי רבו עד 

לשבת  חליט אותו חסיד להיכנס לרבושה
שתפקד אשתו , עד שיגזור אומר, ולהטרידו
אותו  יו� היה הסבא משפולי עסוק . בפרי בט�

�לבטל , בדברי� העומדי� ברומו של עול
והנה , רה קשה מעל ראש� של בני הקהילהיגז

ומתחיל להעסיק , פתאו� מופיע אותו חסיד
מר התחיל הסבא לו, את הרבי בבקשה פרטית

ועתה הוא עסוק , שאי� זו שעת הכושר, לו
א� . שיניחו ויבוא פע� אחרת ווהתחנ� לפני
אינני זז עד שהרבי יגזור : "החסיד בשלו

הדבר עיכב את ". ויבטיח שאזכה השנה בב�
, וכל מה שעשה לא עזר, הרבי וציערו עד מאוד
והכפיל להטריד את , אלא החסיד הוסי 

וא� לא  ,הרבי ביקש מהחסיד שיל�, הצדיק
א� ג� לזאת לא שמע . יעשה כ� הוא יתחרט

  . החסיד
אמר , שהחסיד בשלו, משפולי אהסבכראות 

". כי לא יהיו ל� בני� לעול�, אני נשבע ל�: "לו
כשמוע החסיד את הדברי� האלה נבהל וברח 

כמי שחרב עליו , ונאנח, מיד מחצרו של הצדיק
וכבר התייאש מדבר זה והשלי� ע� . עולמו

  .המציאות
נסע אותו חסיד לעיר קורי! לצור� לימי� 
פנחס  רבי ק"ההרושמע רבות אודות , מסחרו
�בעל , ועל היותו בעל רוח הקודש ,מקורי
�ודבוק בהש� יתבר� בכל אבריו , מופתי
שאל החסיד העשיר את בני העיר . וגידיו

וכששמע . למצבו הכלכלי של רבי פנחס
עני מרוד הוא עד פת , שמצבו הגשמי ירוד

הל� לביתו ואמר לרבנית שתקנה לליל . �לח
, שולח�. הסדר את כל הדברי� על חשבונו

, דגי�, עופות, בשר, מלבושי�, מפות, כסאות
. קמח למצה שמורה ועוד, פירות וירקות, יי�

ובקש בתמורה מהרבנית להתארח בבית 
  .הצדיק בליל הסדר

, הרבנית והתחילה להזמי� את הדברי�שמחה 
מדוע , מ� לו רבי פנחסואילו מ� הצד משתו

אי� אשתו מטרידה אותו השנה על הכס  עבור 
והמשי� , הרבי לא שאל מאומה? הוצאות החג

  .בעבודת הקודש שלו
כלי  ,פסח רואה רבי פנחס שהבית מאירבערב 

כלי�  ,שמלות חדשות, כס  וכלי זהב
�מיד שאל הוא את הרבנית מהיכ� כל , מבריקי

בנית על האורח הצביעה הר? הפאר הזה
נת� לו רבי . ואמרה שהכל בזכותו, החסיד
 תהתחיל באמיר. ד לשלו� וישבו לקדשפנחס י
טר� ניגשו ליטול , ולאחר הכוס השני, ההגדה
�ומה חסר ? מדוע הגיע, שאלו רבי פנחס, ידי
את מה , כי�סיפר לו אותו חסיד בקול בו? לו

ו לבטל את קשיוב, שקרה אצל הסבא משפולי
כדי שיזכה להיפקד בב� זכר של , השבועה
  .קיימא
רבי פנחס רבות בבקשתו של ק "רהההרהר 
אני , א� יש לי זכות בשמי�: "ואמר לו, העשיר

�כי עוד השנה הבאה אשת� תלד ב� , נשבע ל
שמח אותו עשיר ונשק את ". זכר של קיימא
לאחר שנה ילדה , ואכ� כ� היה, ידיו של הצדיק
  .אשתו ב� זכר

י� סיפר לחסידיו ’רבי ישראל מרוזדיק הצ
נעשה , שבשעה שנשבע רבי פנחס מקורי!

 ושני צדיקי עול� נשבע. דול בשמי�רעש ג
�פסק בית די� של ? שבועתו של מי תתקיי

, מי שלא נשבע א  פע� אפילו באמת: מעלה
חקרו ובדקו וראו שרבי . את שבועתו נקבל

ת ולכ� קיימו א, פנחס לא נשבע א  פע� בחייו
לתת לאותו חסיד עשיר ב� זכר של , שבועתו
  .קיימא

: וכתובי� בפסוק בפרשתינו, מאירי�הדברי� 
: רושיפ" לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה"

אד� שהוא לא מחלל את דברו ככל היוצא 
  .כ� מקיימי� בשמי� את דבריו, מפיו יעשה

 

בדעה שלימה ' ותמיד הוא ית
מלאכי ושרפי אי� לה ' שאפי

כ בני "וכש' תעומק דעתו ילהשגה 
ז "אבל עכ, אד לא ידעו ולא יבינו

כיו� שהיה שבועה בקפיצה אי� זה 
דעת שלימה של הכוונה הנראית 
אלא מודיע בזה שעיקר הכוונה 
לא עצ זה שלא יכנסו לאר� 
ישראל אלא עיקר הכוונה להודיע 

ת על "עוצ הקפידא שיש להשי
י דיבור "ע' שלא קידשו שמו ית

הצדיקי  י עונש"אל הסלע כי ע
הוא קידוש ש שמי בקרובי 

וכיו� שאי� זה עיקר הכוונה , אקדש
ז נדר גמור ולכ� סבר ששי� "אי

כא� הותר הנדר שהרי כבר נכנס 
לאר� סיחו� ועוג ולכ� אז התפלל 

י ואז "ת ליכנס לאר"שיתיר לו השי
בעת ההוא שיכנס ' ואתחנ� אל ה

  .י"לא
ל שכשנכנס משה רבינו "יוממילא 

יחו� ועוג סברו ג בני ה לאר� ס"ע
 גד ובני ראוב� שעכשיו רואי
שהנדר אינו נדר גמור וממילא 
אפשר להמתיקו ולבטלו ולכ� רצו 

ולומר , ליל� מ� הקל אל הכבד
 שעכשיו בחיי חיותו ית� לה

את אר� סיחו� ' י ה"הוא דייקא עפ
ועוג ואז כיו� שה כלולי בהאר� 
אשר נתתי לה הרי הותר הנדר 

ה חלק "ק משה רבעשהרי חיל
י בעצמו ואז זה יתיר בפועל "מא

הנדר בחלקו ואחרי שפעלו דבר 
זה היותר קל ילכו עכשיו מדרגא 

ז שג שאר "לדרגא ויפעלו אחר
ה "י יחלק משה רבע"חלקי אר

י שש וממילא יכנס "בעצמו לבנ
י ולא ימות במדבר ואז ירויחו "לא

י וה "שהוא יכנס לא' שאפי
לה ישארו בנחלת שבחרו 

ז יעשו אליו "באר� סיחו� ועוג עכ
י והעיקר שירויחו "נסיעות לא

שישאר עמה ולא יסתלק 
  .ל"בחו
ק "הסבכוונת דברי מר� רבינו וזהו 
ומקנה רב היה לבני גד " א"זיע

שהיה לה מקנה רב ברב , "ולבני ראוב�
לכ� , עד שלא רצו להפרד ממנוה "משה רבע

עשו כפשטיה דקרא שהשתמשו במקנה רב 
י "שלה כתירו� ועילה לפעול כל זאת שע

שה טענו שה צריכי את אר� סיחו� ועוד 
כ מוכרחי לית� לה אר� זו "למקניה א

ה יחלק אות לה "ממילא משה ע, דייקא
תר הנדר בשלימותו ויפעלו מדרגא וואז יו

י עצמה לשאר "לדרגא שג יחלק את א
על כ� עשו כל זה כי באמת היו , ישראל

דולי ולא היו מוותרי על ירושת אנשי ג
ל "י וקדושתה עבור טובת המקנה אלא כנ"א

ז "שלא היה זה עיקר הכוונה ורק עילה שעיד
יותר הנדר וישארו ה וכל ישראל ע משה 

  .ה"רבינו ע
גדרות נבנה לצאנינו וערי שאמרו ' איולכ� 
ה שלא יעשו "ל משה רבינו ע"וא לטפינו

קדימו הט� העיקר טפל והטפל עיקר אלא י
הלא היו ה אנשי ' ולכאו, כ הצא�"ואח

גדולי דור דעה ואי� באמת הקדימו הממו� 
והצא� לפני הט� והרי חינוכ בדר� ישראל 

  , סבא קוד לטובת הממו�
ל מוב� היטב שבאמת מה שרצו "להנאבל 

ז "האר� למרעה הצא� זה רק עילה שעיד
ישאר משה רבינו עמה ולכ� ג הקדימו 

, י הט� לא כי הממו� חשוב יותרהצא� לפנ
אלא שכא� דבר זה מכריע טפי כי עבור הצא� 

כ "ה צריכי את אר� סיחו� ועוג משא
י "עבור הט� ודאי עדי� שה יתחנכו באר

כ א היו "א, מקו הקודש והמקדש
מקדימי הט� היה אומר לה משה רבינו 

י והרי ה רצו להשאר עמו לכ� "שיכנסו לא
ז יפעלו להתיר הנדר "דהקדימו הצא� שעי

ל אבל משה רבינו ענה לה דאפילו שזו "כנ
ז יש להדיבור רוש רב "כוונת הטובה עכ

ואפילו בדיבור , ופועל פעולה ברוחניות
בעלמא יש להקפיד שיהיה כראוי וג בזה 

' כ הצא� בחי"היה לכ להקדי הט� ואח
ותבחר לשו� ערומי ודעת שפתי "הכתוב 

ג הוא משה רבינו הבי� ש' אפי, "ברור מללו
 כוונת שהוא מחמת רצונ שישאר עמה

  .י"ויכנס א� הוא ע כל ישראל לא

 'זהו הפירוש בתרגו אומעתה 
שכתב שמות הערי כול זולת 
נבו שלא הזכירו בשמו אלא כתב 
עליו בית קבורת משה לומר 

כ השתוקקות "ל כ"שמפני שהי
והשתדלות שישאר משה רבינו 

 זכו יותר מכל ה עמה לכ� ה"ע
ה "ישראל שיהיה משה רבינו ע

, ספו� וטמו� בחלק שלה דייקא
והג שכל ישראל חפצו להשאר 

כ בפרשה "ה כמש"ע משה רבע
, "וימסרו מאלפי ישראל למלחמה"

מיתת ' שאחר ששמעו שבזה תלוי
 משה לא רצו ליל� והיו צריכי

ז לבני גד ובני "כ עכ"להימסר בע
לזה שישאר נ "ראוב� היה יותר מסי

 עמה ולכ� זכו שיטמ� בחלק
וזהו כוונת הרמז בתרגו אונקלוס 

  .ל"וכנ
" וימסרו מישראל"שש וכמו 
ל להודיע שבח� של "י מחז"פירש

רועי ישראל כמה ה חביבי על 
ישראל ולכ� לא רצו ליל� למלחמה 

וכמו שחזינ� גודל , כ"ונמסרו בע
דביקות של שבט ראוב� וגד 

ז על "ו עבוה שויתר"במשה רבע
י כדי להשאר עמו "טובת ירושת א

הנדר ויכנס ע ' וכדי שיתיר לו ה
כ� זהו לנו לימוד , י"כל ישראל לא

המוסר גדול לראות עד כמה 
צריכי אנו לידבק תמיד בצדיקי 
 אמת שבכל הדורות שה
אתפשטותיה דמשה בכל דור ודור 

 מר� וג ב� יאמינו לעול
ותלמידיו ותלמידי  ק"הבעשטה

שבכל הדורות עד ' מידיו הקתל
  , א"צ בב"ביאת גוא
המחובר לטהור  :)ב"ק צ"ב(' וכדאי

טהור ופירשו צדיקי דכפי ער� 
 כמה שאד מחבר עצמו לצדיקי
' הטהורי כ� הוא זוכה לבחי

א כפי "טהרה בעצמו וכ� נשפע לכ
בחינתו והשגתו ולפי ער� כמה 
שהוא דבוק ומבוטל לצדיקי אמת 

, ס"ושה עאכ� זוכה לטהרה וקד
 .ר שנזכה להתדבק בצדיקי"ויה
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ואלעזר     ))))חחחח""""תפתפתפתפ    אאאא""""בבבב((((בהר ההר  כהנא קדישא ב� עמר�יו� פטירת אהר�  –

   ))))זזזז""""תקטתקטתקטתקט, , , , אאאא""""בבבב((((    תמר בני אהר� הכה�ואי
        ))))דדדד""""תלתלתלתל((((המקובל רבי אייזיק מלובלי� 

ל "א וחת� המהרש"ליש מוויע� אחי הרמ'ר ישראל איסר"רבי אליעזר ב
        ))))גגגג""""שפשפשפשפ((((

  )ג"תקנ(ר צבי הירש מקראסנה "רבי חיי� ב
        ))))סססס""""תתתת((((יסוד יוס!  –ד דובנא "ר יהודה אב"רבי יוס! יוסקא ב

        ) ) ) ) הההה""""תקעתקעתקעתקע((((' השאגת אריר ארי לייב "רבי אשר וואלרשטיי� ב
        ה תמוזה תמוזה תמוזה תמוז""""ד כד כד כד כ""""זכרו� צדיקי� כתב יוזכרו� צדיקי� כתב יוזכרו� צדיקי� כתב יוזכרו� צדיקי� כתב יו' ' ' ' בסבסבסבס

            ))))אאאא""""תקצתקצתקצתקצ((((רבי משה מזאלושי# תלמיד החוזה מלובלי� 
  ))))גגגג""""תקנתקנתקנתקנ((((ר צבי הירש מקראסנה "רבי חיי� ב

        ))))חחחח""""תרעתרעתרעתרע((((ר יהודה לייב עפשטיי� מביאליסטוק "רבי מנח� נחו� ב

ח ח ח ח """"ק כק כק כק כ""""יו� שביו� שביו� שביו� שב
        תמוזתמוזתמוזתמוז

        
        
        
        
        
        
        
        

 �        ט תמוזט תמוזט תמוזט תמוז""""ככככ' ' ' ' אאאאיו� יו� יו� יו
        
        
        
        
        
        
        

 �        אבאבאבאב' ' ' ' אאאא' ' ' ' בבבביו� יו� יו� יו
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        

        

        

        אבאבאבאב' ' ' ' בבבב' ' ' ' יו� גיו� גיו� גיו� ג
        
        

 �        אבאבאבאב' ' ' ' גגגג' ' ' ' דדדדיו� יו� יו� יו
        
        
        
        
        
        

 �        אבאבאבאב' ' ' ' דדדד' ' ' ' ההההיו� יו� יו� יו
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 � אבאבאבאב' ' ' ' הההה' ' ' ' וווויו� יו� יו� יו

        ))))גגגג""""תרמתרמתרמתרמ((((חת� סופר  -ר דוד צבי"ד מאטערסדאר! ב"רבי שמואל אהרנפעלד אב
�  ))))גגגג""""תרסתרסתרסתרס((((ר חיי� מצאנז "קרייז בוה ד צאנז"אב רבי אהר� הלברשטא

  )ח"תרע(ר יהודה לייב עפשטיי� מביאליסטוק "רבי מנח� נחו� ב
  ))))סססס""""תשתשתשתש((((ליקוטי כר� שלמה ' ר מבאבוב ב"ר ב� ציו� הלברשטא� האדמו"רבי שלמה ב

  ))))זזזז""""תשנתשנתשנתשנ((((באר משה ' ד דעברעצ� ב"ר אברה� שטר� אב"רבי משה ב –
        ))))בבבב""""תקפתקפתקפתקפ((((י "ר יחזקאל הנוב"ל לנדא מבראדי ב"קא סג'רבי יעקב

        ))))����""""תתתת((((בגדי אהר�  –ר משה "ד קראקא ב"ד אב"רבי אהר� תאומי� הי
  ))))חחחח""""תתתת(((( קרניי�, ד� ידי� -ר פסח מאוסטרופול "ש רבי שמשו� ב"נעקה –

        ))))אאאא""""תפתפתפתפ((((ר יאיר החוות יאיר "רבי שמעו� מניקלשבורג ב
  ))))זזזז""""תקנתקנתקנתקנ((((ש� משמואל  –ר אברה� "רבי שמואל סאליר ב

        ))))טטטט""""תרעתרעתרעתרע((((זכר אהר� ' קו –ד "ר יהושע ראבינאוויטש ממונסטרישטש הי"רבי גדליה אהר� ב
        ))))דדדד""""תרצתרצתרצתרצ((((ר פנחס לייב שפירא מביאליסוועט "רבי דוד ב

        ))))צצצצ""""תרחתרחתרחתרח((((י# 'ר ישראל ממודז"רוב ב'רבי חיי� יחזקאל טויב מאוז
        ))))אאאא""""תשתשתשתש((((ר מרדכי טווערסקי מסקווירא קעשינוב "רבי יצחק ב

  ))))הההה""""פפפפשששש((((ע מפאנו עשרה מאמרות "ת רמ"שו' ר יצחק ברכיה מפאנו ב"רבי מנח� עזריה ב –
  ) ) ) ) גגגג""""שמשמשמשמ((((רבי אברה� לוצאטי 

        ))))דדדד""""תשסתשסתשסתשס((((ר יעקב יצחק "� פשיסחא ב"י- רבי שמעו� נת� נטע בידרמ� מלעלוב
  ))))אאאא""""תרסתרסתרסתרס((((תפארת שלמה מרדומסק ' ר שלמה ב"רבי צבי מאיר הכה� רבינובי# ב

ח "ועמו נעקד בנו הבה ד"קדושת ציו� הי' ב בר שלמה הלברשטא� מבובו"ש רבי ב� ציו� ב"נעקה
   ))))אאאא""""תשתשתשתש(((( ד"משה אהר� הי' הק

  ))))בבבב""""שפשפשפשפ((((! "ד לבוב ומפרש הרי"ר דוד אב"רבי אברה� ב
ד חת� רבי ב� ציו� "מטשחויב הי' ר יצחק ישעי"ד ב"רבי יחזקאל שרגא הלברשטא� מקראקא הי

  ) ) ) ) אאאא""""תשתשתשתש((((ל "מבאבוב הנ
  ))))דדדד""""תרסתרסתרסתרס((((ר יחזקאל מקאזמיר "רבי אפרי� ב

        ))))גגגג""""תשתשתשתש((((ר חיי� שמואל מחענטשי� "ד ב"חענטשי� הי - יהושע העשיל הלוי מאלקושרבי 
  ))))בבבב""""שלשלשלשל((((י הקדוש "ר שלמה לוריא האר"יצחק ב' רבינו הק –

  ))))שששש""""תתתת((((    ת אחיעזר"שו' ר דוד שלמה ב"ב מוילנא רבי חיי� עוזר גרודזינסקי
מקאזני# המגיד ' רבי מנשה מקאזני# תל) ) ) ) טטטט""""תיתיתיתי((((ד זלאטשוב בעל רוח הקודש "רבי אהר� אב

  ))))דדדד""""תקעתקעתקעתקע((((
  ))))טטטט""""תקמתקמתקמתקמ((((מ ברבי "ר שאול מהר"ד פרשבורג ב"רבי מאיר אב

  ))))אאאא""""תקעתקעתקעתקע((((' א הק"ד סלוצק ב� רבינו הרמ"רבי שמעו� איסרליש אב
        ))))בבבב""""תרצתרצתרצתרצ((((ר יהושע מבעלזא "רבי אריה לייבוש רוקח ממאגרוב ב

  

� מבואהנה  ר שכל מסעות וטלטולי בני ישראל היה לצור� עני
י שהויית במקומות "נשגב לתיקוני גדולי ועצומי שנעשו ע

שביררו ניצוצות הקדושי מש והעלו אות למקו , הללו
והנה כי כ� בשנה הראשונה לצאת בני ישראל ממצרי , קדושת

ת ובפרט לאחר קבל, שהיו אז ישראל במעלה רמה וגבוהה למאוד
ולכ� בהיות במדריגה , התורה נתעלו במעלות נשגבות וגבוהות

 כה גדולה היה בכוח לתק� ניצוצות ולברר חלקי קדושה רבי
ולזאת בשנה אחת נסעו עשרי מסעות , ועצומי בזמ� מועט

וכ� בשנת הארבעי שהיו , ותקנו את המקומות הללו בשלימות
ברו המעלה  קרובי כבר ליכנס לאר� ישראל היו בני ישראל

א� , והקדושה והיה באפשרות לתק� בזמ� קצר שמונה מסעות
י חטא "שנגזר עליה ע, ח שני שהיה אז הדור של המרגלי"בל

לכ� , ולא היו אז במעלה כזו, המרגלי לנוע במדבר ארבעי שנה
ח שנה נצטר� "היו התיקוני מתמשכי זמ� מרובה בכל מקו ול

 .עשרי מקומות כדי לתק� ולברר ניצוצות של

י שלא תאמר שהיו ישראל נעי "ל הביאור בדברי רש"יוזה 
, ומטולטלי ממסע למסע בארבעי שני אלו ללא צור� מיוחד

 אלא המסעות והטלטולי היו בה עני� נשגב של תיקוני
ד "וראיה לזה כי הרי במש� שנה ראשונה בלבד נסעו י, ובירורי

ונה מסעות בזמ� קצר מסעות וכ� בשנת הארבעי נסעו שמ
אלא ודאי , ח שני נסעו עשרי מסעות ומה זה ועל מה זה"ובל

ולא לש טלטולי , שהיה כוונה ועני� גדול ונשגב במסעות אלו
י "אלא לצור� תיקוני ובירורי קדושי ע, ונידודי נסעו לש
 . ישראל ע קדושי

תיב כ כ"ואח, ויכתוב משה את מוצאיה למסעיהש "ל מ"יובזה 
, וכבר עמדו בזה על שינוי הלשו� אלה מסעיה למוצאיה

ל שבא "וי, כ הקדי מסעיה"שבתחילה הקדי מוצאיה ואח
שלא , לומר שלכ� נכתב בתורה כל המסעות ושמות לומר ל�

, סת נעו ונדו בני ישראל ממקו למקו ללא מטרה ותכלית
ציאו פירוש כדי שיו, אלא של המסעות היו לתכלית למוצאיה

 צרור המורכתוב ב )ח"תכח סק( א"במגש "וכמ, ויבררו הניצוצות
� להפסיק בה שהוא נגד "מ ב מסעות שבפרשת ואלה מסעי אי

ב מסעות נכתבו כא� "כתב שמנוע אלימל' וב. כ"ע, ב"ש מ
  . ב עולמות"רמז למ
הטע שכתב , פירוש, ויכתוב משה את מוצאיה למסעיהוזהו 

שכשתשכיל , בתורה היא למוצאיהמשה את כל המסעות הללו 
 בכל המסעות הללו תבא לידי הבנה שהיה בה תיקוני

והקדי מוצאיה לפני מסעיה הכוונה בזה לומר , ובירורי
כ עיקר "שהעיקר במסעות היו המוצאיה שהוציאו הניצוצות א

כ אמר אלה מסעיה למוצאיה "ואח, הכתיבה היא למוצאיה
של המסעות שבה הוציאו  ופירט ל� כל שמות מקומות

, י למה נכתבו המסעות"כי בזה רמוז התשובה של רש, הניצוצות
ל והשיב שלא תאמר שהיו נעי ומטולטלי ממסע למסע כ

  .ארבעי שנה ולא היתה לה מנוחה
כשתשכיל במסעות ובשמות תבי� ' ש אלה מסעיה פי"וז 

שהכל היה לתכלית הנרצה לברר ולתק� ניצוצות הקדושה 
 )א"מסעי תשע( ימות ולכ� נכתבו המסעות ושמות בתורהבשל

 

        מופלאותמופלאותמופלאותמופלאות    ואמרותואמרותואמרותואמרות    עובדותעובדותעובדותעובדות
�        בעני� התקשרות לצדיקי�בעני� התקשרות לצדיקי�בעני� התקשרות לצדיקי�בעני� התקשרות לצדיקי

  ובמשנת� א"זיע מלעלוב' מרנ� רבותינו הק מאת

        ) ) ) ) ש�ש�ש�ש�(((( ''''ומקנה רב היה לבני ראוב וגוומקנה רב היה לבני ראוב וגוומקנה רב היה לבני ראוב וגוומקנה רב היה לבני ראוב וגו
ינו ומקנה רב שהיה לה� קני חזק והי, ה"הכוונה לרב� משה רבינו ע" רברברברב"לשו קני והתקשרות " ומקנהומקנהומקנהומקנה"ל ל ל ל """"אפאפאפאפ

ה לא נכנס לאר# ישראל ונקבר "כי ג� משה רבינו ע, ולכ רצו להישאר בחו# לאר#, והתקשרות עצומה ברב� משה
ה שכדי לקבל קני והתקשרות ברב� צרי� שיהא לה� ממידת "ועל זה ענה הקב, ורצו להישאר סמו� לרב�, ש�
הכנסו ע� כלל ישראל למלחמה על אר# : ה"ולכ תבע� הקב', סירות נפשמ': ה"ומה היא מידת משה רבינו ע, רב�

ק ק ק ק """"לרבינו הסבלרבינו הסבלרבינו הסבלרבינו הסב    קדושת מרדכיקדושת מרדכיקדושת מרדכיקדושת מרדכי((((. ואז תקבלו את נחלתכ� בעבר הירד בקרוב לרבכ�, דהיינו מסירות נפש, ישראל
        ))))ממממ""""הרמהרמהרמהרמ

        

        ) ) ) ) אאאא, , , , לב לב לב לב (((( ''''רב היה לבני ראוב וגורב היה לבני ראוב וגורב היה לבני ראוב וגורב היה לבני ראוב וגוומקנה ומקנה ומקנה ומקנה 
דהיה לה� קני ודביקות עילאית ברב�  ))))עעעע""""פרשיסחא זיפרשיסחא זיפרשיסחא זיפרשיסחא זיב מב מב מב מ""""ק הררק הררק הררק הרר""""והובא בש� הרהוהובא בש� הרהוהובא בש� הרהוהובא בש� הרה(ל "ר זצוק"ק מר אאמו"כפירש פירש פירש פירש 

מכיו שמשה רבינו , ולכ לא רצו להכנס לאר# ישראל, לרב� - רב , לשו קני והתקשרות -ומקנה , ה"משה רבינו ע
היוצא מדבריו . כ"ע, ובאשר יהיה משה רב� יהיו ה�, וחפצו להיות עמו בצוותא ולהסתופ' בצלו, י"לא נכנס לאר

א� , עד שלא היה נחשב בעיניה� אר# ישראל לכלו�, דה� כל כ� היו דבוקי� בהתקשרות עצומה ברב� ,הקדושי�
ועוד למה עליה� להפסיד , ו"ד בזה דהאי� לא יהיה נחשב לה� אר# ישראל לכלו� ח"ויל. סמו� לה�, אי לה� רב�

        .לה� ע� רב�' בגלל ההתקשרות שהי
        

בהא דנהגו בקארלי שלא לומר אור חדש על ציו תאיר , ע"זי טאליטאליטאליטאליק רבי אשר מסק רבי אשר מסק רבי אשר מסק רבי אשר מס""""הרההרההרההרהי מה שאמר "עפ לבארלבארלבארלבארויש ויש ויש ויש 
ל דא' דידוע לו "ק הנ"ואמר הרה, דיש שאומרי� זאת ויש שאינ� אומרי� זאת, בברכת יוצר אור בתפילת שחרית

 ,ומי שאינו אומרו אי אפשר לו ליכנס להיכל ההוא, דיש בשמי� היכל מיוחד לאלו האומרי� אור חדש על ציו תאיר
א' שלא , כ ג� הוא אינו אומרו בעקבות כ�"ע, לא נהג לאמרו עעעע""""ק רבי שלמה מקארלי זיק רבי שלמה מקארלי זיק רבי שלמה מקארלי זיק רבי שלמה מקארלי זי""""אבל היות ומורו ורבו הרהאבל היות ומורו ורבו הרהאבל היות ומורו ורבו הרהאבל היות ומורו ורבו הרה

', ומשמע מדבריו הק. כ"ע, כי בהיכל אשר רבו אינו ש� ג� הוא אינו מעוני להיות ש�, יזכה להסתופ' בההיכל ההוא
דבוודאי בני ראוב , כ כא"וזה הביאור ג. לו שלא יכנס כללעדי' , ויתנתק מצלו, דכיו שבשער הזה לא יהיה ע� רבו

, דידוע גודל קדושת האר# אשר אי לנו בזה מושג כלל וכלל, ובני גד רצו מאוד ליכנס לאר# ישראל ככל השבטי�
הרי , עד שכל השגה שיוכלו להשיג ולהתעלות יותר, רק שה� היו דבוקי� ברב� כל כ� בתכלית הביטול וההכנעה

ולא יכלו , עס איז זיי געגאנגע אי לעבע, אי לה� בזה טע� וחפ#, י להשיג את זה יצטרכו להנתק מרב�שא� בג
ה לא נכנס "ומשה רבינו ע, כל הפורש ממ� כפורש מ החיי� :):):):)קידושי סוקידושי סוקידושי סוקידושי סו((((ל "וכמאמר� ז, לחיות לרגע אחת בלי רב�

        ))))""""שלהבת אששלהבת אששלהבת אששלהבת אש""""לרבינו הלרבינו הלרבינו הלרבינו ה    ר מנח�ר מנח�ר מנח�ר מנח�באבאבאבא((((. וא� הוא לא נכנס ג� ה� לא יכנסו, ת"כי זה היה ציווי השי
      

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה
 'א' � מעמהמש

    מזמור לתודהמזמור לתודה

  בניגון" מזמור לתודה"בענין מה שלא נהגו לזמר 
ששאל שואל אחד , בגליון זכרו תורת משה ראיתי

, זמור לתודה בניגוןמדוע אין נוהגים כהיום לזמר מ
 לתודה מזמור) 'א סעיף ט"ח סימן נ"או(ע "ש בשו"וכמ
 חוץ ליבטל עתידות השירות שכל, בנגינה לאומרה יש

  .לתודה ממזמור
נתחדש לי ביום שבת קודש העבר עלינו  והנה

, חמש תירוצים על זה, ק"ג לפ"קרח תשע' פר, לטובה
  .ואסדרם אחת לאחת

דלכאורה יש  ,מילין אפתח בנקשותא ואקדמות

הוא זמר גדול כל כך, להקשות עוד אם כן למה , דאם 
) שם(א "ש הרמ"כמ, אין אומרים אותו בשבת ויום טוב

ומקורו , ויום טוב בשבת לתודה מזמור ואין אומרים
שאין , א שם"וכתב עוד הרמ. בדברי הטור שם

 קריבה תודה שאין, פסח אומרים מזמור לתודה בימי

 יום בערב ולא, פסח רבבע ולא, חמץ משום בהם

 נהגו וכן, ]שבכל אלו הימים אין תודה קריבה בהם[כפור 

שהגם אמת נכון הדבר , וצריכים להבין. ד"עכ, אלו במדינות
שיש למצוא טעמים למה אין צריכים לומר מזמור לתודה 

הימים היות שהוא מזמור גדול כל כך, באלו  עד שיהיה , אבל 

כ למה לא "א, לבאהמזמור היחידי שלא יתבטל לעתיד 
  .יאמרוהו בכל יום ויום

ח "ע או"שו(דהנה מבואר בהלכות תפילין , יש לתרץ כך אלא

 מפני, תפילין להניח אסור ט"ויו דבשבת )'א סעיף א"סימן ל
 זלזול היה אחר אות בהם מניחים ואם אות עצמם שהם

, וכמו כן אפשר לומר לענין מזמור לתודה. כ"ע, שלהם לאות
ה ואין צריכים למזמור , וא בעצם שמחה גדולהכי יום השבת 

למה אין נוהגים , ועתה נחזור לענין קושיא הראשונה .לתודה
שכל , וכבר נודע לכל בר בי רב. לזמר כהיום מזמור לתודה

, דבר שנהגו בני ישראל קדושים לעשות יש לו מקור טהור

רק שעבודתינו לחפש ולעיין כדי להבין מאיזה מקור טהור 
ונפל ברעיוני חמש תירוצים , לכן עיינתי בדבר זהו, יהלכון

ג "מכתב מידידינו הרהמתוך ( :וזה החלי בעזר צורי וגואלי, ז"ע
אודות מה שנכתב באחד הגליונות  א"שליט רבי סנדר קנאפלער

  )ה"המשך המכתב בגליון הבא אי –" מזמור לתודה"בענין 

כי בימות החול שהעם טרודים על המחיה , הראשון
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        בצדיקדביקות דביקות דביקות דביקות 
 ïéðò ïéðò ïéðò ïéðòæç åëéøàä úîà é÷éãöá úå÷éáãä" ì

ëá íéùåã÷ä"î ,äåáîøáîøáîøáîø"""" í í í íæ" ì)))) úåòã úåëìä úåòã úåëìä úåòã úåëìä úåòã úåëìä
ôôôô""""ä åä åä åä å""""àààà(((( æå áúë"ì ," íãà ìù åúééøá êøã

 åéòéø øçà åéùòîáå åéúåòãá êùîð úåéäì
åúðéãî éùðà âäðîë âäåðå åéøáçå , êéøö êëéôì

íé÷éãöì øáçúäì íãà ìöà áùéìå  íéîëçä
íäéùòîî ãåîìéù éãë ãéîú" , íùå))))ääää""""áááá(((( 

æå áúë"ì ," íéîëçá ÷áãéäì äùò úåöî
 ïéðòë íäéùòîî ãåîìì éãë íäéãéîìúå

àðù ÷áãéäì íãàì øùôà éëå ÷áãú åáå øî
 åðéîëç åøîà êë àìà äðéëùá äåöî ùåøéôá

íäéãéîìúå íéîëçá ÷áãä åæ" ,ééò"ù.        
        

        הצדיקהצדיקהצדיקהצדיקהשפעת השפעת השפעת השפעת 
 äðä äðä äðä äðä úøåúá øàáúð òéôùî ÷éãöäã äæ ãåñé

 åùåã÷å ìàøùé øåà åðéáøùòáä ïøîùòáä ïøîùòáä ïøîùòáä ïøî""""÷ä è÷ä è÷ä è÷ä è'''' 
òéæ" à))))ð ìò áåè íù ìòáð ìò áåè íù ìòáð ìò áåè íù ìòáð ìò áåè íù ìòá""""ùä úåãâà êùä úåãâà êùä úåãâà êùä úåãâà ê""""ññññ , , , ,îòîòîòîò ' ' ' ' çñ çñ çñ çñ

äôñîäôñîäôñîäôñî""""ìàøùé úãåáò ÷ìàøùé úãåáò ÷ìàøùé úãåáò ÷ìàøùé úãåáò ÷(((( îà"îâá ù ' úåëøá))))æéæéæéæé(:(:(:(: 
úá äàöé  ìéáùá ïåæéð íìåòä ìë äøîàå ìå÷

 áøòî ïéáåøç á÷á åì éã éðá àðéðçå éðá àðéðç
úáù áøòì úáù ,ùòáä ïøî ùøéôå"òéæ è"à 

æå"ì" : åîë àåä ÷éãöäã íåùî øàáì ùéå
íéìæåð êéùîîä øåðéöå ìéáù , éãé ìò àåä ïë

 úåáåè úåòôùä êéùîî íéùåã÷ä åéùòî
íìåòì ,ëå øáåòù äîá äðäð åðéà øåðéöäù åî

åéìò , íà éë åöôçå åðåöø ïéà ÷éãöä ïë
íìåò éàá ìëì òéôùäì , úáä äøîàù äî åäæå

 ïåæéð íìåòä ìë ìå÷"ìéáùá" , øåðéöá ùåøéô
éðá àðéðç äùåòù , åîë àåäå" ìéáùä

øåðéöäå " ÷ôúñîå åîöò úáåèá õôç ïéàù
ïéáåøç á÷á åì éãå èòåîá ,ãëò"÷.        

 äàøå äàøå äàøå äàøåñá øôíéçøôå íéöéöíéçøôå íéöéöíéçøôå íéöéöíéçøôå íéöéö äò"äì úäâäâäâäâ"""" éáø ÷ éáø ÷ éáø ÷ éáø ÷
 íééç á÷òé íééç á÷òé íééç á÷òé íééç á÷òééæ" ò))))äâäáäâäáäâäáäâäá""""éæ éç ùéà ïá ìòá ÷éæ éç ùéà ïá ìòá ÷éæ éç ùéà ïá ìòá ÷éæ éç ùéà ïá ìòá ÷""""òòòò ( ( ( (

åúá áúë ñçðéô úùøôáã"æå ã"ì" : æîø
 éåàøù øåîâ ÷éãö äéäéù êéøö âéäðîäù

åøåã éðáì òôùä ãéøåäì ìéáùå øåðéö úåéäì" ,
ëò"ì.        

 ïééòå ïééòå ïééòå ïééòå øôñá"øéàé éøáãøéàé éøáãøéàé éøáãøéàé éøáã "äò" íéãòåîäå ú
äâäì" ìáå÷îä ö øéàé äùî éáø øéàé äùî éáø øéàé äùî éáø øéàé äùî éáø÷àèùðéåå÷àèùðéåå÷àèùðéåå÷àèùðéåå 

öæ" ì))))ãé÷ ãåîòãé÷ ãåîòãé÷ ãåîòãé÷ ãåîò((((  øåàéáá êøåàá áúëù äî

  חדוותא דאורייתאחדוותא דאורייתא
  דיקי�ת ומנהגי צ"בירורי הלכה ד

 � בענייני� שוני

÷éãöä êøã éåä ìàøùé éðáì òôùäã ïéðòä ,
ò"ù.        

 íðîàä íðîàä íðîàä íðîàäíé÷éãöä úòôùä ìá÷ì äëæðù éãëá 
áèéä ïðåáúäì éåàø äñá áúëù äîá" ÷" øåàî øåàî øåàî øåàî

ùîùåùîùåùîùåùîùå "))))àøéå úùøôàøéå úùøôàøéå úùøôàøéå úùøô(((( æå"ì ," úåáøé÷ä ø÷éò íðîà
 íéùðà íúåà íä åéìà áø÷î ÷éãöä øùà

ì íîöò íéöîàúîäùä úãåáò"úîàá é , åìàì
ä éëøã ÷éãöä áø÷î ,'åúöò éùðà íäå" ,

äìëò"÷ ,ïéáîì éãå.        
        

        ט דצדיקי� וחלוקת שיריי�ט דצדיקי� וחלוקת שיריי�ט דצדיקי� וחלוקת שיריי�ט דצדיקי� וחלוקת שיריי�""""השוההשוההשוההשוהעריכת עריכת עריכת עריכת 
 øôñá øôñá øôñá øôñá"ùãå÷ éáúëùãå÷ éáúëùãå÷ éáúëùãå÷ éáúë "åòùô ÷ñøàå))))á ÷ìçá ÷ìçá ÷ìçá ÷ìç ' ' ' 'îòîòîòîò ' ' ' '

åð÷åð÷åð÷åð÷(((( äøäî áúëî àáåî" ÷ øòæòééì á÷òé éáø øòæòééì á÷òé éáø øòæòééì á÷òé éáø øòæòééì á÷òé éáø
éæ" òåòùôîåúáå ÷ñøàå"æå áúë ã"ì ," íâ

úä ãåîéìî úåòù äáøä ïéìèáî ïàë åîë äøå
ù ìéì úãåòñì íéàáù"ùöåîáå ÷" úãåòñì ÷

äëìî äåìî , äæù òãéå ïéáé ïåëð çåø åì ùéù éîå
éùä éðôì çåø úçð íåéä àåä" úåãäéä ÷åæéçå ú

èéìù íéúá éìòá ìëå úåáéùéä éøåçá ìëù" à
ää éðúåçî íééøéù ìá÷ìå åðéúéáì åàåáé" ö

èéìù" à}}}}====ääää""""äøä ääøä ääøä ääøä ä""""÷éöéà éáø ÷÷éöéà éáø ÷÷éöéà éáø ÷÷éöéà éáø ÷''''éæ ìéæ ìéæ ìéæ ì""""òòòò,{,{,{,{ 
ëò"ì ,äôñî åàéáä íù úåøòäáå" ÷" úøàôú úøàôú úøàôú úøàôú

äîìùäîìùäîìùäîìù "))))åøúé úùøôåøúé úùøôåøúé úùøôåøúé úùøô , , , ,ãããã""""åøúé ç÷éå äåøúé ç÷éå äåøúé ç÷éå äåøúé ç÷éå ä(((( åúá áúëã" ã
æå"ì ," ÷éãöä ìù åìëàî úìòåú íäì æîø êà

èñä íãàäî øéáòäì"äöéä ìèáìå à" àø÷ðù ø
îë øçà" ù))))ãì úåîùãì úåîùãì úåîùãì úåîù , , , ,ãéãéãéãé((((  ìàì äååçúùú àì
åëå øçà 'åëå ' éãé ìò ÷éãöä çåë äôé äæáå

îù íãàì úúì øåäèä åðçìåùäøé  àáäì
òø ìëî ìöðéäì" ,ëò"ì.        
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        ....בליל שבתבליל שבתבליל שבתבליל שבת

        
 éãéãéå éãéãéå éãéãéå éãéãéåø÷éäø÷éäø÷éäø÷éä    äøääøääøääøä"""" õéáåðéáø ïäëä ìàéìîâ éáø â õéáåðéáø ïäëä ìàéìîâ éáø â õéáåðéáø ïäëä ìàéìîâ éáø â õéáåðéáø ïäëä ìàéìîâ éáø â
èéìùèéìùèéìùèéìù""""çîòá àçîòá àçîòá àçîòá à"""" ñ ñ ñ ñ""""êãåà éðà íâêãåà éðà íâêãåà éðà íâêãåà éðà íâ " " " "àùå"ñ , øîà

 íùá æîøì ïàë íéìåëéù éì"ùéèùéèùéèùéè " íéæîø äæéà
 íéãîçðàààà(((( éèéèéèéè""""ùùùù ø" úèèèè'''' ùééééé'''' òéôùùùùù''''íåì ,

íåìùì íéëåæ úåãçà ùéùëã åøåàéáå.        
áááá ( ( ( (éèéèéèéè""""ùùùù ø" úè' ùééééé'''' àéáùùùù''''òô ,äñáã" àúéà ÷

úåáåè úåòôùä øøåòì ùéè ìù åçåëáã.        

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

ââââ ( ( ( (éèéèéèéè""""ùùùù ø" úèèèè'''' ùééééé'''' øøåòùùùù''''äçî , íéøùã éôìå
úåçáùúå úåøéù íù ,ëò"ã ,çôãå"ç.        

        
        כוחו במעשהכוחו במעשהכוחו במעשהכוחו במעשה" " " " הצדיקהצדיקהצדיקהצדיק""""

 úäâäá úäâäá úäâäá úäâäáéøäîéøäîéøäîéøäî""""æåìàååî õæåìàååî õæåìàååî õæåìàååî õ''''æ ïéæ ïéæ ïéæ ïéé" ò))))äñá úñôãðääñá úñôãðääñá úñôãðääñá úñôãðä"""" ÷ ÷ ÷ ÷
øâä åéáàì íééçä ùôðøâä åéáàì íééçä ùôðøâä åéáàì íééçä ùôðøâä åéáàì íééçä ùôð""""æåìàååî çæåìàååî çæåìàååî çæåìàååî ç''''éæ ïééæ ïééæ ïééæ ïé"""" øòù éäìù ò øòù éäìù ò øòù éäìù ò øòù éäìù ò

àààà''''(((( æå áúë"ì ," àåä íå÷î ìëá ÷éãö ùåøéô
äùòîá , ìòåôá úååöîä äùòî éãé ìò à÷ååã éë

äøåúá æåðâä ïåéìòä øåà íéøøåòî ùîî , íä íùå
ùäæ åøîà äæì íìöáù ïéàìéò ïéùø" ì))))â úåáàâ úåáàâ úåáàâ úåáà , , , ,èèèè ( ( ( (

åë úîéé÷úî åúîëç åúîëçî ïéáåøî åéùòîù ìë '
ò"ù.        

 àäîå àäîå àäîå àäîåæîàãë" àìà ø÷éòä àåä ùøãîä àìã ì
"äùòîä " äöåøäå æåçàìå úîàä é÷éãöá ÷áãéì

íùã÷ êøãá êøã åì øåáé úéùàø äåúä íåé÷" ÷
îãò ìòåôáã úååöîäå"ù  ééùòî åòéâé éúî

éúåáà éùòîì , íéù÷áî øùà àåäå" åðëæúå
ðéòá íéáåè íéùòî úåùòì éëøãá úëììå êé

êéðôì íéøùé" ,ø÷éòä àåä äùòîäã.        
åãéëååãéëååãéëååãéëå ò ò ò òú çéùå âéù ìëì øùà úîà é÷éãöî äòåð

íäî äàöéù äùòîå ,ëäúéä íúðåå íéîù íùì,        
     ìò øôåñîåäøääøääøääøä""""éæ ïøäà úåãìåúî ÷éæ ïøäà úåãìåúî ÷éæ ïøäà úåãìåúî ÷éæ ïøäà úåãìåúî ÷""""òòòò ))))ë ïúåçë ïúåçë ïúåçë ïúåç"""" ÷ ÷ ÷ ÷

èéìù åðéáø ïøîèéìù åðéáø ïøîèéìù åðéáø ïøîèéìù åðéáø ïøî""""èçìãáéù àèçìãáéù àèçìãáéù àèçìãáéù à""""àààà((((  íéàáâä ãçà øùà
åùîéùù åéñðëî éèåç åìôð éë äàø åúåøçáá ,

 êìäùëåì÷íøù, äøä úà òîù"åúî ÷" à
åîöòì øîåàå ùçìúî ," íäéáàì ìàøùé øù÷ì

íéîùáù ,ãçà êîùå ãçà äúà" ,åëå ' æà éðéîå
 ìöà äì÷ åìéôàå äòåðú ìëù ïðåáúäì ìçä

äøä"éæ ÷"éùä íò úåøù÷úäáå ãåçééá äéä ò"ú.        
        

        בצדיקי� בתמימותבצדיקי� בתמימותבצדיקי� בתמימותבצדיקי� בתמימותאמונה אמונה אמונה אמונה 
' ב( אאאא""""ק מר� רבינו שליטק מר� רבינו שליטק מר� רבינו שליטק מר� רבינו שליט""""ככככשנשא ק ק ק ק """"בשיחבשיחבשיחבשיח
ק מר� ק מר� ק מר� ק מר� """"רביהרביהרביהרביהסיפר מזקינו  )ב"ארה, פ"דחוהמ
דאמר בעת שאיבת מי� שלנו א א א א """"ש זיעש זיעש זיעש זיע""""הרדצהרדצהרדצהרדצ
ל "זצ יהושע העשיל הלטובסקייהושע העשיל הלטובסקייהושע העשיל הלטובסקייהושע העשיל הלטובסקיח רבי "להגה

�זה " מי� שלנו"ש, שהיה מחשובי החסידי
ומתחיל במי� , כל הפסח הוא אמונה, אמונה
שאמר אחד התנאי� לבני  ל"בחז' כדאי, שלנו

וה� לא הבינו , עירו שצרי� להביא מי� שלנו
        , יאו מי� מבית� הפרטיוהב

זה הורה על אמונת� ותמימות� ומעשה ומעשה ומעשה ומעשה 
�ואמר לה� , שהבינו שכוונתו להביא משלה

אלא מי�  שמי� שלנו אינו אייגענע וואסער
        . כ"שלנו בלילה שלפנ

 �יו באמונה מלאה וקיבלו הטעות שאנו אי� חה� ה� ה� ה
לנו אלא כדברי ב� עמר� מה שהצדיקי אמת 

וש בעיניה� והתנאי� והאמוראי� אומרי� זה קד
שיות למה מהבית כי כ� רב� אמר ואי� יותר קו

  .ק"עכד, י� כציווי רב�או כדומה אלא עוש

        לזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיק

שלמה שלמה שלמה שלמה ר "ב ב� ציו�ב� ציו�ב� ציו�ב� ציו�ק רבי "הרה
�קדושת ציו� ' במבאבוב  הלברשטא�הלברשטא�הלברשטא�הלברשטא

  ))))אאאא""""תשתשתשתש((((
  .אב' יומא דהילולא ד

   שלמהשלמהשלמהשלמהק רבי "הרה
ר "האדמו ב� ציו� הלברשטא�ב� ציו� הלברשטא�ב� ציו� הלברשטא�ב� ציו� הלברשטא�ר "ב

  ))))סססס""""תשתשתשתש((((ליקוטי כר� שלמה ' מבאבוב ב
  אב' יומא דהילולא א

  א"זכות� יג� עלינו ועכי
 יצחק גליקיצחק גליקיצחק גליקיצחק גליק' ח ר"הרהי ידידינו "הונצח ע

 

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
ש "י אנ,ח מחשובי בחור"להבה

�  ש "בתוימלא , היקרי
ומצויי� בנוע� מידותיו והליכותיו 

�ש "מחשובי אנ, הנעימי� והישרי
  מקושר לרבינוו
  ו"הי אברה� בנדיקטאברה� בנדיקטאברה� בנדיקטאברה� בנדיקטהחת� 

לרגל שמחת בואו בברית האירוסי� 
  צ"בשעטומ

ר שזיווגו יעלה יפה לש� "יה
ויזכה לבנות בית נאמ� , ולתפארת

ק "בישראל בדר� הסלולה לנו מכ
  .ר"אכיא "רבינו שליט

 

        נשמתנשמתנשמתנשמתלעילוי לעילוי לעילוי לעילוי 
  האי גברא יקירא וחשיבא

ר "ל ב"ז יצחק בנימי�יצחק בנימי�יצחק בנימי�יצחק בנימי�רבי 
        ל"ז אשר מרדכיאשר מרדכיאשר מרדכיאשר מרדכי

  ח"ח תמוז תשנ"ע כ"נלב
  .ה  " בצ נ  ת

=  
י חתנו ידידינו "הונצח ע

היקר , יקר והנעלהה
שבערכי� ורוד! צדקה 

  ש"מחשובי אנ, וחסד
יוס! חיי� יוס! חיי� יוס! חיי� יוס! חיי�  'ח ר"ההר

  ו "היבירענפעלד בירענפעלד בירענפעלד בירענפעלד 
  ב"ארה –בארא פארק 
 

        טבא לרבנ�טבא לרבנ�טבא לרבנ�טבא לרבנ�ומא ומא ומא ומא יייי
קוראי ולומדי  ש"אנ רבה ובהתרגשות עצומה הננו לבר�בש� קהלשמחה ב

המעיי� , את האי גברא רבה, מדי שבוע בשבוע "זכרו תורת משה"גליונות 
חבר מו, ומזכה את הרבי� מאוצר ידיעותיו, ובחדוותא דאורייתא המתגבר בהלכה

�  ה"ה, האי מרגניתא טבא, צנא מלא ספרא, ספרי� רבי
        אאאא""""רבי משה חליוה שליטרבי משה חליוה שליטרבי משה חליוה שליטרבי משה חליוה שליטהגאו� הגאו� הגאו� הגאו� 

 �  "חדוותא דאורייתא"ד בגיליונינו את מדור "בטוטוהעור
        ממממ""""� בשעטו� בשעטו� בשעטו� בשעטו""""מאכלי עכומאכלי עכומאכלי עכומאכלי עכו' ' ' ' על הלעל הלעל הלעל הל    """"ענפי משהענפי משהענפי משהענפי משה""""הוצאת ספרו הנוס! והמפואר הוצאת ספרו הנוס! והמפואר הוצאת ספרו הנוס! והמפואר הוצאת ספרו הנוס! והמפואר לרגל לרגל לרגל לרגל 
לספרו  כתב ברכהמא כפי שכתב לו ב"לנו אלא לצר! ברכת מר� רבינו שליטאי� 
ממנו , אשרי מי שעמלו בתורה, א"משה חליוה שליט' ג הרב ר"הרהל" :ק"וזל

ר "יה, וקנאת סופרי� תרבה חכמה, ח לימודי תורה ולחדש חידושי�"ילמדו הת
ושיפוצו מעיינותיו חוצה לזכות , שנזכה כולנו לחדש חידושי� לאמיתה של תורה

מתו� שמחה ונחת  ד"ושהכל יהיה בס, תורה ולהאדירה הרבי� להגדילאת 
 .ר"כיא .ק"חתי. "והרחבה גדולה

        לאברכי כוללינולאברכי כוללינולאברכי כוללינולאברכי כוללינו    מזל טובמזל טובמזל טובמזל טובברכת ברכת ברכת ברכת 
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